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ABSTRAK BAHASA INDONESIA 

RENNI MAYASARI, 2022 Pengaruh Pelatihan, Pengembagan dan 

Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Distrik Nvigasi Kelas 1 

Makassar. Tesis Program Studi Megister Manajemen Program 

Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah Makassar.” Dibimbing oleh 

pembimbing I bapak Prof.Dr.H.Abd.Rahman Rahim,S.E.,M.M  dan 

Pembimbing II bapak Dr.Ahmad AC,M.M 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

pelatihan, pengembagan, dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada 

kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar . Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kuantitatif dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan. Populasi dan sampel 

dalam penelitian ini yaitu pegawai kantor Distrik Navigasi Kelas 1 

Makassar yang berjumlah 100 karyawan dengan responden 50 karyawan.  

Hasil penelitian Variabel Pelatihan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 

pelatihan dirasakan atau semakin sering pegawai mengikuti pelatihan 

maka kinerja pegawai  di kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar juga 

akan semakin meningkat. Variabel pengembangan karier berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Ini mengindikasikan 

bahwa dilihat dari latar pendidikan pegawai maka akan ada kemungkinan 

untuk pengembagan karir tapi di kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar 

pengembangan karir bukan hanya faktor latar belakang yang dinilai tapai 

dinilai juga dari faktor prestasi kerja yang baik dan biasanya mendapatkan 

promosi jabatan .Variabel motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi 

pegawai maka akan semakin baik pula pegawai dalam menyelesaikan 

pekerjaan .  

Kata Kunci  : Pelatihan, Pengembangan, dan Motivasi  
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ABSTRACT 

RENNI MAYASARI, 2022 The Effect of Training, Development and 

Motivation on Employee Performance at the Makassar Class 1 Navigation 

District Office. Thesis of the Master of Management Study Program for the 

Graduate Program of the University of Muhammadiyah Makassar.” 

Supervised by supervisor I Mr. Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM 

and Supervisor II Mr. Dr. Ahmad AC, MM   
This study aims to determine how much influence training, 

development, and motivation have on employee performance at the 

Makassar Class 1 Navigation District office. The research method used in 

this study is a quantitative description with the aim of testing the 

established hypothesis. The population and sample in this study were 

employees of the Makassar Class 1 Navigation District office, totaling 100 

employees with 50 employees as respondents. 
The results of the study that the training variable had a significant 

positive effect on employee performance. This shows that the better the 

training is felt or the more often the employee participates in the training, 

the better the employee's performance  at the Makassar Class 1 

Navigation District office will also increase. Career development variable 

has no significant positive effect on employee performance. This indicates 

that judging from the educational background of employees there will be a 

possibility for career development but in the Makassar Class 1 Navigation 

District office career development is not only a background factor that is 

assessed but also assessed from a good work performance factor and 

usually gets a promotion. Motivational variables have an effect significant 

positive on employee performance. This shows that the higher the 

employee 's motivation , the better the employee will be in completing the 

work . 
Keywords : Training, Development, and Motivation   
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A.Latar Belakang  

Pegawai merupakan salah satu aset utama suatu instansi yang 

menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. 

Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, latar belakang 

pendidikan, usia dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam 

suatu organisasi. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus 

sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi tuntutan di 

era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala 

bidang. Untuk dapat menggerakkan atau mengarahkan dengan tepat, 

sehingga pegawai dapat bekerja lebih baik guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dalam organisasi, maka unsur manusia dalam organisasi 

khususnya pegawai atau aparatur pemerintah perlu mendapat perhatian 

yang serius dari setiap organisasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

dalam upaya meningkatan kinerja kerja pegawai adalah dengan melalui 

pengembangan pegawai yaitu dengan melakukan pelatihan. 

Pelatihan  adalah  proses  pembelajaran  keterampilan  dasar  yang  

dibutuhkan  oleh karyawan baru untuk melaksanakan pekerjaan (Dessler 

dalam Sinambela, 2016). Menurut Hani, T. Handoko (2014:88), Pelatihan 

dimaksudkan untuk memperbaiki  penguasaan  berbagai  keterampilan  
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dapat menyebabkan kinerja karyawan meningkat ataupun menurun. 

terdapat faktor lain yang mempengaruhi kinerja, diantaranya adalah 

motivasi. Menurut Hasibuan, (dalam Danang Sunyoto, 2012:192). 

Menurut (Bangun, 2012) motivasi adalah adanya suatu tindakan 

untuk mempengaruhi orang lain agar berperilaku secara teratur, dan 

merupakan tugas bagi manajer untuk mempengaruhi orang lain atau 

karyawan. Motivasi memiliki arti yang begitu penting terhadap kinerja 

karyawan, dikarenakan ketika karyawan termotivasi, kinerja karyawan 

akan meningkat, sebab karyawan memainkan peran penting dalam 

keberhasilan organisasi (Saeed & Asghar, 2012). Motivasi yang diberikan 

kepada karyawan, mempunyai pengaruh dan peranan yang sangat 

penting bagi perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Seseorang  yang mempunyai  motivasi  berarti  ia  telah  

mempunyai  kekuatan  untuk  memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. 

Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah kerja 

bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua 

kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. 

Motivasi ini penting karena dengan motivasi diharapkan setiap individu 

karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas 

kerja yang tinggi.  

Kantor Distrik Navigasi Kelas I Makassar senantiasa berusaha 

untuk selalu menekankan kepada seluruh sumber daya manusianya untuk 

dapat mencapai kinerja pegawai yang baik, namun dalam upaya 
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kecakapan  dalam  berkomunikasi,  kualitas  hasil pekerjaan  yang  lebih  

baik,  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugas  serta memiliki 

kejujuran dapat dipercaya, tingkat kehadiran karyawan yang selalu tepat 

waktu dalam bekerja, kerjasama tim yang kompak, loyal kepada 

perusahaan dan tingkah laku karyawan bersikap sopan serta mampu 

dijadikan panutan sebagai karyawan teladan dalam meningkatkan kinerja 

kerja karyawan. 

 Fenomena yang ada di lingkungan Kantor Distrik Navigasi Kelas I 

Makassar pegawai belum seluruhnya mendapat pelatihan yang sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing baik secara kuantitas 

maupun kualitas. Partisipasi pegawai untuk mengikuti Diklat sangat minim. 

Hal ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab kurang efektifnya kinerja 

para pegawai. Selain itu, belum terciptanya motivasi pegawai dalam 

melaksanankan tugas yang dibebankan. Pegawai masih bersifat pasif, ini 

terlihat dari pegawai yang hanya menerima perintah saja, tidak ada 

motivasi untuk berbuat lebih bagi organisasi. Para pimpinan perusahaan 

atau organisasi hendaklah memperhatikan penghargaan terhadap para 

pegawai khususnya pegawai yang berprestasi sehingga dapat memotivasi 

pegawai hingga dapat meningkatkan kinerja para pegawai. Sehingga 

terlihat jelas pada Kantor Distrik Navigasi Makassar, motivasi kerja 

semata-mata hanya karena uang atau materi, tanpa memperhatikan 

kualitas kerja. Rendahnya prestasi kerja sehingga kurangnya perasaan 

pemenuhan diri dikarenakan kesempatan berkarir sangat terbatas. 
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Fenomena lain yang terjadi pada kantor Distrik Navigasi Makassar 

menunjukkan kinerjanya masih rendah. Ini terlihat kurangnya rasa 

tanggung jawab pegawai terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan 

fungsinya, kurangnya disiplin pegawai, baik menyangkut waktu dan 

ketaatan prosedur dan mekanisme kerja dan masih banyak lagi yang 

lainnya. Masih ditemui beberapa pegawai yang bolos dan keluar kantor 

pada jam kerja. Dari pemaparan pada latar belakang tersebut di atas, 

maka judul penelitian yang  peneliti  angkat  yaitu  “Pengaruh Pelatihan, 

pengembangan  Dan  Motivasi  Terhadap Kinerja  Pegawai Pada 

�.�D�Q�W�R�U���'�L�V�W�U�L�N���1�D�Y�L�J�D�V�L���.�H�O�D�V���,���0�D�N�D�V�V�D�U�´�� 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis 

menentukan rumusan masalah penenlitian, guna memeberikan titik 

fokus dan batasan atas variabel terkaiat, yang dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Apakah pelatihan pegawai berpengaruh terhadap peningkatan 

kinerja pegawai  pada kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar? 

2. Apakah pengembangan karir pegawai berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja pegawai pada kantor Distrik Navigasi Kelas 1 

Makassar? 

3. Apakah  motivasi pegawai berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

pegawai pada kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapah besar pengaruh pelatihan pegawai 

terhadap peningkatan  kinerja pegawai pada kantor Distrik Navigasi 

Kelas 1 Makassar? 

2. Untuk mengetahui seberapah besar pengaruh pengembangan karir 

pegawai terhadap peningkatan kinerja pegawai pada kantor Distrik 

Navigasi Kelas 1 Makassar? 

3. Untuk mengetahui seberapah besar pengaruh motivasi pegawai 

terhadap peningkatan kinerja pegawai pada kantor Distrik Navigasi 

Kelas 1 Makassar? 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan penambah informasi, referensi, serta dapat 

mengembangkan bidang ilmu sumber daya manusia (SDM) 

dan pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan 

objek penelitian ataupun judul penelitian yang sama dimasa 

yang akan datang. Penelitian ini juga dapat dijadikan 

sebagai bahan untuk melakukan kajian dan diskusi 

mengenai Pelatihan pegawai, Pengembangan karir  

pegawai, motivasi pegawai  dan Kinerja pegawai. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Pelatihan 

Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2012) menyatakan bahwa 

“pelatihan  merupakan  proses  dimana  seorang  karyawan  

memeperoleh kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan”. 

Pelatihan akan memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  

spesifik  dan  sesuai pada  karyawan  yang  nantinya  dapat  

didefinisikan  untuk  digunakan dalam pekerjaan mereka disaat itu juga. 

Sementara itu.  

Widodo (2018:8) “pelatihan  adalah  suatu  proses  peningkatan  

secara  sistematis  dan  sesuai dengan  kebutuhan  para  karyawan  

dengan  meningkatan  keterampilan, pengetahuan dan pemahaman 

serta motivasi diri”.  

Pelatihan  memiliki  peran  penting  dalam  menentukan  efektifitas, 

efisiensi perusahaan serta kinerja karyawan. (Sunyoto, 2012). 

a.  Tujuan diadakannya pelatihan itu sendiri adalah : 

Memperbaiki kinerja, dimana pelatihan pegawai dibutuhkan untuk 

mengisi kekurangan kinerja sesungguhnya dan kinerja terprediksi 

pegawai. 
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b. Manfaat pelatihan menurut (Sunyoto,2012) yaitu: 

a) Menciptakan sikap, loyalitas dan kerjasama yang lebih 

menguntungkan meningkatkan kuantitas dan kualitas 

produktifitas.  

b)  Mengurangi  waktu  belajar yang  diperlukan  karyawan  agar 

mencapai standar-standar kinerja yang dapat diterima.  

c)  Membantu  dalam  meningkatkan  dan  pengembangan  pribadi 

karyawan. 

d) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya 

manusia.  Setiap  organisasi  mengadakan  pelatihan  

mempunyai alasan tertentu yang mana akan mendidik setiap 

karyawan atau anggotanya agar menjadi lebih terampil sehingga 

dapat memberikan keunggulan bagi organisasi dan karyawan 

tersebut. 

c. Jenis Pelatihan   

a) Pelatihan keahlian (skill training)  

Merupakan pelatihan yang sering dijumpai di dalam 

organisasi. Program  pelatihannya  relatif  sederhana  kebutuhan  

atau  kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang baik, 

kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada 

sasaran yang diidentifikasikan pada penilaian.  
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b) Pelatihan ulang (re-training). 

Pelatihan  ulang  berupaya  memberikan  kepada  karyawan  

keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan 

kerja yang berubah-ubah.  

c) Pelatihan lintas fungsional (cross functional training)  

Pelatihan  karyawan  untuk  melakukan  aktivitas  kerja  

dalam  bidang lainnya, selain dari pekerjaan yang ditugaskan. 

d) Pelatihan tim  

Tim  manajemen,  tim  riset  dan  satuan  tugas  temporer  

merupakan karakteristik yang lazim di banyak organisasi, tim 

adalah sekelompok individu yang bekerja sama demi tujuan 

bersama.  

e) Pelatihan kreativitas (creativity training)  

Salah  satu  rencangan  yang  lazim  diterapkan  adalah  

brainstorming dimana para partisipan diberikan peluang untuk 

mengeluarkan gagasan sebebas mungkin. 

d. Metode Pelatihan  

Menurut Wahjono (2015:78) metode pelatihan pada umumnya 

dilakukan on the job yaitu pelatihan dilkasanakan sewaktu 

karyawan bekerja menjalankan tugasnya ataupun off the job yaitu 

pelatihan dilakukan diluar jam kerja.  
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a) Metode On The Job Training (OJT) 

Metode pelatihan OJT merupakan salah satu metode yang 

paling baik untuk memberikan keterampilan atau kecapakan 

yang tinggi kepada karyawan, karena metode ini direncanakan, 

diorganisasikan dan dilakukan di tempat kerja serta para 

karyawan dilatih bagaimana cara mereka melakukan tugas-

tugas pekerjaannya dimana mereka digaji untuk itu. Dengan 

demikian, metode ini mampu memberikan gambaran nyata baik 

dari aspek situasi dan kondisi lingkungan kerja sehari-hari 

maupun dari aspek perilaku kerja. 

b) Metode Off The Job Training 

Metode off the job training adalah suatu metode pelatihan 

yang dilakukan di luar tempat kerja. Metode off the job training 

terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan karyawan di luar 

tugas-tugas pekerjaannya sehari-hari dengan tujuan utama 

untuk memperbaiki dan mengembangkan perilaku manager 

agar berkinerja lebih tinggi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

metode pelatihan merupakan suatu cara untuk meningkatkan 

kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan kecakapan 

karyawan agar menjadi lebih berkualitas. 
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e. Indikator pelatihan  

 Menurut (Mangkunegara : 2017) ada beberapa indikator-

indikator pelatihan di antaranya: 

a) Instruktur 

 Mengingat pelatih umumnya berorientasi pada peningkatan 

keterampilan, maka para pelatih yang dipilih untuk 

memberikan materi pelatihan harus benar-benar memiliki 

kualifikasi yang memadai sesuai bidangnya, personal dan 

kompeten, selain itu, pendidikan instruktur harus benar-benar 

baik untuk melakukan pelatihan. 

b) Peserta 

 Peserta pelatihan tentunya harus diseleksi berdasarkan 

persyaratan tertentu dan kualifikasi yang sesuai, selain itu 

peserta pelatihan juga harus memiliki semangat yang tinggi 

untuk mengikuti pelatihan. 

c) Materi 

 Pelatihan sumber daya manusia merupakan materi yang 

ingin diberikan sesuai dengan tujuan pelatihan sumber daya 

manusia yang hendak dicapai oleh perusahaan dan materi 

pelatihan harus update agar peserta dapat memahami 

masalah yang terjadi pada kondisi yang sekarang. 
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d) Metode 

 Metode pelatihan akan lebih efektif apabila sesuai dengan 

jenis materi dan komponen peserta pelatihan. 

e) Sasaran 

 Sasaran pelatihan harus ditentukan dengan kriteria yang 

terinci dan terukur. 

2. Pengertian  Pengembangan Karir 

a) Pengertian pengembangan karir  

Pengembangan pegawai adalah pelaksanaan setiap 

aktivitas yang mengarah pada pembelajaran berkesinambungan    

dan pengembangan  diri  dan  yang  berkontribusi  mewujudkan 

tujuan-tujuan  individu  dan organisasi. Ini  adalah  proses  

pembelajaran berkesinambungan yang memperdalam pemahaman 

seorang karyawan tentang nilai, minat, keterampilan, bakat, atribut 

personal, dan kekuatan kompetensi yang dimilikinya. Karyawan  

yang  akan  mengikuti  program  pengembangan  adalah karyawan 

baru agar memahami, terampil, dan ahli dalam menyelesaikan  

pekerjaannya,  dan  karyawan  lama  supaya  mereka lebih 

memahami technical skill, human skill, conceptual skill, dan 

managerial skill (Mangkunegara 2011 : 77). Pengembangan 

karyawan bisa dilakukan secara formal maupun informal. Secara 

formal berarti karyawan ditugaskan  oleh  perusahaan.  Sedangkan  

secara  informal  berarti karyawan melatih dan mengembangkan 
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dirinya atas keinginan dan inisiatif sendiri tanpa ditugaskan oleh 

perusahaan. Program pengembangan pegawai akan membuat 

karyawan semakin produktif sehingga memungkinkan organisasi 

atau perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan 

pengembangan karir pegawai .Tujuan utama pengembangan 

sumber daya manusia adalah peningkatan kinerja kerja  pegawai   

pada  semua  tingkat organisasi. 

b) Tujuan Pengembangan karir  

Mengemukakan beberapa tujuan  pengembangan karir sebagai 

berikut: 

1. Membantu dalam Pencapaian Tujuan Individu dan 

Perusahaan Seorang karyawan yang sukses dengan prestasi 

kerja baik untuk menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi, 

hal ini berarti tujuan perusahaan dan tujuan individu dapat 

tercapai.  

2. Menunjukkan Hubungan Kesejahteraan Karyawan 

Perusahaan dapat  merencanakan  karir  karyawan  dengan  

tujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  agar  karyawan  

lebih  tinggi loyalitasnya.  

3. Membantu Karyawan Menyadari Kemampuan Potensi 

Mereka Pengembangan  karir  dapat  membantu  

menyadarkan  karyawan atas kemampuannya untuk 
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menduduki suatu jabatan sesuai dengan potensi dan 

keahliannya. 

4. Memperkuat Hubungan antara Karyawan dan Perusahaan 

Pengembangan  karir  dapat  memperkuat  hubungan  dan  

sikap karyawan terhadap perusahaannya.  

5. Membuktikan Tanggung Jawab Sosial  Pengembangan karir 

suatu cara yang dapat menciptakan karyawan untuk menjadi 

lebih bermental sehat. 

c) Manfaat Pengembangan Karir  

Pada  dasarnya  pengembangan  karir  dapat  bermanfaat  bagi 

perusahaan dan karyawan. Manfaat pengembangan karir bagi 

karyawan yaitu:  

1. Menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya.  

2. Menambah tantangan dalam bekerja.  

3. Meningkatkan otonomi individu.  

4. Meningkatkan tanggung jawab.  

5. Meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas.  

Sedangkan manfaat pengembangan karir bagi perusahaan yaitu:  

1. Menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan.  

2. Meningkatkan kemampuan perusahaan  untuk  mendapatkan 

dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. 

3. Menjamin agar kelompok minoritas dan wanita mempunyai 

kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir.  
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4. Mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam suatu 

perusahaan.  

5. Meningkatkan nama baik perusahaan.  

d) Tahapan Pengembangan Karir  

Menurut  Meldona,  untuk  mengarahkan  pengembangan  karir 

agar  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  individu  dan  

perusahaan, maka departemen sumber daya manusia dapat 

melakukan tahap program pengembangan karir yaitu: 

1. Preparing  

Preparing  merupakan  kegiatan  memprediksi  suatu  

perubahan yang  terjadi  dalam  perusahaan  dan  

lingkungan,  pengembangan karyawan yang berbeda 

keahlian dan kemampuannya serta pelatihan kepemimpinan. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan gambaran yang 

jelas kepada pimpinan dan karyawan  tentang  kebutuhan  

organisasi  saat  ini  serta  peluang dan aktivitas yang terkait 

dengan pengembangan karir.  

2. Profiling  

Profiling  merupakan  kegiatan  penilaian  kinerja  dan  

melakukan audit sumber daya manusia (skill inventory) 

dengan tujuanmengetahui kekuatan dan kelemahan 

karyawan serta mengetahui aspirasi dan pengembangan 

karir yang diperlukan.  
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3. Targetting  

Targetting  merupakan  kegiatan  memberikan  

informasi  tentang perencanaan yang telah disusun dan 

memberikan informasi melalui sistem job posting. Tujuan 

kegiatan ini adalah memberikan  kesempatan  kepada  

karyawan  untuk  mempelajari berbagai  posisi yang  bisa  

diraih  sesuai  dengan  aspirasi  dan kualifikasinya.  

4. Strategizing  

Strategizing  merupakan  kegiatan  menginformasikan  

jalur  dan jenjang  karir  (career  path)  yang  bisa  dilalui  

oleh  karyawan  dan memberikan jasa konsultasi pada 

karyawan atas berbagai problem yang mereka hadapi untuk 

memulai karir yang diinginkan (counseling). Tujuan kegiatan 

ini adalah memberikan bantuan yang berguna bagi 

karyawan dalam pengembangan rencana aksi yang realitas 

dalam meraih karir yang diinginkan. 

5. Implementing  

Implementing merupakan kegiatan melakukan pelatihan 

dan pengembangan  melalui  on  the  job  training,  sistem  

mentoring dan pembinaan. Tujuan kegiatan ini adalah 

mempersiapkan keahlian  dan  kemampuan  karyawan  agar  

bisa  mencapai  tujuan dan kinerja yang diinginkan. 
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6. Sustaing  

Sustaining  merupakan  kegiatan  menyediakan  

kompensasi  yang fair  dan  reward  yang  akan  diterima  

serta  melakukan  evaluasi atas  mekanisme  yang  

dijalankan.  Tujuan  kegiatan  ini  adalah meningkatkan  

motivasi  dan  kepuasan  karyawan  sesuai  dengan 

jabatannya. Berdasarkan uraian diatas untuk dapat 

mengembangkan karir karyawan dapat melalui  langkah-

langkah dengan  menyusun  rencana karirnya untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

e) Indikator Pengembangan Karir 

Indikator pengembangan karir menurut Sihotang (2006) (dikutip 

dalam Batubara, 2016:13) adalah: 

1) Kebijakan organisasi 

Kebijakan organisasi merupakan faktor yang paling dominan 

dalam mempengaruhi pengembangan karir seseorang karyawan 

dalam perusahaan. Kebijakan perusahaan merupakan penentu 

ada tidaknya pengembangan karir dalam perusahaan. 

2) Prestasi kerja 

Prestasi kerja merupakan bagian penting dari 

pengembangan karir seorang karyawan. Karyawan yang 

mempunyai prestasi kerja baik dalam perusahaan biasanya 

mendapatkan promosi jabatan, karena prestasi kerja merupakan 
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salah satu acuan bagi organisasi dalam melakukan 

pengembangan karir. 

3) Latar belakang pendidikan 

Latar belakang pendidikan merupakan salah satu bahan 

acuan bagi perusahaan untuk meningkatkan karir seorang 

karyawan, semakin tinggi latar belakang pendidikan seorang 

karyawan maka semakin besar pula harapan peningkatan 

karirnya, juga sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan 

seorang karyawan maka biasanya akan susah mendapatkan 

pengembangan karirnya. 

3. Pengertian motivasi  

a) Pengertian motivasi  

Menurut (Bangun, 2012) motivasi adalah adanya suatu 

tindakan untuk mempengaruhi orang lain agar berperilaku 

secara teratur, dan merupakan tugas bagi manajer untuk 

mempengaruhi orang lain atau karyawan. Motivasi memiliki arti 

yang begitu penting terhadap kinerja karyawan, dikarenakan 

ketika karyawan termotivasi, kinerja karyawan akan meningkat, 

sebab karyawan memainkan peran penting dalam keberhasilan 

organisasi (Saeed & Asghar, 2012). Motivasi yang diberikan 

kepada karyawan, mempunyai pengaruh dan peranan yang 

sangat penting bagi perusahaan atau organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam lingkungan 
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bekerja, motivasi tidak hanya berwujud kebutuhan ekonomi 

saja tetapi juga dalam bentuk lain, seperti kebutuhan psikis, 

sebab ganjaran yang paling menyenangkan dari bekerja adalah 

nilai sosial dalam bentuk pengakuan, adanya penghargaan, 

respek dan kekaguman terhadap pribadi seseorang meskipun 

ada beberapa orang dalam bekerja hanya sebagai pemuas 

egonya saja melalui kekuasaan atau menguasai orang lain 

(Sundarsi & Suprihatmi, 2012). Motivasi dapat bersumber dari 

dalam diri seseorang (karyawan) berupa kesadaran mengenai 

pentingnya manfaat pekerjaan yang dilaksanakannya, dan 

motivasi ini disebut dengan motivasi intrinsik. Ada pula motivasi 

yang bersumber dari luar diri orang bersangkutan yang disebut 

dengan motivasi ekstrinsik, dimana motivasi ekstrinsik adalah 

dorongan kerja yang bersumber dari luar diri pekerja, yang 

berupa suatu kondisi yang mengharuskannya melaksanakan 

suatu pekerjaan secara maksimal dan mereka merasa 

bertanggungjawab atas suatu pekerjaan, jadi tanpa ada faktor 

luar yang memengaruhi mereka terdorong untuk melaksanakan 

pekerjaannya (Bangun, 2012) Motivasi menjadi sangat penting 

dalam mempengaruhi karyawan untuk mencapai tujuan individu 

serta tujuan organisasi, dan adanya dorongan dari dalam diri 

akan memotivasi karyawan untuk membentuk dan 

memungkinkan mereka mencapai tujuan secara efisien dan 
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dengan adanya motivasi akan meningkatkan kinerja (Khan, 

2012).  

b) Tujuan dari motivasi itu sendiri (Kaswan, 2013) adalah :  

a.  meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

b.  meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

c.  mempertahankan kestabilan karyawan. 

d.  meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

e. menggefektifkan pengadaan karyawan. 

f. meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan. 

g. meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

h. mempertinggi rasa tanggungjawab karyawan terhadap tugas 

tugasnya.  

i.  meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan 

baku. 

c) Motivasi memberikan energi yang menggerakkan untuk 

memuaskan kebutuhan manusia akan prestasi, cinta, rasa aman, 

pengakuan dari orang lain, mendapatkan pengalaman baru, harga 

diri dan kemampuan untuk meraih cita-cita. Menurut Toha dan 

Miftaha (2011:203) motivasi merupakan salah satu unsur pokok 

dalam perilaku seseorang. Motivasi adalah suatu proses psikologi 

namun demikian, ini bukan berarti bahwa motivasi adalah satu-

satunya unsur yang bisa menjelaskan adanya perilaku seseorang. 

Komponen indikator motivasi kerja antara lain sebagai berikut:  
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1) Pekerjaan  

 a) Keinginan seseorang untuk bekerja.  

b) Kebutuhan dapat mendorongnya mencapai sasaran.  

2) Penghargaan  

a) Penghargaan atau pengakuan atas suatu kinerja yang telah 

dicapai seseorang akan menjadi perangsang yang kuat.  

b) Kepuasan batin karyawan karena telah berhasil menyeleseikan  

pekerjaannya. 

3) Tanggung jawab  

a) Adanya rasa memiliki akan menimbulkan motivasi untuk turut 

merasa tanggung jawab.  

b) Rasa tanggung jawab dapat memicu karyawan dalam mengatasi 

permasalahan yang dihadapi. 

4) Insentif  

 Insentif  adalah  suatu  sarana  memotivasi  berupa  materi  

yang  diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong 

dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka 

timbul semangat yang besar untuk meningkatkan kinerja dalam 

organisasi ( mustamin  2013 : 141). Insentif,  adalah  balas  jasa  

yang  dibayarkan  secara  langsung  kepada pegawai karena 

kinerjanya telah melewati standar yang telah ditetapkan secara 

umum biasanya imbalan finansial yang berupa gaji dibayarkan 
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kepada pegawai secara teratur, seperti tahunan, caturwulan, 

bulan maupun mingguan. 

5) Fasilitas 

Fasilitas kantor adalah fasilitas yang yang diberikan instansi 

kepada pegawai seperti rumah,transportasi dan tunjukan 

kesehatan.  

4. pengertian Kinerja Pegawai 

a. Pengertian kinerja pegawai  

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara, 2017). Menurut (Robbins 2008) 

“Kinerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam 

pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu 

pekerjaan”. Menurut Mangkunegara, A.P. (2015:67) 

mengemukakan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Menurut Edison, Anwar, & Komariyah, 

(2017) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari suatu proses 
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yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu 

berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Sedangkan Menurut Sudaryono, (2014) menyatakan 

kinerja merupakan serangkaian kegiatan yang menggambarkan 

sejauh mana hasil yang sudah dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik berupa 

keberhasilan maupun kekurangan yang terjadi.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

kinerja merupakan hasil kerja (output) baik itu secara kualitas 

maupun kuantitas yang telah dicapai sesorang dalam 

menjalankan tugas- tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan organisasi dan hasil kerjanya tersebut disesuaikan 

dengan hasil kerja yang diharapkan organisasi melalui kriteria-

kriteria atau standar kinerja yang berlaku dalam organisasi. 

b. Manfaat dari penilaian kinerja (Bangun, 2012), yaitu: 

1. Evaluasi antar individu dalam organisasi, yang mempunyai 

tujuan untuk menilai kinerja setiap individu dalam organisasi 

dan memberikan manfaat dalam menentukan jumlah dan 

jenis kompensasi yang merupakan hak bagi setiap individu 

dalam organisasi. 

2. Pengembangan diri setiap individu dalam organisasi, dimana 

individu dinilai kinerjanya, dan bagi karyawan yang memiliki 
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kinerja rendah perlu dilakukan pengembangan baik pelatihan 

maupun pendidikan. 

3. Pemeliharaan sistem, yang mempunyai manfaat untuk 

pengembangan perusahaan dari individu, evaluasi 

pencapaian tujuan oleh individu, perencanaan sumber daya 

manusia, penentuan dan identifikasi kebutuhan 

pengembangan organisasi. 

4. Dokumentasi, yang berkaitan dengan keputusan manajemen 

sumber daya manusia, pemenuhan secara legal manajemen 

sumber daya manusia. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja (Kaswan, 2013) meliputi : 

1. Karakteristik karyawan, diantaranya pengetahuan, ketrampilan, 

kemampuan, motivasi, sikap dan kepribadian karyawan. 

2.  Input, mengacu pada instruksi yang memberitahu karyawan 

tentang apa, bagaimana, dan kapan pelaksanaan. 

3. Output, merujuk pada standar kinerja. 

4. Konsekuensi, merupakan insentif yang mereka terima karena 

kinerja yang baik. 

5. Umpan balik, merupakan informasi yang karyawan terima 

selama mereka bekerja. 
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d. Tujuan penilaian kinerja. 

Penilaian Kinerja Karyawan Penilaian kinerja dikenal dengan istilah 

“performance rating” atau “performance appraisal”. Menurut 

munandar (2018:287) Penilaian Kinerja adalah proses penilaian 

ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja dan hasil kerja seseorang tenaga 

kerja atau karyawan (pekerja dan manajer) yang dianggap 

menunjang unjuk kerjanya yang digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan-

tindakan terhadap bidang ketenaga kerjaan. Tujuan penilaian 

kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang 

persyaratan kinerja. 

2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, 

sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, 

atau sekurang- kurangnya berprestasi sama dengan prestasi 

yang terdahulu. 

3. Memberikan perluang kepada karyawan untuk mendiskusikan 

keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian 

terhadap karier atau pekerjaan yang diembannya sekarang. 

4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa 

depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai 

dengan potensinya. 
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e. Indikator Kinerja Karyawan 

Ketika berbicara kinerja berarti akan terlihat berhasil atau tidak 

suatu pekerjaan. Berhasil tidaknya kinerja ini dipengaruhi oleh 

tingkat kinerja karyawan baik secara individu maupun kelompok. 

Menurut Setiawan (2014) untuk mengukur kinerja berikut adalah 

indikator-indikator yang digunakan : 

1. Ketepatan penyelesaian tugas, Merupakan  pengelolaan 

dalam bekerja dan juga ketepatan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

2. Kesesuaian jam kerja yaitu Kesediaan karyawan dalam 

mematuhi peraturan perusahaan yang berkaitan dengan 

ketepatan waktu masuk/pulang kerja dan jumlah kehadiran. 

3. Kerja sama antar pegawai  yaitu Kemampuan karyawan 

untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan 

suatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna 

dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 

4. Tingkat kehadiran yaitu Jumlah ketidak hadiran karyawan 

dalam suatu perusahaan selama periode tertentu. 

5. Kepuasan kerja yaitu Karyawan merasa puas dengan jenis 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dalam perusahaan. 
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B. Tinjauan Empiris  

Penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya 

yang telah banyak membahas tentang beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian ini: 

1. Setyowati Subroto (2018),” Pengaruh pelatihan dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan” . Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan 

menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja serta 

menganalisis pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian ini dilakukan di PT Tegal Shipyard Utama 

yang bergerak dibidang industri galangan kapal. Adapun populasi 

penelitian ini adalah seluruh karyawan dengan jumlah 30 

karyawan, dan teknik pengambilan sampel menggunakan sampel 

jenuh, karena semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan 

kuesioner yang terdiri dari item-item pernyataan tentang pelatihan, 

motivasi dan kinerja karyawan. Hasil pengujian validitas 

menyatakan bahwa semua indikator adalah valid dan dan hasil 

pengujian reliabilitas menyatakan bahwa masing-masing variabel 

adalah reliabel. Selain itu teknik analisis data yang digunakan 

adalah regresi linear berganda, karena menguji lebih dari satu 

variabel bebas. Adapun hasil penelitian ini adalah terdapat 

pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan; tidak terdapat 
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pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan dan terdapat 

pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Andika Pramukti (2019), “ Pengaruh motivasi, kompetensi, dan 

pengembangan karir terhadap komitmen organisasi dan kinerja 

pegawai”. hasil penelitian ini masih menunjukkan adanya 

inkonsistensi hasil penelitian bila dibandingkan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasi, kompetensi secara langsung berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasi, pengembangan karir 

secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasi, motivasi secara langsung berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, kompetensi secara 

langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja 

pegawai, pengembangan karir secara langsung berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, komitmen 

organisasi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai, motivasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasi dan kinerja pegawai, 

kompetensi secara tidak langsung langsung berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap komitmen organsiasi dan kinerja 

pegawai, dan pengembangan karir secara langsung berpengaruh 
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positif dan tidak signifikan terhadap komitmen organisasi dan 

kinerja pegawai. 

3. Syalimono Siahaan, Syaiful Bahri (2019)” Pengaruh Penempatan 

Pegawai, Motivasi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai”. untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh 

Penempatan, Motivasi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

eksploratif, dimana variabel diukur dengan skala likert. Metode 

pengumpulan data dilakukan daftar pertanyaan (questionnaire) 

dan studi dokumentasi.Penelitian dilakukan dengan menggunakan 

sampel validitas sebanyak 30 orang yang diambil dari total 

populasi yaitu 145 orang, sedangkan untuk sampel penelitian 

sebanyak 107 orang dengan menggunakan metode slovin. 

Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 24. 

Adapun teknik analisis data dengan menggunakan uji asumsi 

klasik, analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis, dan 

koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

parsial variabel penempatan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Secara parsial variabel motivasi 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Secara 

parsial variabel lingkungan kerja berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Secara simultan penempatan pegawai, 



33 
 

motivasi, dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

4. Indra Marjaya, Fajar Pasaribu (2019),” Pengaruh Kepemimpinan, 

Motivasi, Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai”. untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan, motivasi 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Pendekatan 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif dan aasosiatif.Dari 

hasil penelitian ini diperoleh adanya pengaruh kepemimpinan, 

motivasi dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan di PDAM 

Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang. Adapun objek penelitian 

merupakan semua karyawan di PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli 

Serdang dengan populasi sebesar 48 orang karyawan, dimana 

seluruh populasi dijadikan sampel penelitian dengan 

menggunakan sampel jenuh. Teknik analisis pada penelitian ini 

menggunakan uji asumsi klasik, metode rergresi linier berganda, 

uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Pengolahan data 

menggunakan perangkat lunak SPSS versi. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Lain halnya dengan 

variabel motivasi yang berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya variabel pelatihan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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Secara simultan kepemimpinan, motivasi dan pelatihan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

5. Yan Kurnia Hendrawan (2016),” Pengaruh pelatihan,pengembang

an,dan motivasi terhadap peningkatan kinerja pegawai dengan 

mediasi komitmen organisasi”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk 

menguji pengaruh pelatihan dan pengembangan, motivasi dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai, dan menguji 

pengaruh Pelatihan dan pengembangan serta motivasi terhadap 

kinerja pegawai yang dimediasi oleh Komitmen organisasi.Sampel 

penelitian ini terdiri dari 75 Pegawai PT. PLN (Persero) P3BJB 

APP Madiun terdiri dari 50 pegawai APP Madiun dan 25 pegawai 

dari Gardu Induk se wilayah APP Madiun. Teknik pengambilan 

sampel adalah purposive sampling dan teknik pengumpulan data 

adalah convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Pelatihan dan pengembangan memiliki sedikit pengaruh 

terhadap kinerja Pegawai secara langsung sedangkan secara 

tidak langsung signifikan, motivasi dan komitmen organisasi 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai baik 

secara langsung maupun tidak langsung, dan komitmen 

organisasi. 

6. Anriza Julianry , rizal syarief, dan m. Joko affandi ( 2017) 

“Pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan serta 

kinerJa organisasi kementerian komuniKasi dan Informatika”. 
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karyawan juga signifikan berpengaruh terhadap kinerja organisasi 

secara keseluruhan. 

7. Melvin Grady Lolowang ,Adolfina, Genita Lumintang ( 2016)”  

Pengaruh pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia 

terhadap kinerja karyawan pada PT. BERLIAN KHARISMA 

PASIFIK MANADO. Pelatihan dan pengembangan mempunyai 

peran penting untuk meningkatkan kinerja para karyawan untuk 

meningkatkan SDM yang lebih bermutu. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh pelatihan dan pengembangan SDM secara 

simultan dan parsial terhadap kinerja karyawan pada PT. Berlian 

Kharisma Manado. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, 

lokasi penelitian pada PT. Berlian Kharisma Manado. Populasi 

dan sampel penelitian adalah seluruh karyawan di pada PT. 

Berlian Kharisma Manado. Teknik analisis menggunakan regresi 

linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan pelatihan SDM dan 

pengembangan SDM secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan di PT. Berlian Kharisma Manado, 

pelatihan SDM secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan di PT. Berlian Kharisma Manado. 

Pelatihan SDM merupakan variabel yang pengaruhnya terhadap 

kinerja karyawan, pengembangan sumber daya manusia secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
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karyawan. Manajemen perusahaan sebaiknya memperhatikan 

SDM agar kedepan kinerja para karyawan lebih meningkat. 

Tabel 2.1 

Tabel Penelitian Terdahulu 

NO Penelitian Judul Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Setyowati 

Subroto 

(2018) 

Pengaruh 

pelatihan 

dan 

motivasi 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Metode 

penelitian ini 

adalah 

metode 

kuantitatif 

Berdasarkan pada hasil dan 

pembahasan (1) terdapat 

pengaruh pelatihan terhadap 

kinerja karyawan; (2) tidak 

terdapat pengaruh motivasi 

terhadap kinerja karyawan; 

(3) terdapat pengaruh 

pelatihan dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan. 

 2  Andika 

Pramukti 

(2019) 

Pengaruh 

motivasi, 

kompetensi, 

dan 

pengemban

gan karir 

terhadap 

komitmen 

organisasi 

dan kinerja 

pegawai. 

Metode 

penelitian ini 

adalah 

metode 

kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa motivasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

komitmenorganisasi,kompete

nsi secara langsung 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen 

organisasi, pengembangan 

karir secara langsung 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen 

organisasi, motivasi secara 

langsung berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai, kompetensi 

secara langsung 

berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai, pengembangan 

karir secara langsung 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

kinerja pegawai, komitmen 
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organisasi secara langsung 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai, motivasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen 

organisasi dan kinerja 

pegawai, kompetensi secara 

tidak langsung langsung 

berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap komitmen 

organsiasi dan kinerja 

pegawai, dan pengembangan 

karir secara langsung 

berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap komitmen 

organisasi dan kinerja 

pegawai. 

3 Syalimono 

Siahaan, 

Syaiful 

Bahri 

(2019)” 

Pengaruh 

Penempata

n Pegawai, 

Motivasi, 

Dan 

Lingkungan 

Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Pegawai 

pendekatan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

adalah 

penelitian 

eksploratif, 

dimana 

variabel 

diukur 

dengan skala 

likert. Metode 

pengumpulan 

data 

dilakukan 

daftar 

pertanyaan 

(questionnair

e) dan studi 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel 

penempatan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai. Secara 

parsial variabel motivasi 

berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

Secara parsial variabel 

lingkungan kerja berpengaruh 

tidak signifikan terhadap 

kinerja pegawai. Secara 

simultan penempatan 

pegawai, motivasi, dan 

lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai. 

4 Indra 

Marjaya, 

Pengaruh 

Kepemimpin

Pendekatan 

penelitian 

hasil analisis data yang telah 

dilakukan serta pembahasan 
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Fajar 

Pasaribu 

(2019) 

an, 

Motivasi, 

Dan 

Pelatihan 

Terhadap 

Kinerja 

Pegawai 

yang akan 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

pendekatan 

kuantitatif 

yang bersifat 

deskriptif dan 

aasosiatif 

yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan 

mengenai pengaruh 

Kepemimpinan, Motivasi dan 

Pelatihan terhadap Kinerja 

Karyawan pada PDAM Tirta 

Deli Kabuptaen Serdang 

adalah sebagai berikut, 

kepemimpinan berpengaruh 

tidak signifikan terhadap 

kinerja pegawai PDAM Tirta 

Deli Kabupaten Deli Serdang, 

motivasi berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai PDAM Tirta Deli 

Kabupaten Deli Serdang, 

pelatihan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai PDAM Tirta 

Deli Kabupaten Deli Serdang, 

kepemimpinan, motivasi, dan 

pelatihan secara simultan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai PDAM Tirta Deli 

Kabupaten Deli Serdang 

5  Yan Kurnia 

Hendrawa

n (2016) 

Pengaruh 

pelatihan,pe

ngembanga

n,dan 

motivasi 

terhadap 

peningkatan 

kinerja 

pegawai 

dengan 

mediasi 

komitmen 

organisasi 

Metode 

penelitian ini 

adalah 

metode 

kuantitatif 

Hasil penelitian secara 

statistik telah menunjukkan 

bahwa pelatihan dan 

pengembangan memberikan 

pengaruh yang signifikan 

pada kinerja pegawai secara 

langsung tetapi secara tidak 

langsung. Hal ini berarti 

bahwa seorang pegawai tidak 

merasakan dampak 

peningkatan kualitas dan 

kemampuan bekerja dari 

pelatihan dan pengembangan 
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yang telah 

diadakan secara langsung 

tetapi berasal dari praktek 

dan pengalaman bekerja 

secara langsung dari 

lapangan. 2. Hasil penelitian 

secara statistik menunjukkan 

bahwa motivasi pegawai 

memberikan pengaruh positif 

pada kinerja pegawai. Artinya 

dengan adanya motivasi 

yang diberikan oleh pimpinan 

perusahaan dalam bentuk 

apa saja maka hal tersebut 

akan dapat meningkatkan 

kinerja pegawai secara 

maksimal. 3. Hasil penelitian 

secara statistik menunjukkan 

bahwa Komitmen Organisasi 

memberikan pengaruh positif 

pada Kinerja Pegawai. 

Artinya semakin tinggi 

Komitmen seorang pegawai 

terhadap organisasi maka 

semakin tinggi hasil kinerja 

pegawai yang akan dicapai. 

4. Hasil penelitian secara 

statistik menunjukkan bahwa 

komitmen memediasi 

pengaruh pelatihan dan 

pengembangan secara tidak 

langsung dengan signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai, sedangkan pada 

motivasi, komitmen 

organisasi telah memediasi 

pengaruh motivasi terhadap 

kinerja pegawai.Komitmen 

organisasi yang kuat akan 

membawa pengaruh yang 
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Atasan memberikan motivasi 

kepada pegawai didasari 

untuk peningkatan kinerja. 

Motivasi dilakukan dengan 

berbagai cara baik melalui, 

peningkatan gaji pegawai, 

pengadaan reward dan 

punishment maupun 

penciptaan lingkungan kerja 

yang baik antara sesama 

pegawai. Hal tersebut 

dilakukan untuk membuat 

pegawai Keminfo lebih 

semangat dan merasa 

nyaman bekerja serta 

terdorong untuk 

melaksanakan tugasnya 

dengan baik. Variabel kinerja 

pegawai tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja organisasi. Hal ini bisa 

diartikan kinerja pegawai 

sudah cukup baik. Bila dilihat 

secara simultan, hal tersebut 

tidak lepas dari peranan 

pelatihan dan motivasi. 

Faktor pendukung lainnya 

juga dibutuhkan dalam 

rangka untuk meningkatkan 

kinerja pegawai yang juga 

akan meningkatkan kinerja 

Keminfo. Semua itu harus 

berjalan secara kontinu dan 

terarah. Dengan pemberian 

pelatihan yang baik dan 

berkesinambungan serta 

pemberian motivasi yang 

tepat dapat membuat kinerja 

karyawan lebih tinggi dan 

kinerja organisasi lebih baik. 
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7 Melvin 

Grady 

Lolowang 

,Adolfina, 

Genita 

Lumintang 

( 2016)”  

 

Pengaruh 

pelatihan 

dan 

pengemban

gan sumber 

daya 

manusia 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

pada PT. 

BERLIAN 

KHARISMA 

PASIFIK 

MANADO 

Metode 

penelitian ini 

adalah 

metode 

kuantitatif 

Dari hasil penelitian  

1. Pelatihan sumber daya 

manusia dan Pengembangan 

sumber daya manusia secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Berlian 

Kharisma Pasifik Manado. 

2. Pelatihan sumber daya 

manusia secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

di PT. Berlian Kharisma 

Pasifik Manado. Pelatihan 

sumber daya manusia 

merupakan variabel yang 

paling 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan dalam penelitian 

ini. 

3. Pengembangan sumber 

daya manusia secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Berlian 

Kharisma Pasifik Manado. 

Pengembangan sumber daya 

manusia merupakan 

variabel yang terendah 

pengaruhnya terhadap 

kinerja karyawan dalam 

penelitian ini. 
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C. Kerangka Konsep 

 Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang 

hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel 

yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan 

(Notoatmodjo, 2012). 

Gambar 2.1 

Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan Pegawai (X1) 

1. Instruktur  
2. Peserta 
3.  Materi  
4. Metode 
5. Sasaran  
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Pengembangan karir  pegawai 
(X2) 

1. Kebijakan Organisasi 
2. Prestasi Kerja 
3. Latar Belakang pendidikan  
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Motivasi pegawai (X3) 

1. Pekerjaan  
2. Penghargaan 
3. Tanggung jawab 
4. Insentif  
5. Fasilitas  

Toha dan miftaha 
(2011) 

Kinerja pegawai (Y) 

1. Ketepatan 
penyelesaian tugas 

2. Kesesuaian jam kerja 
3. Kerja sama antar 

pegawai 
4. Tingkat kehadiran 
5. Kepuasaan kerja  

�^�^���š�]���Á���v���~���î�ì�í�ð�•�_ 
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jumlah sampel dengan menggunakan teori slovin dengan rumus 

sebagai berikut: 

  n = 
�Ç

�5�>�Ç���:�Ø�;�6
 

n = 
�5�4�4

�5�>�5�4�4���:�4�á�5�;�6
 

n = 
�5�4�4

�6
 

 n = 50 orang 

D. Metode Pengumpulan Data  

1. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015) data kuantitatif adalah data yang 

berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan Jadi, data 

kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat 

dianalisis dengan cara tehnik statistik. Data tersebut dapat berupa 

angka atau skor dan biasanya diperoleh dengan menggunakan alat 

pengumpulan data yang jawabannya berupa tentang skor atau 

pertanyaan yang diberi bobot, Dalam penelitian kuantitatif data 

dikumpulkan diolah dan dianalisis untuk mencari hubungannya antar 

variabel yang diteliti. 

 

 

 





49 
 

seperti telinga, hidung mulut, dan kulit. Oleh karena itu, 

observasi merupakan kemampuan seseorang dalam 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 

pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. 

Observasi yang dilakukan sebagai teknik pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan langsung dan mempelajari 

hal-hal yang berhubungan dengan penelitian di Kantor 

Distrik Navigasi Kelas I Makassar 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien 

bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan 

tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. (Sugiyono., 

2014:142). 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada 

responden yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai 

Pengaruh pelatihan, pengembangan dan motivasi terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Distrik Navigasi Kelas I Makassar. 
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3. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun 

informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 

menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh 

dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, 

internet dan sumber-sumber lain. 

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian  

a. Defenisi Operasional Variabel 

Secara operasional variabel perlu didefinisikan yang 

bertujuan menjelaskan makna variabel penelitian. Adapun 

Variabel bebas (independent) dan Variabel Terikat (dependent) 

diuraikan sebagai berikut : 

a) Pelatihan  (X1) 

Pelatihan merupakan proses pembelajaran untuk meperbaiki 

ketampilan yang dibutuhkan karyawan dalam melaksanakan 

tugas atau pekerjaan. Adapun pengukuran pelatihan pegawai  

diadopsi oleh peneltian yang dikembangkan oleh 

(Mangkunegara: 2017) sebagai berikut: 

1. Instruktur 

2. Peserta 

3. Materi 

4. Metode 

5. Sasaran 
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b) Pengembangan karir pegawai (X2)  

 Pengembangan karir merupakan pelaksanaan setiap 

aktivitas yang mengarah pada pemelajaran berkesinambunga dan 

pengembangan  diri  dan  yang  berkontribusi  mewujudkan 

tujuan-tujuan  individu  dan organisasi. Adapun pengukuran 

pengembangan karir pegawai diadopsi oleh peneltian yang 

dikembangkan oleh Sihotang:2006 (dikutip dalam 

Batubara,2016,13) sebagai berikut: 

1. Kebijakan Organisasi 

2. Prestasi kerja 

3. Latar belakang pendidikan  

c). Motivasi pegawai  (X3)  

Motivasi merupakan adanya suatu tindakan untuk 

mempengaruhi orang lain agar berperilaku secara teratur. Adapun 

pengukuran motivasi pegawai diadopsi oleh peneltian yang 

dikembangkan oleh Toha dan Miftaha (2011:03) sebagai berikut: 

1. Pekerjaan   

2. Penghargaan 

3. Tanggung jawab 

4. Insentif 

5. Fasilitas  
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          Tabel 3.1 Skala Likert 

  No Item Jawaban   Simbol Skor 

1 Sangat Tidak Setuju  STS  1 

2 Tidak Setuju     TS  2 

3 Biasa Saja      BS  3 

4 Setuju      S  4 

5 Sangat Setuju    SS  5 

F. Teknik Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Kuantitatif. Agar data yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan, 

maka data tersebut diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga 

nantinya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam 

perhitungan statistik ini penulis dibantu dengan menggunakan program 

SPSS (Statistic Program for Social Science). Tahapan-tahapan analisis 

kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (correlated 

item-total correlation) dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung > r 

tabel dan bernilai positif maka pernyataan tersebut dikatakan 
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valid. Sedangkan jika r hitung < r tabel, maka variabel tesebut 

tidak valid. Pengukuran indikator tepat dalam menyusun 

sebuah konstruk apabila nilai standardized regression weight ≥ 

0,50. Pengujian validitas menggunakan rumus product moment 

dari Pearson yang dilakukan dengan menghitung korelasi antar 

masing-masing skor item pernyataan dari tiap variabel dengan 

total skor variabel tersebut. 

Jika skor item tersebut berkorelasi positif dengan skor total 

dan lebih tinggi dari korelasi antar item, menunjukkan kevalidan 

instrumen tersebut. Untuk penelitian ini, nilai df (degree of 

freedom) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi 

konstruk/variabel penelitian. Suatu variabel dikatakan reliable 

(handal) jika jawaban responden terhadap pernyataan 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan rumus alpha cronbach. Instrumen 

dapat dikatakan andal atau fleksibel bila memiliki koefisien 

realibitas 0,5 atau lebih. 

2. Analisis Regresi linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan  untuk  mengukur  

kekuatan  hubungan  antara  dua variabel atau lebih, dan untuk 

menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan  

variabel  independen apakah positif atau negatif dan untuk 
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memprediksi nilai dari dependen variabel apabila nilai 

independen variabel mengalami kenaikan atau penurunan. 

Data yang digunakan berskala ordinal.  

 

Keterangan :  

Y = kinerja pegawai 

X1 = Pelatihan 

X2 = Pengembagan karir 

X3= Motivasi  

a = Konstanta 

℮ = Standard Error 

β1, β2, β3 = Koefisien Regresi Variabel Celebrity 

Endorser. 

3. Analisis koefisien determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

terikat (Ghozali,2016:30). Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel bebas (Pelatihan,Pengembagan Karir, dan 

Motivasi) dalam memjelaskan variasi variabel terikat (Kinerja 

Y = a+b1�T+b2�T+b3x2+e 
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Pegawai ) amat terbatas, begitu pula sebaliknya, nilai yang 

mendekati satu variabel-variabel bebas memberikan hamper 

semua informasi yang dibutukan untuk memprediksi variasi 

variabel terikat. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi 

adalah bias terhadap jumlah variabel bebas, maka R² pasti 

meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, 

banyak peneliti mengajurkan untuk menggunakan nilai Adjusted 

R², pada saat mengevaluasi  mana model regresi yang terbaik. 

Tidak seperti R², nilai Adjusted R² dapat nilai atau turun apabila 

satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. 

4. Uji Signifikansi Pengaruh Persial ( Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara 

variabel X dan Y, apakah variabel X1,X2,X3 ( Pelatihan, 

Pengembagan karir, dan Motivasi) secara terpisah atau persial 

(Ghozali,2016:30). Hipotesis yang digunakan dalam pengujian 

ini adalah dengan cara mengkorelasikan antara skor butir 

pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Hipotesis 

yang di ajukan adalah: 

Ho : Skor butir pertanyaan positif dengan total skor 

konstruk.   
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Ha  : Skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif 

dengan total skor konstruk.   

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali,2016:30) adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu: 

a) Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ha ditolak. 

b) Apabila angka probabilitas signifikansi< 0.05, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Kantor 

1. Sejarah Umum Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar  

Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Makassar terletak antara 

00 12' - 80Lintang Selatan dan 1160 48'– 1220 36' BujurTimur, yang 

berbatasan denganProvinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara danTeluk 

Bone sertaProvinsi Sulawesi Tenggara di sebelahTimur.  

Batas sebelah Barat danTimur masing-masing adalah Selat 

Makassar dan Laut Flores. Jumlah sungai yang mengaliri wilayah 

Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 aliran sungai, dengan jumlah aliran 

terbesar di Kabupaten Luwu, yakni 25 aliran sungai. Sungai terpanjang 

tercatat ada satu sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir meliputi 

Kabupaten Tana Toraja, Enrekang dan, Pinrang. Panjang sungai 

tersebut masing-masing 150 KM.Gambar 1. Peta Wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Di Sulawesi Selatan terdapat empat danau yakni Danau Tempe 

dan Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo, serta danau matana 

dan Towuti yang berlokasi diKabupaten Luwu Timur. Adapun jumlah 

gunung tercatat sebanyak 7 gunung, dengan gunung tertinggi adalah 

Gunung Rantemario dengan ketinggian 3.470 m diatas permukaan air 

laut. Gunung ini berdiri tegak di perbatasan Kabupaten Enrekang dan 

Luwu.  
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Sulawesi Selatan tercatat 46.083,94 km persegi yang meliputi 21 

Kabupaten dan 3 Kota.Kabupaten Luwu Utara kabupaten terluas 

dengan luas 7.365,51 km persegi atau luas kabupaten tersebut 

merupakan 15,98 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. 

Kota Makassar dan pada umumnya daerah di Indonesia 

mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan 

Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan 

Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan pengamatan di tiga 

Stasiun Klimatologi (Maros, Hasanuddin dan Maritim Paotere) selama 

tahun 2018 rata-rata suhu udara 27,43 0C di Kota Makassar dan 

sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara 

maksimum di stasiun klimatologi Hasanuddin 32,9 0C dan suhu 

minimum 22,7 0C. 

Sulawesi Selatan terdiri dari beberapa kabupaten, dimana ada 

beberapa kabupaten yang mempunyai pelabuhan untuk 

menghubungan jalur perdagangaan antar kabupaten dan pulau 

menggunakan transportasi laut dan darat. Sulawesi Selatan merupakan 

salah satu pintu gerbang utama di wilayah Indonesia bagian Tengah. 

Daerah yang juga dikenal sebagai Hasil Bumi yang sangat besar 

hampir semua kabupaten yang terdapat di Sulawesi selatan.  

Wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Makassar di Provinsi 

Sulawesi Selatan tepat di pesisir kota Makassar yang berdekatan 

dengan pelabuhan Soekarno Hatta.  
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2. Visi Misi Distrik Navigasi Kelas I Makassar. 

a. Visi 

Terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran serta 

perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia. 

b. Misi 

1. Mewujudkan ruang perairan dan alur pelayaran yang aman, 

selamat dan lancar bagi lalu lintas pelayaran. 

2. Mewujudkan keandalan dan kecukupan sarana prasarana 

kenavigasian. 

3. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki 

wawasan kebangsaan dan integritas yang tinggi. 

4.  Meningkatkan pelayanan kenavigasian melalui pengembangan 

manajemen, serta pemanfaatan teknologi tepat guna. 
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c. Struktur Organisasi Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar 

 

Gambar 4.1 

Struktur organisasi  
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1. Tugas dan Fungsi Kepala Kantor 

Kepala Kantor melaksanakan Pembinaan Teknis Administratif dan 

Teknis Operasional terhadap bagian/ bidang dan kelompok jabatan 

fungsional, instalasi yang ada dibawahnya serta melaksanakan 

koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi terkait.  

Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas Kepala kantor 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan Rencana dan Program Pengoperasian serta 

Pengawasan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Kapal Negara 

Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut dan 

Survey Hidrografi serta Pemantauan Alur dan Perlintasan. 

b.  Penyusunan Rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, 

penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan 

peralatan untuk Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Kapal Negara 

Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut dan 

Survey Hidrografi serta Pemantauan Alur dan Perlintasan. 

c. Pelaksanaan Program Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana 

Bantu Navigasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian dan  

Fasilitas Pangkalan serta Bengkel. 

d. Pelaksanaan Pengamatan Laut dan Survey Hidrografi serta 

Pemantauan Alur dan Perlintasan. 
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e. Pelaksanaan Urusan Logistik 

f. Pelaksanaan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawakan 

dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Kapal Negara 

Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut dan 

Survey Hidrografi serta Pemantauan Alur dan Perlintasan.  

g.  Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, 

Kerumahtanggaan, Hubungan Masyarakat, Pengumpulan dan 

Pengolahan Data, Dokumentasi serta Penyusunan Laporan. 

6. Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Urusan 

Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, 

Hubungan Masyarakat, Pengumpulan dan Pengolahan Data, 

Dokumentasi serta Penyusunan Laporan. Dalam melaksanakan tugas 

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan Urusan Keuangan 

b. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Ketatausahaan, Kerumah 

tanggaan, Hubungan Masyarakat, Pengumpulan dan Pengolahan 

Data, Dokumentasi serta Penyusunan Laporan.Bagian  

Tata Usaha terdiri dari : 

a) Sub Bagian Keuangan dengan tugas sebagai berikut 

:Melaksanakan Urusan Keuangan, meliputi Penyusunan 

Kebutuhan Anggaran, Perbendaharaan, Verifikasi dan 
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Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta Penyusunan 

Laporan Keuangan. 

b) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan tugas sebagai 

berikut :Melaksanakan Urusan Kepegawaian, Ketatausahaan, 

Kerumahtanggaan, Hubungan Masyarakat, Pengumpulan dan 

Pengolahan Data, Dokumentasi serta Penyusunan Laporan. 

7. Tugas dan Fungsi Bidang Operasi 

Bidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan 

Rencana, Program, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pengawasan, 

Analisis, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Sarana Bantu Navigasi 

Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, 

Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survey Hidrografi 

serta Pemantauan Alur dan Perlintasan. 

Dalam melaksanakan tugas bidang operasi menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, 

Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas 

Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survey Hidrografi serta 

Pemantauan Alur dan Perlintasan. 

b. Pengoperasian, pemeliharaan, pengawasan kegiatan 

penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, 

Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas 
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Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survey Hidrografi serta 

Pemantauan Alur dan Perlintasan. 

8. Bidang Operasi terdiri dari : 

a. Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut : 

Melaksanakan Tugas penyusunan rencana dan program, analisis 

dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan pengoperasian, 

pemeliharaan dan perbaikan serta pembangunan Sarana Bantu 

Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara 

Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, 

Survey Hidrografi serta Pemantauan Alur dan Perlintasan. 

b. Seksi Operasi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas sebagai 

berikut :Melaksanakan Tugas pengoperasian, pemeliharaan, 

pengawasan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan serta 

pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi 

Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, 

Bengkel, Pengamatan Laut, Survey Hidrografi serta Pemantauan 

Alur dan Perlintasan. 

5. Tugas dan Fungsi Bidang Logistik 

Bidang Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

rencana kebutuhan dan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan 

penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk penyelenggaraan 

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, Kapal 



66 
 

Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan 

Laut, Survey Hidrografi serta Pemantauan Alur dan Perlintasan. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Logistik menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan 

penyaluran perlengkapan dan peralatan Sarana Bantu Navigasi 

Pelayaran,Telekomunikasi Pelayaran,Kapal Negara Kenavigasian, 

Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survey 

Hidrografi serta Pemantauan Alur dan Perlintasan. 

b. Penyusunan inventarisasi dan penyiapan penghapusan Sarana 

Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, Kapal 

Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel dan 

Pengamatan Laut. 

Bidang Logistik terdiri dari : 

a) Seksi Pengadaan mempunyai tugas sebagai berikut 

:Melaksanakan tugas penyusunan rencana kebutuhan, 

pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perlengkapan/ 

peralatan dari Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, 

Telekomunikasi Pelayaran, Pengamatan Laut, Kegiatan 

Hidrografi, Alur dan Perlintasan, Kapal Negara Kenavigasian, 

Fasilitas Pangkalan dan Bengkel, Pengamatan Laut dan Survey 

Hidrografi serta Pemantauan Alur dan Perlintasan. 
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b)  Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas 

sebagai berikut :Melaksanakan tugas menyiapkan bahan 

penyusunan inventaris dan penyiapan penghapusan peralatan 

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, 

Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel dan 

Pengamatan Laut serta Survey Hidrografi. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. 

Kelompok.  Jabatan Fungsional tersebut diatas  meliputi : 

a. Kelompok jabatan fungsional Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 

b. Kelompok  jabatan fungsional Kapal Negara 

c. Kelompok  jabatan fungsional Telekomunikasi Pelayaran 

d. Kelompok  jabatan fungsional Pengamatan Laut 

e. Kelompok  jabatan fungsional Bengkel 

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dikoordinasikan 

oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala 

Distrik Navigasi dan ditugaskan sesuai dengan bidang tugas dan 

keahliannya dan jumlah kelompok tenaga fungsional ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 
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7. Instalasi 

Instalasi adalah Sarana Penunjang Teknis Kenavigasian yang 

berada dilingkungan Distrik Navigasi. Instalasi terdiri dari : 

a.       Menara Suar 

b.       Stasiun Radio Pantai 

c.       Kapal Negara 

d.       Bengkel 

e.       Pengamatan Laut 

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

Penelitian ini menjelaskan karakteristik reponden yang merupakan 

pegawai kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar di  yang didapat melalui 

kuesioner. Karakteristik yang dimaksud merupakan identitas responden 

yang terdiri dari; 1) jenis kelamin, 2) tingkat pendidikan dan 3) Lama 

bekerja. Secara singkat karakteristik terponden dapat dilihat pada tabel 

4.1 sebagai berikut: 
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Tabel 4.1. Komposisi Responden berdasarkan Jenis Kelamin tingkat 
pendidikan, usia dan Jabatan. 

No Karakteristik resonden Frekuensi Persentasi (%) 

1 Jenis Kelamin 

Laki-laki 32 64,0 

Perempuan 18 36,0 

2 Tingkat Pendidikan 

D1 4 8,0 

D3 7 14,0 

S1 28 56,0 

S2 10 20,0 

S3 1 2,0 

3 Lama bekerja 

1 - 10 Tahun 14 28,0 

11 - 20 Tahun 26 52,0 

21 - 30 Tahun 7 14,0 

> 30 3 6,0 

 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

  Berdasarkan Gambar 4.1, hasil penelitian mengenai karakteristik 

responden dilihat dari jenis kelamin. Data menunjukkan bahwa dari 50 

responden, responden terbanyak adalah responden yang berjenis 

kelamin laki-laki yaitu 32 orang atau 64,0 persen, sedangkan 

responden yang berjenis kelamin perempuan  berjumlah 18 orang 

atau 36,0 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden 

berdasarkan jenis kelamin pada kantor Distrik Navigasi Kelas 1 
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Makassar didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki dari 

keseluruhan sampel penelitian. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan tingkat pendidikan  

Berdasarkan Gambar 4.1, hasil penelitian mengenai 

karakteristik responden dilihat dari tingkat pendidikan. Data 

menunjukkan bahwa dari 50 responden, responden terbanyak 

adalah responden tingkat pendidikan S1 berjumlah  28 orang atau  

56,0 persen, responden tingkat pendidikan S2 berjumlah 10 orang 

atau 20,0 persen, responden tingkat pendidikan S3 berjumlah 1 

orang atau 2,0 persen, responden tingkat pendidikan D3 berjumlah 

7 orang atau 14,0 persen, sedangkan responden D1 berjumlah 4 

orang atau 8,0 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

responden berdasarkan tingkat pendidikan  pada kantor Distrik 

Navigasi Kelas 1 Makassar didominasi oleh tingkat pendidikan S1 

ini merupakan hal sangat bagus karena memiliki pengalaman dan 

memiliki pendidikan yang memadai sehingga pelaksaan pekerjaan 

tersebut dibutuhkan kemampuan daya pikir yang tinggi dan baik 

sehingga tanggap dalam bekerja secara individu atau kelompok.  

3. Karakteristik Responden Berdasarkan lama bekerja  

Berdasarkan Gambar 4.1, hasil penelitian mengenai karakteristik 

responden dilihat dari lama bekerja . Data menunjukkan bahwa dari 

50 responden, responden terbanyak adalah responden lama bekerja 

11-20 tahun berjumlah 26 orang atau 52,0 persen. 1-10 tahun 
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berjumlah 14 orang 28,0 persen. 21-30 tahun berjumlah 7 orang 

atau 14,0 persen. Sedangkan > 30 tahun 3 orang atau 6,0 persen. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden pada kantor Distrik 

Navigasi Kelas 1 Makassar didominasi oleh lama bekeja 11-20 

tahun, hasil tersebut menunjukan bahwa seluruh karyawan 90% 

masih dalam usia yang sangat produktif untuk bekerja. 

2. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptip dengan menginterprestasikan nilai rata-

rata dari masing-masing indikator pada variabel penelitian ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai indikator apa 

saja yang membangun konsep model penelitian secara keseluruhan. 

Dasar interpretasi nilai rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini, 

mengacu pada interpretasi skor yang digunakan oleh Schafer, Jr, 

(2004) sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 Dasar Interpretasi Skor Item Dalam Variabel Penelitian 

No. Nilai Skor Interpretasi 

1 1,00 - 1,79 Jelek/tidak penting 

2 1,80 - 2,59 Kurang 

3 2,60 – 3,39 Cukup 

4 3,40 – 4,19 Bagus/penting 

5 4,20 – 5,00 Sangat bagus/Sangat penting 

Sumber: Modifikasi dari Schafer, Jr (2004) 

Uraian dari analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel 

diuraikan sebagai berikut: 
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a. Variabel Pelatihan (X1) diukur dengan lima indikator yakni Instruktur 

,peserta, materi, metode,dan sasaran semua indikator dikembangkan 

menjadi dua item pernyataan . Persepsi responden tentang pelatihan 

dapat dilihat pada Tabel 4.3. berikut:  

Tabel 4.3. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel Pelatihan  

Indikator 

Skor Jawaban Responden 

Mean 1 2 3 4 5 

F % f % F % F % F % 

X1.1.1 0 0,0 0 0,0 1 2,0 32 64,0 17 34,0 4,32 

X1.1.2 0 0,0 0 0,0 1 2,0 27 54,0 22 44,0 4,42 

X1.1 4,37 

X1.2.1 0 0,0 0 0,0 7 14,0 26 52,0 17 34,0 4,20 

X1.2.2 0 0,0 0 0,0 1 2,0 31 62,0 18 36,0 4,34 

X1.2 4,27 

X1.3.1 0 0,0 0 0,0 2 4,0 27 54,0 20 40,0 4,28 

X1.3.2 0 0,0 0 0,0 6 12,0 27 54,0 17 34,0 4,22 

X1.3 4,25 

X1.4.1 0 0,0 0 0,0 6 12,0 29 58,0 15 30,0 4,18 

X1.4.2 0 0,0 0 0,0 7 14,0 27 54,0 16 32,0 4,18 

X1.4 4,18 

X1.5.1 0 0,0 0 0,0 8 16,0 27 54,0 15 30,0 4,14 

X1.5.2 0 0,0 0 0,0 10 20,0 21 42,0 19 38,0 4,18 

X1.5 4,16 

Mean Variabel Pelatihan 4,25 

 Sumber: Lampiran 3 distribusi frekwensi 
 

Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel 

dapat diartikan bahwa responden memberi nilai sangat bagus, hal ini 

terlihat dari nilai rata-rata sebesar 4,25. Hal ini berarti bahwa para 

responden mengagap memahami pelatihan yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini serta telah mengikuti pelatihan yang baik. 

Indikator yang memiliki nilai rerata tertinggi dari variabel pelatihan 
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adalah indikator Instruktur (X1.1) dimana indikator ini memiliki dua 

item pernyataan  dengan nilai rerata sebesar 4,37. Indikator peserta 

(X1.2) dimana indikator ini memiliki dua item pertanyaan dengan nilai 

rerata sebesar 4,27. Indikator materi (X1.3) dimana indikator dua 

item pertanyaan dengan nilai rerata sebesar 4,25. Indikator metode 

(X1.4) dimana indikator dua item pertanyaan dengan nilai rerata 

sebesar 4,18.  Indikator peserta (X1.5) dimana indikator ini memiliki 

dua item pertanyaan dengan nilai rerata sebesar 4,16. Hal ini 

memberi gambaran bahwa variabel pelatihan dianggap mampu 

menunjukkan nilai indeks yang terbaik. 

b. Variabel pengembangan karier (X2)  diukur dengan tiga indikator yakni 

kebijkan organisasi, prestasi kerja, dan latar belakang semua indikator 

dikembangkan menjadi dua item pernyataan. Persepsi responden 

tentang pengembangan karier dapat dilihat pada Tabel 4.4. berikut:  
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Tabel 4.4. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel 
pengembangan karier 

 

Indikator 

Skor Jawaban Responden 

Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

X2.1.1 0 0,0 4 8,0 9 18,0 26 52,0 11 22,0 3,88 

X2.1.2 0 0,0 3 6,0 4 8,0 32 64,0 11 22,0 4,02 

X2.1 3,95 

X2.2.1 0 0,0 1 2,0 4 8,0 36 72,0 9 18,0 4,06 

X2.2.2 0 0,0 1 2,0 7 14,0 32 64,0 10 20,0 4,02 

X2.2 4,04 

X2.3.1 0 0,0 1 2,0 8 16,0 29 58,0 12 24,0 4,04 

X2.3.2 0 0,0 2 4,0 5 10,0 31 62,0 12 24,0 4,06 

X2.3 4,05 

Mean Variabel Pengembangan Karier 4,01 

 Sumber: Lampiran 3 distribusi frekwensi  
 

Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel 

pengembangan karier dapat diartikan bahwa responden memberi nilai 

bagus/ penting, hal ini terlihat dari nilai rata-rata sebesar 4,01 Hal ini 

berarti para responden mamahami pengembangan karier yang 

dimaksudakan dalam penelitian ini. Indikator yang memiliki nilai rerata 

tertinggi dari variabel pengembangan karier adalah indikator latar 

belakang pendidikan (X2.3), dengan nilai rerata sebesar 4,05, 

selanjutnya indikator prestasi kerja (X2.2) dengan nilai rerata sebesar 

4,04,  dan yang terendah adalah indikator kebijakan organisasi (X2.1) 
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dengan nilai rerata sebesar 3.95, Bedasarkan deskripsi ini maka 

diperoleh gambaran bahwa variabel pengembangan karir dianggap 

mampu menunjukkan nilai indeks yang terbaik. 

c. Variabel Motivasi (X3) diukur dengan lima indikator yakni indikator 

pekerjaan, penghargaan, tanggung jawab, insentif ,dan fasilitas semua 

indikator dikembangkan menjadi dua item pernyataan. Persepsi 

responden tentang motivasi dapat dilihat pada Tabel 4.5. berikut: 

Tabel 4.5. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel Motivasi  

Indikator 

Skor Jawaban Responden 

Mean 1 2 3 4 5 

F % f % F % F % F % 

X3.1.1 0 0,0 0 0,0 2 4,0 32 64,0 16 32,0 4,28 

X3.1.2 0 0,0 0 0,0 4 8,0 30 60,0 16 32,0 4,24 

X3.1 4,26 

X3.2.1 0 0,0 0 0,0 3 6,0 26 52,0 21 42,0 4,36 

X3.2.2 0 0,0 0 0,0 4 8,0 21 42,0 25 50,0 4,42 

X3.2 4,39 

X3.3.1 0 0,0 0 0,0 2 4,0 29 58,0 19 38,0 4,34 

X3.3.2 0 0,0 0 0,0 6 12,0 27 54,0 17 34,0 4,22 

X3.3 4,28 

X3.4.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32 64,0 18 36,0 4,36 

X3.4.2 0 0,0 0 0,0 1 2,0 30 60,0 19 38,0 4,36 

X3.4 4,36 

X3.5.1 0 0,0 0 0,0 3 6,0 22 44,0 25 50,0 4,44 
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X3.5.2 0 0,0 1 2,0 4 8,0 24 48,0 21 42,0 4,30 

X3.5 4,37 

Mean Variabel Motivasi 4,33 

 Sumber: Lampiran 3 distribusi frekwensi 

Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel 

motivasi dapat diartikan bahwa responden memberi nilai sangat 

penting, hal ini terlihat dari nilai rata-rata sebesar 4,33. Hal ini berarti 

berarti bahwa para responden memahami motivasi yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini serta memiliki motivasi yang baik. 

Indikator yang memiliki nilai rerata tertinggi dari variabel motivasi 

kerja adalah indikator penghargaan (X3.2), dengan nilai rerata 

sebesar 4,39, indikator fasilitas (X3.5) dengan nilai rerata sebesar 

4,37, indikator insentif (X3.4) dengan nilai rerata sebesar 4,36, 

indikator tanggung jawab (X3.4) dengan nilai rerata sebesar 4,28, 

dan yang terendah adalah indikator pekerjaan (X3.1) dengan nilai 

rerata sebesar 4,26. kelima indikator memiliki nilai rerata yang relarif 

seimbang. hal ini memberi gambaran bahwa variabel motivasi  

dianggap mampu menunjukkan nilai indeks yang terbaik. 

d. Variabel kinerja pegawai diukur dengan lima indikator yakni indikator 

ketepatan penyelesaian tugas, tingkat kehadiran, kerja sama antar 

pegawai, kepuasan kerja, dan kesesuaian jam kerja semua indikator 

dikembangkan menjadi dua item pernyataan Persepsi responden 

tentang kinerja pegawai dapat dilihat pada Tabel 4.6. berikut: 

Lanjutan table 4.5 
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Tabel 4.6. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel kinerja pegawai 

Indikator 

Skor Jawaban Responden 

Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

Y1.1.1 0 0,0 1 2,0 6 12,0 21 42,0 22 44,0 4,28 

Y1.1.2 0 0,0 0 0,0 8 16,0 21 42,0 21 42,0 4,26 

Y1.1 4,27 

  

Y1.2.1 0 0,0 0 0,0 3 6,0 27 54,0 20 40,0 4,34 

Y1.2.2 0 0,0 0 0,0 3 6,0 33 66,0 14 28,0 4,22 

Y1.2 4,28 

Y1.3.1 0 0,0 0 0,0 2 4,0 29 58,0 19 38,0 4,34 

Y1.3.2 0 0,0 0 0,0 1 2,0 34 68,0 15 30,0 4,28 

Y1.3 4,31 

Y1.4.1 0 0,0 1 2,0 2 4,0 33 66,0 14 28,0 4,20 

Y1.4.2 0 0,0 0 0,0 2 4,0 31 62,0 17 34,0 4,30 

Y1.4 4,25 

Y1.5.1 0 0,0 0 0,0 3 6,0 28 56,0 19 38,0 4,32 

Y1.5.2 0 0,0 0 0,0 2 4,0 27 54,0 21 42,0 4,38 

Y1.5 4,35 

Mean Variabel Kinerja Pegawai 4,29 

 Sumber: Lampiran 3 distribusi frekwensi 

Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel 

kinerja pegawai dapat diartikan bahwa responden memberi nilai 
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sangat bagus/ sangat penting, hal ini terlihat dari nilai rata-rata 

sebesar 4,29. Hal ini berarti bahwa para responden memahami dan 

merasa memiliki kinerja yang sudah baik namun masih perlu dan 

sangat memungkinkan untuk ditingkatkan. Indikator yang memiliki 

nilai rerata tertinggi dari variabel kinerja pegawai adalah indikator 

kesesuian jam kerja (Y1.5) dimana indikator ini memiliki dua item 

pernyataan  dengan nilai rerata sebesar 4,35 hal ini berarti bahwa  

indikator ketetapan penyelesaian tugas, kesesuaian jam kerja, kerja 

sanma antar pegawai, tingkat kehadiran, dan kepuasan keja, 

indikator memiliki nilai rerata yang relarif seimbang. hal ini memberi 

gambaran bahwa variabel kinerja pegawai  dianggap mampu 

menunjukkan nilai indeks yang terbaik. 

3. Analisis Hasil Penelitian 

1. Uji Validitas Instrumen Penelitian. 

Validitas tujuannya untuk mengetahui tingkat kevalidan dari 

instrumen yang digunakan dalam penelitian. Melalui uji validitas akan 

dapat diketahui apakah item-item pertanyaan yang tersaji dalam 

kuesioner benar-benar mampu mengungkap dengan pasti tentang 

masalah yang diteliti. Teknik yang dapat dipergunakan untuk uji 

validitas adalah dengan analisa item, dimana setiap nilai yang ada 

pada setiap butir pertanyaan dalam kuesioner dikorelasikan dengan 
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nilai total seluruh butir pertanyaan untuk suatu variabel, dengan 

mengunakan rumus Product Moment. 

Cara menguji validitas dengan menggunakan formula Product 

Moment dengan taraf signifikansi 0,05. Jika rxy > tabel maka data 

tersebut adalah valid, tetapi jika rxy < tabel maka data tidak valid. 

Validitas dapat juga diketahui dari signifikansi hasil korelasi, jika 

signifikansi hasil korelasi lebih kecil 0,05, maka uji tersebut 

merupakan konstruk yang kuat. Berdasarkan data yang diperoleh 

dalam penelitian, maka hasil pengujian validitas instrumen penelitian 

dapat dilihat pada tabel 4.7 adalah sebagai berikut:   
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Tabel. 4.7 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Item R sig. Keterangan Reliabilitas 
Keteranga

n  

Pelatihan 

X1.1 0,688 0,000 Valid 

0,788 Reliabel 

X1.2 0,789 0,000 Valid 

X1.3 0,536 0,000 Valid 

X1.4 0,855 0,000 Valid 

X1.5 0,827 0,000 Valid 

Pengemb
angan 
karier 

X2.1 0,765 0,000 Valid 

0,702 Reliabel X2.2 0,788 0,000 Valid 

X2.3 0,849 0,000 Valid 

Motivasi 

X3.1 0,791 0,000 Valid 

0,879 Reliabel 

X3.2 0,785 0,000 Valid 

X3.3 0,889 0,000 Valid 

X3.4 0,777 0,000 Valid 

X3.5 0,864 0,000 Valid 

Kinerja 
Pegawai 

Y1.1 0,830 0,000 Valid 

0,902 Reliabel  

Y1.2 0,866 0,000 Valid 

Y1.3 0,834 0,000 Valid 

Y1.4 0,892 0,000 Valid 

Y1.5 0,860 0,000 Valid 

 Sumber : lampiran 2 hasil uji validitas dan reliabilitas. 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa instrumen penelitian 

untuk semua indikator variabel bersifat valid.   
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2. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.  

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu alat 

ukur baru dapat dipercaya dan diandalkan bila selalu didapatkan 

hasil yang konsisten dari gejala pengukuran yang tidak berubah 

yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. Untuk melakukan 

uji reliabilitas dapat dipergunakan teknik Alpha Cronbach, dimana 

suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila memiliki 

koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih. 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian, 

seperti yang ada pada Tabel 4.7, maka hasil pengujian 

menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian adalah reliabel. 

Hal ini dapat diketahui bahwa semua variabel penelitian ini 

mempunyai koefisien keandalan/alpha lebih besar dari 0,6. Bila 

hasil uji reliabilitas ini dikaitkan dengan kreteria indeks koefesien 

reliabilitas menurut 

Arikunto (1998), menunjukkan bahwa keandalan/alpha 

instrumen penelitian adalah tinggi. Dengan demikian data 

penelitian bersifat valid dan layak digunakan untuk pengujian 

hipotesis penelitian. 

 

 

 



82 
 

4. Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Regresi 

Analisis regresi dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini, yakni untuk menganalisis pengaruh 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat, untuk menguji 

hipotesis penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. 

Dasar pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

nilai probabilitas baik untuk uji secara parsial. Secara umum 

hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Ho: Tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat 

Ha: Terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat 

Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

P ≤ 0,05, maka Ho ditolak 

P > 0,05, maka Ho diterima 

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan teknik analisis 

statistik regresi linier berganda, dari hasil olahan komputer sub 

program SPSS for Windows yang akan dipaparkan melalui 

tabel-tabel signifikansi, berikut penjelasan sesuai dengan 

hipotesis yang telah dirumuskan. 
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2. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis regresi mengunakan sofwer amoz maka 

di peroleh hasil sebagai unstandar riset.  

 

Gambar 4.2. Pengukuran  Model Pelatihan, Pengembangan, dan 
Motivasi terhadap Kinerja Pegawai  . 

Berdasarkan model empirik yang diajukan dalam penelitian 

ini dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan 

melalui pengujian koefisien regresi. Hasil pengujian pada Tabel 4.8 

merupakan pengujian hipotesis dengan melihat nilai p value, jika 

nilai p value  lebih kecil dari 0.05 maka pengaruh antara variabel 

signifikan. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 4.8. Pengujian Hipotesis 

HIP 
Variabel 
Independen 

Variabel 
Dependen 

Direct Effect 

B Beta t hit 
p-

value 
Keterangan 

H1 Pelatihan Kinerja 0,252 0,161 1,984 0,048 Signifikan 

H2 
Pengembangan 
karier Kinerja 0,167 0,166 1,635 0,109 

Tdk 
Signifikan 

H3 Motivasi Kinerja 0,624 0,671 6,583 0,000 Signifikan  

R              =  0,825 

R Square  =  0,680 

F   = 32,567               Sig    =  0,000 

Persamaan regresi  Y = -0,584 + 0,252X1 + 0,167X2 + 0,624X3   +  € 

 Sumber: Lampiran 4 
 

Dari keseluruhan model tiga  pengaruh langsung yang dihipotesiskan, 

ada dua yang signifikn dan satu tidak signifikan. Adapun interpretasi dari 

Tabel  5.8 dapat dijelaskan sebagai berikut :  

a. Pelatihan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

pegawai dengan P = 0.048 < 0.05  dengan nilai koefisien sebesar 

0,252, koefisien ini menunjukkan bahwa semakin sering pegawai 

mengikuti pelatihan maka kinerja pegawai akan sangat bepengaruh 

baik di kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar dan juga akan 

semakin meningkat. 

b. Pengembangan karier  mempunyai pengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kinerja pegawai dengan P = 0.109 > 0.05  dengan nilai 

koefisien sebesar -0,167, koefisien ini menunjukkan bahwa 
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pengembangan karier pegawai pada kantor Distrik Navigasi Kelas 1 

Makassar tidak mendorong peningkatan kinerja pegawai. 

c. Motivasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

pegawai dengan P = 0.000 < 0.05  dengan nilai koefisien sebesar 

sebesar 0,624, koefisien ini menunjukkan bahwa semakin baik 

motivasi kerja pegawai maka kinerja pegawai akan semakin baik pula. 

d. Uji F Signifikan dengan Sig < 0,05, Artinya model yang dibangun 

menggambarkan kondisi/fakta pada tempat penelitian atau hasil 

penelitian ini dapat digeneralisasikan pada kantor Distrik Navigasi 

Kelas 1 Makassar. 

e. R Square menghasilkan nilai sebesar 0,680, artinya model yang 

dibangun menggambarkan kondisi di tempat penelitian sebesar 68,0% 

dan sisanya sebasar 32.0% merupakan keterbatasan instrument 

penelitian serta error peneliti dalam mengungkap fakta. 

5. Pengujian Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh nilai penduga yang tidak bias dan efisien dari 

suatu persamaan regresi berganda, maka datanya harus memenuhi 

kriteria asumsi klasik sebagai berikut : 

1. Multikolinieritas 

Multikolinieritas  merupakan keadaan dimana terdapat korelasi 

yang sangat tinggi antara variable bebas dalam persamaan regresi. 

Menurut Gujarati (1999:157) multikolinieritas memiliki arti adanya 

korelasi yang tinggi (mendekati sempurna) diantara varibel bebas. 
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Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan 

melihat VIF (Variance Inflating Factor), jika  nilai VIF kurang dari 5, 

maka pada model tersebut tidak terjadi Multikolinieritas (Santoso, 

2003 dan Sulaiman, 2004). 

Tabel 4.9. Uji Multikolinieritas   

Variabel bebas Toleransi VIF Keterangan 

Pelatihan  0,960 1,042 Non Multikolinieritas 

Pengembangan 
karier 

0,673 1,486 
Non Multikolinieritas 

Motivasi 0,669 1,495 Non Multikolinieritas 

Sumber  : Lampiran 4 

Berdasarkan Table 4.9 diketahui bahwa nilai VIF tidak ada yang 

melebihi nilai 5, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas. 

2. Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-

koefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi 

kurang dari semestinya. Heterokedastisitas bertentangan dengan salah 

satu asumsi dasar regresi linier, yaitu bahwa variasi residual sama 

untuk semua pengamatan atau disebut homoskedastisitas (Gujarati, 

1999). Diagnosis adanya Heterokedastisitas dapat dilakukan dengan 

memperhatikan residual (*ZRESID) dan variable yang diprediksi 

(*ZPRED). Jika sebaran titik dalam plot terpencar disekitar angka nol (0 

pada sumbu Y) dan tidak membentuk pola atau trend garis tertentu, 
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maka dapat dikatakan bahwa model tidak memenuhi asumsi 

Heterokedastisitas atau model regresi dikatakan memenuhi syarat 

untuk memprediksi (Santoso, 2003 dan Sulaiman, 2004). 

Heterokedastisitas diuji dengan menggunakan grafik Scatterplot. Hasil 

uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada gambar di bawah . 

Gambar 4.3. model regresi  

sumber: lampiran 4 

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas karena tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik 

menyebar. Adapun dasar pengambilan keputusan tersebut adalah: 

�•  Jika ada pola tertentu yang membentuk pola tertentu yang 

teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. 

�•  Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3. Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mendeteksi apakah distribusi 

data variabel bebas dan variabel terikatnya adalah normal.  Uji 

normalitas dimaksudkan untuk melihat apakah data yang 

dianalisis memiliki nilai residual yang berada di sekitar nol (data 

normal) atau tidak.  Jika berada di sekitar nol, maka asumsi 

normalitas terpenuhi, demikian sebaliknya (Yarnest, 2004).   

Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data 

normal atau mendekati normal. Untuk menguji atau mendeteksi 

normalitas ini, diketahui dari tampilan normal probability plot.  

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsii normalitas. 

Berdasarkan hasil analisis maka data dikatakan normal 

karena data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal dan dapat dilihat pada gambar 4.4 sebagai 

berikut: 
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Berdasarkan grafik normal probability plot seperti yang disajikan 

pada  diuraikan sebagai berikut: 

Gambar 4.4.grafik normal  

sumber: lampiran 4 

Terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta 

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sehingga model 

regresi layak dianalisi lebih lanjut. 
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C. Pembahasan  

Pembahasan ini difokuskan pada keputusan yang dihasilkan dari 

pengujian hipotesis, sebagai upaya untuk menjawab perumusan 

masalah penelitian. Hasil analisis dari pengujian hipotesis dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pelatihan pegawai terhadap Kinerja pegawai.  

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis pertama dapat 

diamati dari hasil analisis regresi pada Tabel 4.8. Dari Tabel tersebut 

menunjukkan pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelatihan 

dirasakan atau semakin sering pegawai mengikuti pelatihan maka 

kinerja pegawai  di kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar juga 

akan semakin meningkat. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semakin sering mendapat pelatihan maka akan 

menambah keterampilan pegawai lebih baik lagi dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaan.  

Hasil statistik deskriptif  variable pelatihan menunjukkan bahwa 

indikator instruktur  merupakan indikator yang memiliki nilai rerata 

tertinggi dari variabel pelatihan, hal ini membuktikan bahwa 

kemampuan instruktur dalam memberikan pelatihan terhadap 

pegawai akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kinerja 

pegawai.  
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Fakta di tempat penelitian menunjukkan bahwa pelatihan 

berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja pegawai ini 

mengidentifikasikan bahwa pelatihan mempengaruhi secara 

langsung terhadap kinerja pegawai sesuai dengan laporan tahunan 

2021 bahwa jumlah diklat yang di ikuti 43 jenis diklat yang diikuti 

oleh pegawai Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar. 

2. Pengaruh Pengembangan Karier pegawai  Terhadap Kinerja 

pegawai.  

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis kedua dapat 

diamati dari hasil analisis regresi pada Tabel 4.8. Dari Tabel tersebut 

menunjukkan pengembangan karier  berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil temuan ini menunjukkan 

bahwa pengembangan karier pegawai pada kantor Distrik Navigasi 

Kelas 1  Makassar tidak mendorong peningkatan karir pegawai.  

Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian statistik deskriptif 

variable pengembangan karier menunjukkan bahwa indikator latar 

belakang pendidikan  merupakan indikator yang memiliki nilai rerata 

tertinggi dari variabel pengembangan karier, hal ini membuktikan 

bahwa pengembangan karir berpengaruh tidak signifikan karena 

pengembagan karir bukan cuma dilihat dari latar belakang 

pendidikan tapi dilihat juga dari prestasi kerja pegawai.  

Fakta di tempat penelitian menunjukkan bahwa pengembangan 

karier berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pegawai 
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Ini mengindikasikan bahwa di kantor Distrik Navigasi Kelas 1 

Makassar pengembangan karir pegawai sesuai laporan bahwa tiap 

tahun pegawai kantor dinilai oleh pejabat masing-masing bidang, 

bentuk penilaian diistilakan DP3 yang berisi penilaian prestasi kerja 

pegawai. Jadi dapat simpulkan bahwa bukan hanya faktor latar 

belakang pendidikan yang dinilai tapi dinilai juga dari faktor prestasi 

kerja yang baik dan bisa mendapatkan promosi jabatan .  

3. Pengaruh Motivasi pegawai Terhadap Kinerja pegawai.  

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis pertama dapat 

diamati dari hasil analisis regresi pada Tabel 4.8. Dari Tabel tersebut 

menunjukkan motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi 

pegawai maka akan semakin baik pula pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan   Temuan ini sesuai dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya motivasi terhadap 

pegawai maka akan mempengaruhi semangat kerja pegawai. 

Hasil statistik deskriptif  variable motivasi menunjukkan bahwa 

indikator fasilitas merupakan indikator yang memiliki nilai rerata 

tertinggi dari variabel motivasi, hal ini membuktikan bahwa variabel 

motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

yang baik. 

Fakta di tempat penelitian menunjukkan bahwa motivasi secara 

langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
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pegawai. Implikasi hasil ini menunjukkan keseluruhan indikator 

berupa fasilitas insentif, penghargaan, tanggungjawab, dan kinerja  

pengaruh positif untuk motivasi dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1.  Pelatihan pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelatihan 

dirasakan atau semakin sering pegawai mengikuti pelatihan maka 

kinerja pegawai  di kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar juga 

akan semakin meningkat. 

2.  Pengembangan karier pegawai berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Ini mengindikasikan di kantor Distrik 

Navigasi Kelas 1 Makassar pengembangan karir pegawai bukan 

hanya faktor latar belakang pendidikan yang dinilai tapi dinilai juga 

dari faktor prestasi kerja yang baik dan bisa mendapatkan promosi 

jabatan .  

3. Motivasi pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi 

pegawai maka akan semakin baik pula pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan .  
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B. Saran  

Berdasarkan Hasil Kesimpulan dan untuk meningkatkan kinerja 

pegawai pada kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar , maka dibuat 

beberapa saran : 

1.  Bagi kantor Distrik Navigasi tetap memperhatikan dan 

meningkatkan pelatihan pegawai sehingga akan lebih meningkat 

kinerja pegawai. 

2. Pengembangan karir pegawai di kantor Distrik Navigasi Kelas 1 

Makassar agar lebih memperhatikan prestasi kerja karena 

keinginan untuk promosi pada jenjang karir yang lebih baik. 

3.  Tetap memperhatikan dan memberikan pengarahan kepada 

pegawai kantor  akan pentingnya motivasi dalam bekerja, sehingga 

pegawai bisa lebih meningkatkan kinerjanya. 
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