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ABSTRAK 

Andi Achmad, 2020. Pengaruh Kompetensi, Motivasi, dan Disiplin 
Kerja  terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Agraria dan Tata 
Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang 
dibimbing oleh  Agussalim HR dan Dg. Maklassa 
 

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
Kompetensi, Motivasi, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Aparatur Sipil 
Negara Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
Pinrang.  
Penelitian telah dilaksanakan di Kantor  Agraria dan Tata Ruang Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang selama dua bulan, yaitu dari 
bulan Januari hingga bulan Maret 2019 dengan populasi berjumlah 68 
orang dan sampel sebanyak 68 orang yang diambil dari Kantor Aparatur 
Sipil Negara Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Pinrang yang merupakan objek penelitian. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, 
dengan pengujian regresi berganda, dengan melakukan uji validitas dan 
reliabilitas dari item-item pertanyaan setiap variabel serta uji asumsi klasik 
sebelum mendapatkan model penelitian yang terbaik.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien pengaruh kompetensi 
terhadap kinerja  sebesar 0,212 dengan nilai p = 0,026 < 0,05 dengan t 
Hitung 2.254 > t tabel 1.646. Ini menunjukkan bahwa kompetensi 
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja, koefisien 
pengaruh motivasi terhadap kinerja sebesar 0, 269 dengan nilai p = 0,000 
< 0,05 dengan t hitung 6.678 > t tabel 1.646. Ini menunjukkan bahwa 
motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, Koefisien 
pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja sebesar 0,737 dengan nilai p = 
0,002 < 0,05 dengan t hitung 3.173 > t tabel 1.646. Ini menunjukkan 
bahwa disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, dan 
Nilai beta yang paling  tinggi adalah variabel disiplin kerja dengan nilai 
beta = 0,882, sehingga disimpulkan bahwa variabel yang dominan 
berpengaruh terhadap kinerja Kinerja Aparatur Sipil Negara Agraria dan 
Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang adalah 
variabel disiplin kerja. 

 
Kata Kunci : Kompetensi, Motivasi, Disiplin Kerja,  dan Kinerja. 
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ABSTRACT 
 
 

Andi Achmad, 2020. The Influence of Competence, Motivation, and Work 
Discipline on the Performance of the Civil State Civil Apparatus and 
Spatial Planning of the National Land Agency of Pinrang Regency 
guided by Agussalim HR and Dg. Maklassa 
 

This study aims to determine and analyze the effect of Competence, 
Motivation, and Work Discipline on the Performance of the Civil Apparatus 
of the State Agrarian and Spatial Planning of the National Land Agency of 
Pinrang Regency. 

 
The research has been carried out at the Office of Agrarian Affairs and 
Spatial Planning of the National Land Agency of Pinrang Regency for two 
months, from January to March 2019 with a population of 68 people and a 
sample of 68 people taken from the Office of the Civil Land Office of the 
Agrarian State and Spatial Planning of the National Land Agency Pinrang 
Regency which is the object of research. The analytical method used in 
this research is quantitative descriptive method, with multiple regression 
testing, by testing the validity and reliability of the question items for each 
variable as well as the classic assumption test before getting the best 
research model. 
 
The results of this study indicate that the coefficient of the influence of 
competence on performance is 0.212 with a value of p = 0.026 <0.05 with 
t Calculate 2.254> t table 1.646. This shows that competence has a 
significant positive effect on performance, the coefficient of motivation 
influence on performance of 0, 269 with a value of p = 0,000 <0.05 with t 
arithmetic 6.678> t table 1.646. This shows that motivation has a 
significant positive effect on performance. The coefficient of influence of 
work discipline on performance is 0.737 with a value of p = 0.002 <0.05 
with t arithmetic 3.173> t table 1.646. This shows that work discipline has 
a significant positive effect on performance, and the highest beta value is 
the work discipline variable with a value of beta = 0.882, so it can be 
concluded that the dominant variable influences the performance of the 
Civil State Civil Service and Spatial Planning of the National Land Agency 
of Pinrang Regency is work discipline variable. 

 
Keywords: Competence, Motivation, Work Discipline, and Performance  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  

(ATR/BPN)  telah  mencanangkan  3  (tiga)  Program  Strategis  selama tahun 

2016 sampai dengan 2019 yaitu: 1) Percepatan legalisasi aset secara 

sistematik sebanyak 23.21 juta bidang tanah; 2) Percepatan pengadaan tanah 

untuk mendukung program strategis pembangunan, 3) Pelaksanaan  reforma  

agraria  dengan  sasaran  terdiri  atas  0.6  Juta  hektar tanah  transmigrasi  yang 

belum bersertipikat, 3,9 juta hektar legalisasi asset masyarakat, 0.4 juta hektar 

tanah terlantar, dan 4,1 juta hektar tanah pelepasan kawasan hutan.   

Berdasarkan (ATR/BPN, 2017), Kementerian ATR/BPN menargetkan 

pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia telah terdaftar. Masih terdapat sekitar 63 (enam puluh tiga) juta 

bidang tanah yang  belum terdaftar. Dalam rangka mencapai target di atas 

diperlukan  akselerasi  atau  percepatan  pembangunan  infrastruktur  

keagrarian  yang meliputi  4 (empat) aspek yaitu: 1) Pemberdayaan Sumber 

Daya Manusia (SDM) di bidang Pengukuran dan  Pemetaan;  2)  Penyediaan  

sarana  dan  prasarana  penunjang  kegiatan  pengukuran  dan 3)  

Menggunakan  metode  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL) yang 

diatur melalui (MenATR/KaBPN, 2017); dan 4) Penganggaran.   

Namun kenyataannya, Kementerian ATR/BPN masih menyisakan 

permasalahan masa lalu terkait dengan Infrastruktur Keagrarian yang sampai 
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saat ini belum terselesaikan, yaitu terdapat 24 (dua puluh empat) juta bidang 

tanah dari  44  (empat puluh empat) bidang tanah terdaftar (lebih dari 50%)  

bidang  tanah terdaftar  yang  belum dipetakan di  Peta Pendaftaran   (BPN, 

2016).  Hal  tersebut  tentu  saja  berpotensi  menimbulkan  permasalahan  

turunannya  yaitu terbitnya  sertipikat  ganda  (Arianto,  2010).   

Khususnya di Kantor ATR/BPN Kabupaten Pinrang masalah yang terjadi 

adalah belum adanya Peta Pendaftaran Tanah. Peta Pendaftaran  adalah  peta 

yang  menggambarkan  bidang atau  bidang-bidang tanah untuk keperluan 

pembukuan tanah. Seluruh bidang tanah yang akan didaftar, dibukukan dan 

diterbitkan  sertipikatnya,  seharusnya  dipetakan  di  Peta  Pendaftaran,  akan  

tetapi  pada kenyataanya  banyak  bidang-bidang  tanah  diterbitkan  

sertipikatnya  tapi  tidak/belum dipetakan di Peta  Pendaftaran.  Banyak  hal 

yang  menyebabkan hal itu  terjadi, diantaranya masih terbatasnya ketersediaan 

Peta Dasar, Titik Dasar Teknik (TDT) sebagai titik ikat untuk  pengukuran  

bidang  tanah  yang  belum  tersebar  merata,  kurangnya  peralatan  ukur, 

keterbatasan kemampuan teknis petugas ukur,  keterampilan/skill sumber daya 

manusia yang masih kurang. Peta Pendaftaran digunakan sebagai “saringan  

pertama” dalam kegiatan analisa  ketika sebuah  bidang tanah  yang  dimohon  

untuk  diterbitkan  sertipikat  pertama  kali.  Salah  satu fungsi Peta Pendaftaran 

tanah adalah untuk mencegah terbitnya sertipikat ganda. Jika suatu bidang 

tanah  yang  akan  diterbitkan  dipetakan  di Peta  Pendaftaran  dan  ternyata di  

lokasi tersebut sudah ada gambar bidang yang sudah diterbitkan sertipikatnya, 

maka bidang tanah tersebut tidak  mungkin diterbitkan  sertipikanya  lagi.  Akan  

tetapi jika  suatu  bidang tanah yang akan diterbitkan dipetakan di Peta 
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Pendaftaran dan ternyata di lokasi tersebut masih kosong dan  tidak  ada 

gambar  bidang tanah  maka yang  ada dua  kemungkinan yang  dapat 

disimpulkan, yaitu: 1)  bidang  tersebut memang belum  diterbitkan  

sertipikatnya; 2) bidang tanah  tersebut  sudah  pernah  diterbitkan  sertipikatnya  

tapi  belum  dipetakan  di  Peta Pendaftaran. Dua kemungkinan ini peluangnya 

kurang lebih sama yaitu 50%:50%, sehingga dengan  demikian  “saringan  

pertama” yang  digunakan  oleh  Kementerian  ATR/BPN  dalam proses analisa 

ketika akan menerbitkan sebuah bidang tanah terdapat “lobang”  yang perlu 

“ditambal” selebar kurang lebih 50%.  

Masalah lain yang terjadi di Kantor ATR/BPN di Kabupaten Pinrang yang 

pemohon atas hak tanah atau pelanggan terkadang mengeluhkan atas 

pelayanan kantor pertanahan yang tergolong lama dan tidak tepat waktu 

dikarenakan tidak fokus, tidak cepat dalam bekerja, dan lebih banyak ngobrol 

saat jam kerja.  Seperti contoh pada pelayanan perubahan hak atas tanah telah 

ditetapkan bahwa pelayanan selesai diproses selama tujuh hari kerja, namun 

pada kenyataan di lapangan terkadang pelayanan baru selesai dikerjakan 

sekitar sembilan sampai dengan 14 hari kerja. Hal tersebut menyebabkan 

pemohon harus datang berkali-kali ke kantor pertanahan hanya untuk 

memastikan berkas telah selesai diproses  

Masalah lain yang dihadapi oleh kepala kantor pertanahan yakni sulitnya 

melihat progress kerja ASN dari setiap bagian yang melayani perubahan hak 

tanah. Kepala kantor pertanahan membutuhkan waktu yang lama untuk 

mengetahui progress kerja setiap bagiannya dalam melayani perubahan hak 

tanah yang meliputi bagian staf pengelola, Kasubsi PHI dan Kasi HTPT.  
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Masalah-masalah yang dimbul di Kantor ATR/BPN kabupaten Pinrang 

dikarenakan sumber daya manusia yang belum menguasai teknis pemetaan 

tanah. Kompetensi petugas ukur belum sampai pada taraf penentuan Titik 

Dasar Teknik (TDT) sebagai titik ikat untuk  pengukuran  bidang  tanah. 

Keterbatasan kemampuan teknis petugas ukur perlu ditingkatkan guna 

menunjang proses pemetaan tanah sehingga tidak memunculkan masalah-

masalah yang terkait dengan sertifikat ganda. 

Kurangnya motivasi kerja dari ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang 

disebabkan dana yang dianggarkan dalam proyek nasional 

pendaftaran/pemetaan tanah tidak sampai pada petugas ukur tepat waktu. 

Sebagai contoh Kantor ATR/BPN Kabupaten Pinrang telah melaksanakan 

pembenahan data spasial bidang tanah melalui  kegiatan Graphical  Index 

Mapping  (GIM) atau  sering dikenal  dengan  istilah Geo-KKP,  akan  tetapi  

upaya  tersebut  sampai  sekarang  belum  mendapatkan  hasil  yang optimal.  

Banyaknya tunggakan pekerjaan dari tahun ke tahun, proyek nasional 

yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu menunjukkan bahwa disiplin kerja 

ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang masih rendah. Hal ini merupakan masalah 

yang urgen untuk dicari akar permasalahannya dan dikaji langkah terbaik yang 

dapat ditempuh dalam rangka akselerasi pembenahan data spasial bidang 

tanah.  

Melihat begitu banyaknya fakta menunjukkan bahwa penyimpangan tata 

kelola instansi pertanahan, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana 

peran Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)? Mengapa lembaga ini belum 

mampu melaksanakan fungsi dengan baik dalam menekan penyimpangan-
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penyimpangan pengelolaan dana proyek nasional?  

Lemahnya kinerja Badan Pertanahan Nasional dan jajaranya dalam  

pengelolaan/tata kelola pertanahan di daerah, tidak bisa terlepas dari faktor 

individu pertanahan dan jajarannya serta faktor lingkungan pemerintah daerah. 

Faktor lingkungan yang dimaksud adalah sistem yang dibentuk dan 

dikembangkan  dalam kaitanya dengan fungsi dan tugas ASN pertanahan serta 

peraturan yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional. Selain 

itu kebijakan pimpinan pusat juga sering menyebabkan kinerja ASN 

Pertanahan terhambat, seperti misalnya kebijakan mutasi yang tidak 

berdasarkan pertimbangan profesional dan rekrutmen yang tidak berdasarkan 

kebutuhan. Sedangkan faktor individu adalah karekteristik masing-masing 

personal baik pimpinan dan ASN Badan Pertanahan Nasional dalam 

melaksanakan fungsi, sebagai pengukur di daerah. 

Teori Ekspektansi yang dikembangkan pada dunia pertanahan 

menyatakan bahwa kinerja petugas ukur merupakan fungsi bersama dari 

kemampuan (Ability) petugas ukur dalam melakukan tugas, persepsi petugas 

ukur terhadap kesesuaian peran yang dilakukan dan motivasi (Ferris, 1977). 

Artinya bahwa kinerja petugas ukur akan maksimal apabila ditunjang oleh 

kemampuan dan keterampilan yang baik, adanya persepsi kesesuaian peran 

dan adanya motivasi yang tinggi. Senada dengan penelitian (Ferris, 1977), 

penelitian (Kanfer et. al, 2010) menemukan bahwa kepribadian dan motivasi 

sangat mempengaruhi kinerja individu dalam bekerja. Sedangkan kemampuan 

personal (ability) berpengaruh positif terhadap kinerja akademik. Kemampuan 

petugas ukur dalam melakukan tugas sangat ditentukan oleh kompetensi 
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individu yang dimiliki. Kompetensi individual meliputi; kompetensi intelektual, 

kompetensi emosional, dan kompetensi sosial (Spencer & Spencer, 1993). 

Berbeda dengan kompetensi, persepsi terhadap   motivasi dan disiplin 

kerja juga merupakan suatu hal yang penting dalam mencapai kinerja yang 

maksimal. Disiplin kerja mengandung makna kepatuhan dan kataatan yang 

berkolaborasi mempengaruhi kesuksesan dalam mecapai tujuan organisasi 

(Lakshmi, 2010). Disiplin kerja lebih kepada kesadaran dan kepedulian 

terhadap tujuan organisasi yang dipandang sebagai tujuan bersama. Dari 

sudut pandang ini, disiplin akan berbeda dengan motivasi, karena motivasi 

lebih merupakan dorongan karena adanya manfaat atau imbalan tertentu yang 

diharapkan akan diperoleh. 

Dengan melihat masalah-masalah yang terjadi di Kantor ATR/BPN 

Kabupaten Pinrang, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kompetensi, MotIvasi, dan Disiplin Kerja terhadap 

Kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasi 

masalah pokok penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah  kompetensi berpengaruh terhadap kinerja ASN ATR/BPN 

Kabupaten Pinrang? 

2. Apakah  motivasi berpengaruh terhadap kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten 

Pinrang?  

3. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja ASN ATR/BPN 

Kabupaten Pinrang? 
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4. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja ASN 

ATR/BPN Kabupaten Pinrang 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas 

maka tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap 

kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja 

ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang. 

3. Untuk mengetahui dan mengalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang dominan berpengaruh 

terhadap kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini       adalah 

sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, terutama pada ilmu 

Manajemen Sumber Daya Manusia dalam hal kompetensi, motivasi kerja, 

dan disiplin kerja.  

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Badan Pertanahan Nasional diharapkan agar penelitian ini dapat 

memberikan masukan yang bermanfaat dan dapat membantu dalam 
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melaksanakan peningkatan kompetensi, pemberian motivasi kerja, dan 

disiplin kerja  pada kantor Badan Pertanahan Nasional.  

b. Hasil penelitian dapat dan sebagai acuan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan hasil telaah atau kajian teori atau unsur-unsur 

teori serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan 

dan tujuan penelitian secara sistematik dan analitik. 

A. Tinjauan Teori 

1. Kompetensi   

Menjelaskan pentingnya kompetensi sumber daya manusia, maka 

mengacu kepada teori kemampuan. Teori kemampuan yang 

diperkenalkan oleh Terry (2005:151) dinyatakan bahwa setiap sumber 

daya manusia memiliki kompetensi. Kompetensi ideal jika ditunjang oleh 

pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, dan penguasaan teknologi. 

Setiap manusia memiliki potensi, karena potensi menjadi 

pertimbangan dalam memperbaiki dan meningkatkan sumber daya 

manusia. Inti kompetensi yang dikembangkan menurut teori akses diri 

yang diperkenalkan oleh Morgan (dalam Hasibuan, 2005:19) dinyatakan 

bahwa setiap manusia memiliki akses pengetahuan, kemahiran, 

perjalanan hidup, dan orientasi masa depan. Teori ini kemudian 

disederhanakan bahwa penjabaran pengetahuan akan dicapai melalui 

pendidikan. Setiap kemahiran ditentukan oleh tingkat keterampilan yang 

ditekuni. Perjalanan hidup pada dasarnya merupakan apresiasi tentang 

pengalaman yang dihadapi oleh seseorang dan orientasi masa depan 

banyak ditentukan oleh kemajuan dengan menggunakan teknologi, 

sehingga perlu penguasaan teknologi. 
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Pandangan tentang kompetensi juga dikemukakan oleh Roger 

(dalam Alimin, 2004:39) yang memperkenalkan teori siklus 

pengembangan diri. Teori ini pada intinya memperkenalkan bahwa setiap 

sumber daya manusia yang berkembang dan maju, tidak terlepas dari 

adanya empat unsur yang saling berkaitan yaitu unsur pendidikan, 

keterampilan, pengalaman kerja, dan penguasaan teknologi. 

Akses pengembangan diri pada dasarnya adalah pengenalan 

tentang kompetensi sumber daya manusia. Donald (2007:1) 

memperkenalkan tentang teori “Window” atau lazim disebut teori 

“Jendela”, bahwa setiap kompetensi yang dimiliki manusia diamati atau 

dilihat dari empat sisi yang berbentuk jendela yaitu pendidikan (education), 

keterampilan (skill), pengalaman kerja (experience), dan penguasaan 

teknologi (mastery of technology).  

Teori jendela di atas biasa disebut dengan teori ESET (Education, 

Skill, Experience, Technology). Fokus atau inti teori jendela ini adalah 

kompetensi. Setiap individu sumber daya manusia yang memiliki 

pendidikan ditunjang dengan keterampilan merupakan sumber daya 

manusia yang handal. Sumber daya manusia yang memiliki pengalaman 

kerja dengan penguasaan teknologi yang tinggi, akan menjadi sumber 

daya manusia yang profesional. Demikian halnya sumber daya manusia 

yang memiliki penguasaan teknologi tinggi dengan berbagai multi-disiplin 

pendidikan yang ditekuni akan menjadi sumber daya manusia yang kaya 

akan ilmu pengetahuan. Mengacu kepada teori-teori yang dikemukakan di 
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atas, dalam hubungannya dengan penguatan sumber daya manusia, 

maka perlu diamati pentingnya kompetensi yang dimiliki oleh setiap 

sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya 

sesuai dengan akses kompetensi yang dimiliki. 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kompetensi yang baik dan 

sesuai akan dapat memahami apa yang harus dikerjakan dan apa fungsi 

dirinya dalam pekerjaan tersebut. Pemahaman yang baik akan fungsi dan 

kompetensi yang memadai dari seorang ASN akan menumbuhkan 

disiplin kerja terhadap organisasi dalam hal ini petugas ukur. Seorang 

ASN dengan kompetensi intelektual yang tinggi, dengan tingkat 

pendidikan sarjana sains terapan misalnya (kompetensi yang sesuai 

dengan pekerjaan sebagai petugas ukur), akan memahami dengan baik 

apa tugas dan fungsi seorang petugas ukur. Dengan adanya pemahaman 

yang baik akan tugas dan fungsi sebagai seorang ASN yang bertugas 

melakukan pemetaan dan pendaftaran tanah, maka akan menumbuhkan 

idealisme terhadap tugas dan tanggungjawab, yang akhirnya akan 

bermuara pada munculnya kinerja untuk membantu pemerintah 

mencegah timbulnya sertipikat ganda. Sehingga secara tidak langsung 

dapat dikatakan bahwa kompetensi akan berpengaruh terhadap 

munculnya kinerja ASN. 

2. Motivasi   

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:665), istilah motivasi 

secara harfiah diartikan sebagai suatu dorongan yang timbul pada diri 
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seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan 

dengan tujuan tertentu. Istilah motivasi juga sering diartikan sebagai 

dorongan atau daya gerak, penyebab seseorang untuk melakukan 

berbagai aktivitas dengan  tujuan tertentu. Motivasi berasal dari kata 

"movere" yang berarti "dorongan atau daya penggerak". Motivasi ini hanya 

dapat diberikan kepada manusia, khususnya kepada bawahan atau 

pengikut. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah 

kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan 

semua kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan 

organisasi. Rumusan tentang motivasi oleh (Robbins, 1999:50) 

mengatakan bahwa motivasi adalah kesediaan untuk melaksanakan 

upaya tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan keorganisasian, yang 

dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan 

individual tertentu sesuai dengan hasil kerja (prestasi kerja).  

Pentingnya memahami motivasi, maka diperlukan adalah dasar 

acuan memahami teori-teori motivasi. Mondy et al., (2004:125) 

menggambarkan teori umum motivasi yang terpisahkan menjadi empat 

pendekatan. Dalam hal ini, teori motivasi Maslow yang berbasis 

kebutuhan dikembangkan lebih lanjut oleh Alderfer, McClelland dan 

McGregor sebagai teori kebutuhan. Pengertian ini mengacu kepada teori-

teori yang telah dikemukakan oleh para ahli dalam bidang manajemen 

sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan teori tentang 

motivasi kerja.   
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Beberapa teori yang dikemukakan para ahli mencakup teori hirarki 

kebutuhan dari Maslow, teori prestasi McClelland, teori X dan Y dari 

McGregor dan teori harapan dari Vroom. Lebih jelasnya diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 

Robbins (2007:214-215) menyatakan bahwa secara hirarki dan 

kronologis menurut Maslow, kebutuhan utama manusia berada pada 

tingkat pertama, yaitu kebutuhan fisiologis. Setelah kebutuhan ini 

terpenuhi atau terpuaskan, barulah menginjak pada kebutuhan kedua 

(lebih tinggi) yaitu kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan ketiga baru 

dilaksanakan setelah kebutuhan kedua terpenuhi. Proses seperti ini 

berjalan terus sampai akhirnya terpenuhi kebutuhan kelima (aktualisasi 

diri). Proses tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan itu saling 

tergantung dan saling menopang. Lebih jelasnya ditunjukkan gambar di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 1 
Hirarki Kebutuhan Maslow 

Sumber: Robbins (2007:152) 

Needs  

for Self 
Actualization 

Esteem Needs 

Affiliation of 
Acceptance Needs 

Security or Safety Needs 

Physiological Needs 
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Berikut akan diinterprestasikan mengenai hirarki kebutuhan motivasi 

Maslow: 

a. Physiological needs (kebutuhan fisiologis) merupakan kebutuhan 

paling dasar setiap manusia karena berkaitan dengan kebutuhan 

primer, yaitu kebutuhan seperti rasa lapar, haus, seks, perumahan, 

tidur dan sebagainya.  

b. Safety or security needs (kebutuhan akan keamanan) merupakan 

tingkatan kedua dari hirarki kebutuhan. Dalam hal ini Maslow 

menekankan baik pada sisi keamanan emosional maupun keamanan 

fisik, sehingga manifestasi berbentuk kebutuhan keselamatan, 

perlindungan dari bahaya, ancaman dan perampasan ataupun 

pemecatan dari pekerjaan. 

c. Love needs merupakan kebutuhan pada tingkat ketiga yang berkaitan 

dengan kebutuhan afeksi atau afiliasi atau kebutuhan sosial (Luthans, 

2005:200). Sedangkan Koontz et al., (2000:153) menafsirkannya 

sebagai affiliation of acceptance needs yaitu kebutuhan akan rasa 

cinta dan motivasi dalam menjalin hubungan dengan orang lain. 

Motivasi dan perasaan menjalin serta diterima dalam suatu kelompok, 

rasa kekeluargaan, persahabatan dan kasih sayang.  

d. Esteem needs menggambarkan tingkat kebutuhan seseorang yang 

tinggi (kebutuhan akan penghargaan) yaitu kebutuhan akan status atau 

kedudukan, kehormatan diri, reputasi dan motivasi.  
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e. Needs for self actualization (kebutuhan aktualisasi diri) merupakan 

kulminasi dari semua tingkat kebutuhan manusia yaitu kebutuhan 

pemenuhan diri untuk menggunakan pengembangan diri semaksimal 

mungkin, kreativitas, ekspresi diri dan melakukan apa yang paling 

cocok, serta menyelesaikan pekerjaannya sendiri.  

b. Teori Prestasi dari McClelland 

McClelland mengemukakan teori motivasi yang berhubungan erat 

dengan konsep kebutuhan. Banyak kebutuhan diperoleh dari kebudayaan. 

Ada tiga jenis kebutuhan yang dikemukakan oleh McClelland yaitu 

kebutuhan akan kebutuhan untuk mencapai tujuan (need for 

achievement/n-Ach), kebutuhan akan afiliasi (need for affiliation/n-Aff) dan 

kebutuhan akan kekuasaan (need for power/n-Pow). Gibson, Ivancevich 

dan Donnely (2004:84) McClelland mengemukakan bahwa apabila 

kebutuhan seseorang terasa sangat mendesak, maka kebutuhan itu akan 

memotivasi orang tersebut untuk berusaha keras memenuhi kebutuhan 

tersebut. Misalnya, apabila orang mempunyai n-Ach yang tinggi, maka 

kebutuhan ini mendorong orang untuk menetapkan tujuan itu dan 

menggunakan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk 

mencapainya.  

c. Teori X dan Y dari McGregor 

Herzberg (Gibson, Ivancevic dan Donnely, 2004:149) 

mengembangkan teori pemeliharaan atau teori dua faktor X dan Y tentang 



 
 

16 
 

motivasi. Dua faktor itu dinamakan faktor yang membuat orang merasa 

tidak puas dan faktor yang membuat orang merasa atau faktor yang 

membuat orang merasa sehat dan faktor yang memotivasi orang atau 

faktor ekstrinsik dan intrinsik.  

d. Teori Harapan dari Vroom 

Victor Vroom (Handoko, 2004:263) dikenal dengan teori motivasi 

pengharapan. Teori ini mengandung berbagai kesulitan dalam 

penerapannya. Tetapi menunjukkan adanya konsistensi dalam hal adanya 

pengaruh hubungan sebab akibat antara pengharapan, prestasi, dan 

penghargaan (balas jasa) seperti pemberian insentif (valence), 

kesempatan meningkatkan kompetensi kerja (opportunity) dan 

kemungkinan pemberian promosi jabatan atau kenaikan pangkat 

(instrumentality).  

Motivasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja, karena kinerja 

tergantung dari kompetensi, motivasi, dan disiplin kerja.  

Usman (2006:223) menyatakan bahwa motivasi adalah keinginan 

untuk berbuat sesuatu. Motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada 

seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan atau 

sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. Motivasi 

dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan yang melatarbelakangi 

seseorang untuk terdorong bekerja.  
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Pendapat Usman di atas menjelaskan bahwa motivasi ditentukan 

oleh intensitas motifnya. Motivasi sebagai proses psikis yang mendorong 

orang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri 

maupun luar diri seseorang. Usman (2006:224) menggambarkan teori 

motivasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 
Teori Motivasi 

Sumber: Usman (2006:224) 
  

Teori isi memusatkan perhatiannya pada pertanyaan “apa penyebab 

perilaku terjadi dan berhenti”, jawabannya terpusat pada kebutuhan, 

keinginan atau dorongan untuk melakukan kegiatan, serta hubungan SDM 

dengan faktor-faktor eksternal dan internal yang menyebabkan mereka 

melakukan kegiatan.  

Teori proses memusatkan perhatian pada bagaimana perilaku 

dimulai dan dilaksanakan. Diketahui bahwa terjadinya proses motivasi 

diawali oleh adanya kebutuhan.   

Isi fokus apa penyebab perilaku terjadi dan 

berhenti? 

Contoh: Teori Maslow, McGregor, Herzberg 

dan McClelland 

Proses fokus bagaimana perilaku dimulai dan 

dilaksanakan? 

Contoh: Teori harapan, pembentukan 

perilaku, Porter-Lawler dan teori keadilan 

Teori Motivasi 
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3. Disiplin Kerja 

Secara etimologis disiplin berasal dari bahasa Inggris “diciple” yang 

berarti pengikut atau penganut pengajaran, latihan, dan sebagainya. Adapun 

pengertian disiplin kerja menurut Sinungan (2005) “Disiplin merupakan 

keadaan tertentu di mana orang-orang tergabung dalam organisasi tunduk 

pada peraturan-peraturan yang ada dengan rasa senang hati. Sedangkan 

kerja adalah merupakan segala aktivitas manusia yang dilakukan untuk 

menanggapi tujuan yang telah ditetapkan.” 

Menurut Rivai (2004) bahwa, ”Disipilin kerja adalah suatu alat yang 

digunakan para manajer untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu 

upaya untuk meningkatkan kesdaran dan kesediaan seseorang mentaati 

semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.” 

Dalam teori yang dikemukakan  Prijodarminto (2004) disiplin terbagi 

pada tiga aspek yaitu: 

a. Sikap mental (mental attitude), yang merupakan sikap taat dan tertib 

sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran dan 

pengendalian watak. 

b. Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, criteria, 

dan standar yang demikian rupa, sehingga pemahaman tersebut 

menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran, bahwa 

ketataan akan aturan, norma, kriteria, dan standar tadi merupakan syarat 

mutlak untuk mencapai keberhasilan (sukses). 

c. Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukan kesanggupan hati, untuk 

mentaati segala hal secara cermat dan tertib. 
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Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi karena tanpa 

dukungan disiplin personil yang baik, maka organisasi sulit dalam 

mewujudlkan tujuannya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa kedisiplinan 

merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. 

Dari sekian banyak kewajiban yang harus dipenuhi, dalam setiap 

pelaksanaannya tidak selalu berjalan seperti apa yang diharapkan. Hal ini 

dikarenakan dalam pelaksanaan disiplin selalu dibarengi dengan adanya 

pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran 

disiplin ini dapat berupa perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan dan norma yang telah ada.  

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan organisasi adalah sikap 

disiplin. Untuk menjelaskan disiplin kerja, maka perlu diketahui pengertiannya 

melalui teori-teori para ahli organisasi dan manajemen. Menurut pandangan 

masyarakat pada umumnya, patuh terhadap peraturan atau hukum yang ada 

adalah disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang berarti 

latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian, serta pengembangan 

tabiat (Moukijat, 2001). Disiplin adalah tindakan atau kegiatan pimpinan untuk 

memenuhi standar-standar organisasi. Disiplin adalah salah satu tipe dari 

pelatihan untuk memperbaiki dan membentuk pengetahuan dan tingkah laku 

karyawan sehingga mau berusaha dan bekerja sama serta berprestasi lebih 

baik.( Werther  and  Davis,  2003)  

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses perilaku, melalui pelajaran, kepatuhan, ketaatan, kesetiaan dan 
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hormat kepada ketentuan/peraturan norma yang berlaku”. (Suradinata, 2002). 

Ketaatan dan kepatuhan pada norma dan peraturan yang dijalankan oleh 

karyawan pada dasarnya dikarenakan karyawan sadar akan mutu norma 

untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini mencerminkan disiplin positif. Jika 

ketaatan dan kepatuhannya pada norma dan perturan itu didasarkan pada 

rasa takut akan tindakan atau hukum, maka mencerminkan sikap disiplin 

negatif. Hal ini timbul karena kurangnya kesadaran dan keinsyafan dari 

dirinya mengenai pentingnya disiplin dalam meningkatkan produktivitas kerja.  

Tujuan utama pendisiplinan adalah mendorong pegawai berperilaku 

sepantasnya ditempat kerja di mana perilaku yang pantas ditetapkan sebagai 

kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur (Dessler, 1997.). Dalam sebuah 

organisasi pada dasarnya peranan perusahaan berfungsi sama dengan 

perundang-undangan di masyarakat dan tindakan pendisiplinan timbul 

sebagai atribut akibat adanya pelanggaran tersebut. Dari pengertian disiplin di 

atas diketahui bahwa disiplin merupakan suatu cara untuk memperbaiki 

perilaku karyawan supaya sesuai dengan peraturan yang ada dalam 

organisasi, di lain pihak disiplin kerja dipandang sebagai tindakan hukum bagi 

karyawan yang melanggar peraturan organisasi.  

Dari pengertian di atas yang telah dikemukakan, dapat dikatakan 

bahwa kedisiplinan karyawan itu tercermin dari sikap dan perilaku. Sikap dan 

perilaku itu berasal dari dalam diri karyawan maupun dari kegiatan 

manajemen atau latihan yang diselenggarakan oleh manajemen. Berdasarkan 

beberapa pengertian mengenai disiplin kerja karyawan terhadap peraturan 
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dan ketentuan berlaku dalam unit kerja sesuai dengan kesadaran dan 

keinsafan dari diri dalam melaksanakan pekerjaan. Berbagai pendapat 

mengenai disiplin kerja di atas, jelas menunjukan perlunya disiplin kerja itu 

dilaksanakan dan bahkan disiplin kerja merupakan syarat mutlak bagi suatu 

unit kerja untuk terus maju dan berkembang. Namun demikian perlu 

diperhatikan faktor moral dan mental karyawan dalam mematuhi berbagai 

peraturan yang ada dalam unit kerja, karena sebaik-baiknya peraturan dan 

norma-norma yang berlaku, bila mental dan meral kerja karyawan rendah, 

maka akan sia-sia semuanya.  

Indisipliner atau ketidakdisiplinan itu adalah bentuk mental dan moral 

kerja rendah. Hal ini dapat diketahui dengan pengertian indisipliner yang 

dapat diasumsikan sebagai tindakan bersifat pelanggaran yang dilakukan 

karyawan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Cara 

meningkatkan mentalitas kerja karyawan dalam menjalankan tugas adalah 

melalui pembinaan disiplin kerja yang diberikan kepada setiap karyawan 

dengan tanpa kecuali. Selain itu, diadakan pembinaan disiplin kerja pada 

karyawan, melalui tindakan pendisiplinan bagi karaywan yang melangar 

peraturan dari apa yang sudah ditetapkan. Untuk itu, pihak manajemen harus 

menyelidiki, meneliti, mencari sebab-sebab dan kemudian mencari alternatif 

untuk memecahkan masalah yang kedisiplinan karyawan tersebut. Proses 

pendisiplinan yang pantas dan adil didasarkan atas persyaratan berikut :  1. 

Peraturan dan prosedur jelas, pengaturan ini mengatur soal pencurian, 

perusakan milik kantor, minum-minuman keras pada waktu melaksanakan 
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pekerjaan dan ketidakdisiplinan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk 

memberitahu karyawan jauh-jauh sebelumnya tentang halhal yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan. 2. Persyaratan kedua dalam pendisiplinan efektif 

adalah sistem hukuman progresif, yang mana hukuman itu dimulai dari 

peringatan lisan, peringatan tertulis dan skorsing sampai pembebasan tugas. 

Berat ringannya suatu hukuman tergantung pada jenis pelanggaran dan 

jumlah pengulangan terjadi. 3. Akhirnya perlu diadakan suatu proses banding 

sebagai bagian proses pendisiplinan. Hal ini membantu menjamin bahwa 

tindakan pendisiplinan dilakukan secara adil.  

Menurut Davis dan Newstrom, 2000, tiga tindakan disiplin yang dapat 

dilaksanakan, yaitu :   

1. Disiplin pencegahan : disiplin ini adalah tindakan yang diambil untuk 

mendorong karyawan guna mengikuti standar dan peraturan-peraturan, 

sehingga pelanggaran tidak terjadi.  

2. Disiplin perbaikan : disiplin ini adalah disiplin suatu tindakan yang diambil 

untuk menangani pelanggaran terhadap peraturan. Tindakan ini 

dilaksankan untuk menangani pelangaran lebih lanjut dan memastikan 

tindakan-tindakan yang akan datang sesuai dengan standar. Tindakan 

korektif disini adalah berupa hukuman atau tindakan pendisiplinan.  

3. Disiplin progresif : disiplin ini adalah tindakan disiplin yang memerlukan 

hukuman, yaitu makin lama makin berat setiap kali dilakukan pelanggaran.  

Urutan dari progressive discipline adalah :  
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a. Peringatan lisan, yaitu peringatan yang diberikan bila seseorang tidak 

mampu mempertahankan standar atau melanggar peraturan, dan 

baginya tepat jika diberikan peringatan lisan bahwa bila peristiwa seperti 

ini diulangi kembali dan dikenakan disiplin.  

b. Peringatan tertulis merupakan langkah resmi pertama dalam disiplin 

progresif. Peringatan ini penting dan dapat merupakan bagian dari 

catatan tentang pribadi pegawai. Dengan adanya catatan tentang 

pegawai, maka sudah dianggap sebagai bukti bila kemudian 

perusahaanakan memberikan hukuman lebih berat terhadap karyawan 

tersebut.  

c. Pemberhentian kerja sementara atau skorsing disipliner. Hal ini dilakukan 

bukan karena kurangnya pekerjaan, tetapi tujuan untuk mengembalikan 

pada sikap yang bertanggungjawab dan ini biasanya diberikan tidak 

lebih dari satu bulan atau mungkin hanya beberapa minggu atau 

beberapa hari saja.  

d. Pembebasan tugas atau pemecatan. Hal ini merupakan tindakan disiplin 

yang terakhir diberikan terhadap karyawan yang bersangkutan dan ini 

sangat jarang diberikan oleh organisasi, kecuali jika karyawan tersebut 

sudah benar-benar keterlaluan sikap dan tingkah lakunya.  

Berdasarkan pada tindakan-tindakan pendisiplinan yang diberikan oleh 

organisasi agar setiap karyawan dapat mentaati dan melaksankan disiplin 

kerja yang telah diatur oleh organisasi hal yang menjadi tugasnya sesuai 

dengan peraturanperaturan yang telah ditentukan. Upaya menegakkan 
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disiplin kerja adalah setiap upaya atau bantuan yang diberikan kepada 

setiap pegawai untuk mengembangkan sikap yang layak terhadap 

pekerjaannya dan merupakan cara pengawasan dalamm membuat 

perannya menjadi lebih efektif. Oleh sebab itu, usaha menegakkan disiplin 

kerja bukanlah merupakan usaha mencari kesalahan karyawan atau 

memberikan hukuman, melainkan upaya untuk mengembangkan sikap yang 

layak terhadap pekerjaannya, agar pencapaian tujuan organisasi 

sebagaimana diharapkan.  

Mengukur disiplin kerja karyawan yang baik, dapat dilihat dari hal 

berikut :  

1. Ketentuan jam kerja, yaitu karyawan yang datang ke kantor tepat pada 

waktunya dan pulang juga tepat pada waktunya.  

2. Ketentuan tentang kehadiran meliputi :  

a. Memberikan kabar bila tidak masuk kerja  

b. Tidak mangkir  

c. Mengisi daftar hadir setelah tiba di tempat bekerja dan setelah selesai 

bekerja atau selesai jam kerja  

3. Ketentuan tentang tata tertib kerja, yaitu :  

a. Selama jam kerja para karyawan tidak dibenarkan melakukan sesuatu 

yang tidak berhubungan dengan tugas pekerjaannya.  

b. Meminta izin kepada atasan bila meninggallkan pekerjaan.  
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c. Para karyawan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak pantas selama 

berada dilingkungan kerja. Ukuran-ukuran ini selalu diterapkan dalam 

pekerjaan sehari-hari, sehingga hal ini menjadi kebiasaan.  

4. Jenis disiplin yang dapat mendukung keberhasilan suatu organisasi, ada 

dua macam yaitu :  

a. Disiplin yang timbul dengan sendirinya, merupakan jenis disiplin lain 

yang paling efektif, penegakan disiplin kerja bukan disebabkan rasa 

takut atau sanksi atau hukuman yang akan diterima, apabila tidak patuh 

terhadap atasan melainkan timbul kesadaran pegawai itu sendiri akan 

tugas dan tanggungjawabnya.  

b. Disiplin berdasarkan perintah merupakan disiplin yang timbul disebabkan 

adanya paksaan dan dorongan oleh rasa tajut atas sanksi yang 

dikenakan oleh atasan apabila perintahnya ini tidak diikuti.  

Dari beberapa teori yang telah dikemukanan di atas. Variabel disiplin 

ini memiliki tiga dimensi, yang pertama sikap yang memiliki indikator yaitu 

tepat waktu dalam bekerja, keteladanan pimpinan, dan tertib. Kedua dimensi 

perilaku memiliki dua indikator yaitu indikator hubungan kerja dan komunikasi. 

Dimensi ketiga yaitu tanggung jawab yang memiliki tiga indikator yaiu patuh, 

teliti dan norma-norma. 

4. Kinerja  

Setiap individu yang diberi tugas atau kepercayaan untuk bekerja 

pada suatu organisasi tertentu diharapkan mampu menunjukkan kinerja 
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yang memuaskan dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap 

pencapaian tujuan organisasi tersebut. 

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk 

mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan (Sulistyorini, 2001).  

Sedangkan ahli lain berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil dari 

fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu yang di dalamnya terdiri dari tiga 

aspek yaitu : kejelasan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya; kejelasan hasil yang diharapkan dari suatu pekerjaan atau fungsi; 

kejelasan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan agar 

hasil yang diharapkan dapat terwujud.  

Fatah (1996) menegaskan bahwa kinerja diartikan sebagai ungkapan 

kemajuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan motivasi dalam 

menghasilkan suatu pekerjaan. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai 

cara, perilaku dan kemampuan seseorang Poerwadarminta (2005:598) 

sedangkan Nawawi 2005:34) mengartikan kinerja sebagai prestasi 

seseorang dalam suatu bidang atau keahlian tertentu, dalam melaksanakan 

tugasnya atau pekerjaannya yang didelegasikan dari atasan dengan efektif 

dan efisien. Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa kinerja adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam melakukan sesuatu 

pekerjaan, sehingga terlihat prestasi pekerjaannya dalam mencapai tujuan. 
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Mangkunegara, (2004:67) mengungkapkan bahwa istilah kinerja 

berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja 

atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). Sehingga dapat 

didefinisikan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja bukan 

merupakan karakteristik seseorang, seperti bakat atau kemampuan, tetapi 

merupakan perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri. Pendapat 

tersebut menunjukkan bahwa kinerja merupakan perwujudan dari 

kemampuan dalam bentuk karya nyata. Kinerja dalam kaitannya dengan 

jabatan diartikan sebagai hasil yang dicapai yang berkaitan dengan fungsi 

jabatan dalam periode waktu tertentu. 

Prawirosentono (1999 : 2) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi dalam rangka upaya mencapai tujuan secara legal. Samsudin 

(2006:159) memberikan pengertian kinerja sebagai tingkat pelaksanaan 

tugas yang dicapai seseorang dengan menggunakan kemampuan yang ada 

dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Sedangkan Nawawi (2005:234) memberikan pengertian kinerja 

sebagai hasil pelaksanaan suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut 

memberikan pemahaman bahwa kinerja merupakan suatu perbuatan atau 

perilaku seseorang yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 

diamati oleh orang lain. Mulyasa (2004:136) mendefinisikan kinerja sebagai 
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prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk 

kerja. 

Beberapa pengertian tentang kinerja tersebut, banyak batasan yang 

diberikan para ahli mengenai istilah kinerja. Walaupun berbeda dalam 

tekanan rumusannya, namun secara prinsip mereka setuju bahwa kinerja itu 

mengarah pada suatu proses dalam rangka pencapaian suatu hasil. 

Dengan kata lain dapat dinyatakan kinerja merupakan prestasi yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya selama 

periode tertentu sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk 

pekerjaan tersebut. 

B. Penelitian Terdahulu 

Pada penjelasan berikut di bawah ini ada beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan sehingga dapat diketahui bahwa kesamaan variabel 

yang akan diteliti bila dibandingkan dengan para peneliti terdahulu terletak 

pada pemilihan variabel terikatnya, yaitu Kinerja. 

1. Suyitno. 2017. Effect of Competence, Satisfaction and Discipline on 

Performance of Employees in the Office of Women Empowerment and 

Family Planning of West Papua. Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh 

kompetensi, kepuasan, dan disiplin terhadap kinerja karyawan di Kantor 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Fak-fak Papua Barat. 

Menggunakan 18 responden. Metode pengumpulan data menggunakan 

kuesioner, wawancara dan dokumen dan menggunakan SPSS 17.0 untuk 

analisis berganda regresi dan uji-t. Temuan menunjukkan efek signifikan 



 
 

29 
 

yang ada antara (1) kompetensi kerja (X1) pada kinerja karyawan (Y) r = 

0,682; p = .011; (2) kepuasan kerja (X2) dengan kinerja karyawan (Y) r = 

0,241; p = .025; (3) disiplin kerja (X3) dengan kinerja karyawan (Y) r = 

0,230; p = .034; dan (4) kompetensi (X1), kepuasan kerja (X2), dan disiplin 

(X3) terhadap kinerja karyawan secara parsial atau simultan pada r = 

0,135. Pengaruh yang lemah dari kompetensi, kepuasan kerja dan disiplin 

pekerjaan ada pada kinerja karyawan. 

2. Murgianto, Siti Sulasmi, Suhermin. 2016. The Effects Of Commitment, 

Competence, Work Satisfaction On Motivation, And Performance Of 

Employees At Integrated Service Office Of East Java. Tujuan penelitian ini 

untuk menganalis  pengaruh komitmen, kompetensi, kepuasan kerja 

terhadap motivasi dan kinerja pengawai pada Kantor Pelayanan Terpadu 

Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilaksanakan 

layanan satu pintu telah meningkatkan kinerja karyawan dengan motivasi 

kerja dan secara parsial memediasi pengaruh kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan. Variabel yang dominan dalam mempengaruhi motivasi 

karyawan adalah komitmen, kemudian kompetensi dan kepuasan kerja. 

Variabel yang dominan dalam mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

motivasi, setelah itu kepuasan, komitmen, dan kompetensi. Variabel yang 

dominan dalam mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi, 

kepuasan, komitmen, dan kompetensi. 

3. Brigita Ria Tumilaar, 2015. The Effect Of Discipline, Leadership, And 

Motivation On Employee Performance At BPJS Ketenagakerjaan Sulut. 
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Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh disiplin, 

gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan BPJS 

Ketenagakerjaan SULUT. Pengumpulan data dilakukan melalui 

penyebaran kuesioner pada 45 karyawan BPJS Ketenagakerjaan SULUT. 

Uji asumsi klasik dan analisis regresi liner berganda, untuk menguji dan 

membuktikan hipotesis penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

disiplin, gaya kepemimpinan dan motivasi secara simultan bepengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan, disiplin dan kepemimpinan secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sementara 

motivasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan apa yang menjadi 

kebutuhan dan keinginan para karyawan dalam hal menunjang hasil kinerja 

yang baik. 

4. Ilham Thaief, dkk. 2015. Effect of training, Compensation and Work 

Discipline against Employee Job Performance (Studies in the Office of 

PT.PLN (Persero) Service Area and Network Malang). Tujuan penelitian ini 

untuk menggambarkan variabel pelatihan dan untuk mengetahui pengaruh 

simultan dan parsial dari variabel pelatihan, kompensasi dan disiplin kerja 

terhadap prestasi kerja karyawan PT. PLN (Persero) Jasa Malang dan Area 

Network. Metode yang digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelatihan, kompensasi, dan disiplin kerja berpengaruh 

positif dan signifikan secara parsial dan simultan terhadap kinerja pegawai 

PT.PLN Persero di Malang. Variabel yang dominan berpengaruh terhadap 

kinerja adalah variabel pelatihan. 
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5. Alamsyah Lotunani, M.S Idrus, Eka Afnan,  Margono Setiawan. 2014.  The 

Effect of Competence on Commitment, Performance and Satisfaction with 

Reward as a Moderating Variable (A Study on Designing Work plans in 

Kendari City Government, Southeast Sulawesi). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh kompetensi pada 

komitmen, kinerja dan kepuasan dengan reward sebagai variabel 

moderasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien 

jalur dari kinerja PNS terhadap kepuasan mereka dimediasi oleh reward 

tidak signifikan. Ini berarti bahwa reward yang diberikan kepada pegawai 

pemerintah atas dasar penampilan mereka tidak selalu berpengaruh pada 

kepuasan mereka, hal ini dikarenakan responden dari penelitian ini adalah 

pegawai negeri sipil yang bekerja dalam organisasi pemerintah, di mana 

imbalan tidak yang paling prioritas dalam meningkatkan kepuasan pegawai 

negeri sipil. 

C. Kerangka Konseptual 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kompetensi yang baik dan sesuai 

akan dapat memahami apa yang harus dikerjakan dan apa fungsi dirinya 

dalam pekerjaan tersebut. Pemahaman yang baik akan fungsi dan 

kompetensi yang memadai dari seorang ASN akan menumbuhkan kinerja  

dalam hal ini ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang. Seorang ASN dengan 

kompetensi intelektual yang tinggi, dengan tingkat pendidikan sarjana Sains 

Terapan misalnya (kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan sebagai 

petugas ukur), akan memahami dengan baik apa tugas dan fungsi seorang 
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pegawai . Dengan adanya pemahaman yang baik akan tugas dan fungsi 

sebagai seorang ASN yang bertugas melakukan pengukuran dan pemetaan 

tanah, maka akan menumbuhkan idealisme terhadap tugas dan 

tanggungjawab.  

Keterampilan atau skill dalam menyelesaikan pekerjaan merupakan hal 

yang sangat penting dimiliki oleh ASN ATR/BPN mengingat tingkat kesulitan 

petugas ukur dalam menentukan Titik Dasar Lokasi (TDL). Keterampilan 

dalam penetuan titik dasar lokasi ini akan berpengaruh terhadap batas-batas 

wilayah yang nantinya akan dituangkan dalam surat ukur sehingga 

memudahkan ASN ATR/BPN membuat sertipikat tanah. 

Seorang ASN ATR/BPN khususnya petugas ukur dalam melaksanakan 

pekerjaannya tentunya dituntut pengalaman kerja yang memadai. 

Pengalaman kerja sangat dibutuhkan guna memproses penyelesaian satu 

sertipikat. Proses penyelesaian satu sertipikat memerlukan waktu kurang 

lebih satu minggu, tetapi bisa berbulan bulan apabila ditangani oleh ASN 

yang kurang perpengalaman. 

Pelaksanaan pemetaan, pendaftaran, pengukuran, sampai pada 

terbitnya sertipikat tanah di Kantor ATR/BPN tidak lepas dari bantuan alat 

ukur. Aparatur Sipil Negara (ASN) ATR/BPN dituntut dalam penguasaan ilmu 

dan teknologi. Ilmu dan teknologi yang berfungsi mengefektifkan dan 

mengefisienkan proses terbitnya sertifikat. 

Memiliki kompetensi ASN yang tinggi dengan indikator-indikator 

pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, dan penguasaan ilmu dan 

teknolgi akan bermuara pada munculnya kinerja ASN untuk membantu 
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pemerintah mencegah munculnya permasalahan di kantor Badan Pertanahan 

Nasional, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kompetensi 

akan berpengaruh terhadap munculnya kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten 

Pinrang.  

Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi yang 

tinggi akan menimbulkan kinerja yang tinggi terhadap lembaga Badan 

Pertanahan Nasional. Seorang yang memiliki keinginan atau dorongan yang 

kuat untuk membantu pemerintah dalam memetakan dan medaftarkan tanah 

untuk menyukseskan program nasional, maka akan memunculkan motivasi 

yang tinggi bila orang tersebut dipekerjakan pada profesi petugas ukur.  

Aparatur Sipil Negara (ASN) ATR/BPN yang memiliki motivasi yang 

tinggi sebagai petugas ukur pemerintah, maka secara langsung akan 

memunculkan disiplin kerja atau rasa cinta terhadap pekerjaan yang 

digelutinya. Sebaliknya bila motivasi atau dorongan sebagai seorang ASN 

Badan Pertanahan Nasional rendah maka secara langsung motivasinya untuk 

membantu mencegah penyalahgunaan wewenang akan rendah. 

Bila seseorang merasakan bahwa pekerjaan yang dia kerjakan sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki maka akan menimbulkan kepercayaan diri 

untuk melakukannya, kenyamanan untuk melakukannya dan senang untuk 

mengerjakannya. Kenyamanan dan rasa senang dalam melakukan sebuah 

pekerjaan akan berdampak pada keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan 

dengan sebaik-baiknya dan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan 

kecintaan pada pekerjaan tersebut. Hal yang sama akan terjadi pada ASN 

Badan Pertanahan Nasional, yang mana bila ASN merasa bahwa pekerjaan 
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yang diberikan sesuai degan kemampuan yang dimiliki dan tidak 

membingungkan, maka ASN akan senang melakukan pekerjaan itu, memiliki 

rasa percaya diri untuk mengerjakannya dan merasa nyaman melakukannya. 

Rasa nyaman dan senang dalam melakukan pekerjaan akan berdampak 

pada kecintaan kepada pekerjaan yang dilakukan, dan kecintaan pada 

pekerjaan akan berdampak pada kecintaan pada tempatnya bekerja 

(organisasi). Kecintaan pada tempat kerja merupakan bentuk dari disiplin 

kerja. Melihat berbagai pengaruh antar variabel seperti diuraikan di atas maka 

dibangun sebuah kerangka konseptual penelitian tentang Pengaruh 

Kompetensi, Motivasi, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja ASN ATR/BPN 

Kabupaten Pinrang sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 

Disiplin Kerja (X3) 
(Projodarminto, 2004) 

- Sikap 
- Perilaku 
- Tanggung Jawab 

 

Motivasi (X2) 
(Maslow) 

- Kebutuhan fisiologis 
- Keamanan 
- Sosial 
- Penghargaan 
- Aktualisasi Diri 

 

Kompetensi (X1) 
(Terry, 2005) 

- Pendidikan 
- Keterampilan 
- Pengalaman Kerja 
- Penguasaan Teknologi 

Kinerja (Y) 
(Mulyasa, 2004) 

 
- Pelaksanaan Kerja 
- Pencapaian Kerja 
- Hasil Kerja/Unjuk Kerja 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tinjauan 

pustaka, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ASN ATR/BPN 

Kabupaten Pinrang 

2. Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja terhadap kinerja 

ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang  

3. Disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap kinerja ASN 

ATR/BPN Kabupaten Pinrang 

4. Variabel kompetensi yang dominan berpengaruh terhadap kinerja ASN 

ATR/BPN Kabupaten Pinrang 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian expost facto yang bersifat 

korelasional dengan pendekatan survey. Penelitian ex post facto 

merupakan penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang 

memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang 

disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang 

menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara 

keseluruhan sudah terjadi. (Watson, dkk. 1984) 

Metode ini digunakan untuk mengetahui dan menggali lebih 

dalam pengaruh variabel kompetensi, motivasi dan disiplin kerja 

terhadap ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor ATR/BPN Kabupaten 

Pinrang selama 2 bulan mulai Januari s.d. Maret 2019. Pertimbangan 

pemilihan tempat penelitian ini adalah, karena adanya masalah 

rendahnya kinerja ASN ATR/BPN kabupaten Pinrang yang ditandai 

banyaknya temuan atau pelanggaran administrasi pada Kantor 

ATR/BPN Kabupaten Pinrang. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek yang mempunyai karakteristik tertentu, 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini seluruh ASN 

ATR/BPN Kabupaten Pinrang baik PNS maupun Non-PNS 

berjumlah 68 orang. 

2. Sampel 

Untuk menentukan sampel, dikemukakan oleh  Singarinbun, 

1995 bahwa penelitian survey adalah penelitian yang 

mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.  Sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 68 orang ASN ATR/BPN 

Kabupaten Pinrang menggunakan sampel jenuh. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner. Kuesioner yang dipergunakan yaitu kuesioner 

yang dibuat secara berstruktur dalam bentuk tertutup yang 

dibagikan kepada responden. Pernyataan-pernyataan dalam 

kuesioner dirancang sedemikian rupa agar dapat memperoleh data 

dan informasi penting yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun 

kisi-kisi kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 3.1 berikut: 
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No. Variabel 
Indikator 

 

1 Kinerja  (Y) 
1. Pelaksanaan Kerja 
2. Pencapaian Kerja 
3. Hasil Kerja/Unjuk Kerja 

2. Kompetensi (X1) 

1. Pendidikan 
2. Keterampilan 
3. Pengalaman 
4. Penguasaan Teknologi 

3. Motivasi (X2) 

1. Kebutuhan Fisiologis 
2. Sosial 
3. Kepribadian 
4. Penghargaan 
5. Aktualisasi Diri 

4. Disiplin Kerja (X3) 
1. Sikap 
2. Perilaku 
3. Tanggung Jawab 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data yang berasal data 

yang sifatnya non parametrik, tidak berupa angka-angka, 

sehingga analisisnya berdasarkan analisis statistik seperti 

informasi dan hasil wawancara. Serta data kuantitatif adalah 

data yang berasal dari data yang sifatnya berupa angka-angka. 

2. Sumber data yaitu data primer bersumber dari ASN ATR/BPN 

Kabupaten Pinrang melalui pendekatan empiris/sosiologis 

dengan melakukan pengisian daftar pertanyaan (kuesioner) 

yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Data sekunder 

diperoleh dari literature-literatur di bidang ke ASN an. 
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F. Analisis  Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistika deskriptif sering disebut sebagai statistika deduktif 

yang membahas tentang bagaimana merangkum sekumpulan 

data dalam bentuk yang mudah dibaca dan cepat memberikan 

informasi, yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, nilai 

pemusatan dan nilai penyebaran. 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan 

untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang 

diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat 

pada populasi secara keseluruhan. Jadi statistik inferensial 

membantu peneliti untuk mencari tahu apakah hasil yang 

diperoleh dari suatu sampel dapat digeneralisasikan pada 

populasi. 

Analisis statistik inferensial yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Model regresi liniernya sebagai 

berikut:  
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Y = a + 1X1 + 2X2 + 3X3 + e 

Keterangan : 

Y   = Kinerja ASN 

X1 = Kompetensi 

X2 =  Motivasi 

X3 = Disiplin Kerja 

  a = konstanta 

  1,2,3 = Koefisien Regresi 

  e = error 

Sebelum dilakukan analisis regresi terlebih dahulu 

dilakukan uji asumsi klasik meliputi : 

a. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan 

butir-butir dalam suatu daftar (konstruk) pertanyaan dalam 

mendefinisikan suatu variabel (Nugroho, 2005:67). Validitas 

suatu butir pernyataan dapat dilihat pada hasil output SPSS 

pada tabel dengan judul Item-Total Statistik. Menilai 

kevalidan masing-masing butir pernyataan dapat dilihat dari 

Corrected Item-Total Correlation > dari r-tabel. Nilai rata-rata 

r-tabel dapat diperoleh malalui df (degree of freedom) = n-k.k 

merupakan jumlah butir pernyataan dalam suatu variabel. 
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b. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu 

kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal 

yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang 

merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam 

bentuk kuesioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara 

bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan untuk lebih 

dari satu variabel, namun sebaiknya uji reliabilitas dilakukan 

pada masing-masing variabel sehingga dapat diketahui 

konstruk variabel mana yang tidak reliable. Reliabilitas suatu 

konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach 

Alpha > 60 (Nugroho, 2005:72). 

c. Uji Multikolineritas 

Uji multikolineritas dilakukan untuk mengetahui ada 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolineritas, yaitu 

adanya hubungan linier antar variabel independent dalam 

model regresi (Model Persamaan Regresi). Masalah 

multikolineritas akan menyebabkan kesulitan dalam melihat 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

Adanya gejala multikolineritas dapat dilihat dari toleransi 

value atau nilai Variance Inflation Factor (VIF), dengan dasar 

pengambilan keputusan sebagai berikut : 
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1. Apabila toleransi value di atas 0.01 atau nilai VIF di 

bawah 10, maka tidak terjadi multikolinieritas 

2. Apabila toleransi value di bawah 0.01 atau nilai VIF di 

atas 10, maka terjadi multikolinieritas 

d. Uji Heteroskesdastisitas 

Pengujian heteroskesdastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika variance residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap maka homokesdastisitas, dan jika berbeda maka 

heteroskesdastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heteroskesdastisitas. 

Untuk melihat adanya heterokesdastisitas yakni 

dengan melihat pola tertentu dari titik-titik data pada 

scatterplot, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut : 

1. Apabila titik-titik data membentuk pola tertentu 

(bergelombang, melebar, menyempit atau mengumpul), 

maka terjadi heterokesdastisitas. 

2. Apabila titik-titik data tidak membentuk pola tertentu 

(bergelombang, melebar, menyempit atau mengumpul), 

maka tidak terjadi heterokesdastisitas. 
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e. Uji Normalitas Data 

Uji pengujian normalitas data, menurut pendapat 

(Santoso, 2002:214) yaitu: 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 dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

G. Definisi Operasional 

1. Kinerja ASN (Y) dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

persepsi terhadap pekerjaan yang dihasilkan oleh ASN  atau 

kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu yang 

berhubungan dengan pekerjaan langsung berdasarkan tiga 

indikator yaitu pelaksanaan kerja, pencapaian kerja,  dan  hasil 

kerja/unjuk kerja dengan menggunakan skala Likert.  

2. Kompetensi (X1) dalam penelitian ini didefinisikan sebagai  

karakter sikap dan perilaku, atau kemauan dan kemampuan ASN 

yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi suatu situasi di 

tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep 

diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan kontekstual 

berdasarkan 4 indikator yaitu pendidikan, keterampilan, 

pengalaman, dan penguasaan teknologi dengan menggunakan 

skala Likert. 
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3. Motivasi (X2) dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu 

dorongan individu untuk bertindak yang menyebabkan orang 

berperilaku dengan cara tertentu mencapai tujuan dengan lima 

indikator yaitu kebutuhan fisioligis, sosial, kepribadian, 

penghargaan, dan aktualisasi diri dengan menggunakan skala 

Likert. 

4. Disiplin kerja (X3) dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu 

kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses perilaku, 

melalui pelajaran, kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, dan hormat 

kepada ketentuan/peraturan norma yang berlaku yang diukur 

dengan tiga indikator yaitu sikap, perilaku dan tanggung jawab 

dengan menggunakan skala Likert. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil dan Pembahasan 

1. Deskriptif Lokasi Penelitian 

Subyek penelitian ini memiliki karakteristik umum yakni seluruh ASN 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang yang 

berjumlah 68 orang. Namun dari karakteristik umum yang dimiliki responden, 

terdapat pula karakteristik khusus yang secara terinci berbeda dari setiap 

responden. Di samping itu, karakteristik responden dibutuhkan dalam suatu 

penelitian untuk melengkapi analisis data penelitian agar kesimpulan yang 

dikemukakan sesuai dengan realitasnya. Karakteristik dipaparkan pada bagian 

ini meliputi: jenis kelamin, usia , dan pendidikan, pangkat golongan, dan masa 

kerja. Karakteristik responden dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Umur Responden 

Berdasarkan  data  yang   terkumpul dari 68 responden   data tentang 

umur responden dapat dilihat pada tabel 4.1.  

Tabel 4.1  Usia Responden 

Sumber: Hasil olahan data primer tahun 2019 

No Rentang Umur (Tahun) Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 ≤ 25 Tahun - - 

2 25 – 30 Tahun 21 30.88 

3 31 – 40 Tahun 30 44.12 

4 41 – 50 Tahun 17 25.00 

5 ≥ 50 Tahun - - 

Jumlah 68 100 

45 
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Data yang ada pada tabel 4.1. dapat diidentifikasikan bahwa tidak 

terdapat  atau 0% responden yang berumur di bawah 25 tahun, 21 atau 

30.88% responden yang berumur 25 – 30 tahun, 30 atau 44.12% berumur 31 - 

40 tahun, 17 atau 25% berumur 41 - 50 tahun, dan tidak ada atau 0% 

responden yang berumur lebih dari 50 tahun. Berdasarkan data tersebut 

bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sebagian kecil ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional berada pada usia  tidak produktif lagi 

2. Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan  data  yang   terkumpul dari 68 responden   data tentang 

jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut. 

Tabel 4.2  Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2019 

Data yang ada pada Tabel 4.2 tersebut, dapat diidentifikasikan bahwa 

terdapat 47 atau 69.12% responden berjenis kelamin laki-laki dan perempuan 

sebanyak 21 atau 30.88%. Dari data tersebut diperoleh gambaran bahwa ASN 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional didominasi oleh kaum 

laki-laki sehingga disarankan agar lebih meningkatkan kerjasama untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

No Jenis Kelamin Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Laki-Laki 47 69.12 

2 Perempuan 21 30.88 

Jumlah 68 100 
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3. Pendidikan Responden 

Berdasarkan  data  yang   terkumpul dari 68 responden   data tentang 

pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4.3  

Tabel 4.3  Pendidikan Responden 

Sumber: Hasil olahan data primer tahun 2019 

Data yang ada pada tabel 4.3. dapat diidentifikasikan bahwa terdapat 4 

atau 5.88% responden yang memiliki tingkat pendidikan Diploma I (D1), 64 

atau 94.12% responden yang memiliki tingkat pendidikan Starata I (S1),  dan 

tidak ada responden yang memiliki tingkat pendidikan Strata 2 (S2). 

Berdasarkan data tersebut bahwa sebagian besar ASN Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah memiliki tingkat pendidikan strata 

satu namun tidak ada yang berpendidikan strata dua (S2) dan masih ada 4 

atau 5.88% yang memiliki tingkat pendidikan Diploma I (S1), sehingga 

disarankan kepada ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 

4. Pangkat dan Golongan Responden 

Berdasarkan  data  yang   terkumpul dari 68 responden   data tentang 

pangkat golongan responden dapat dilihat pada tabel 4.4  

 

No Tingkat Pendidikan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Diploma I (D1) 4 5.88 

2 Strata I (S1) 64 94.12 

3 Starata 2 (S2) - - 

Jumlah 68 100 
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Tabel 4.4  Pangkat Golongan Responden 

Sumber: Hasil olahan data primer tahun 2019 

Data yang ada pada tabel 4.4 dapat diidentifikasikan bahwa terdapat 12 

atau 17.65% responden yang tidak memiliki Pangkat Golongan (Non PNS), 38 

atau 55.88% responden yang memiliki pangkat golongan II dan 18 atau 

26.47% responden yang memiliki pangkat golongan III. Berdasarkan data 

tersebut bahwa sebagian besar ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional adalah PNS, sebagian kecil ASN Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional  telah memiliki pangkat golongan II dan III, 

sehingga diperoleh gambaran bahwa ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional telah memiliki banyak pengalaman kerja, dimana 

pengalaman kerja tersebut dapat menunjang ASN Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menghasilkan kinerja yang lebih 

baik. 

5. Masa Kerja Responden 

Berdasarkan  data  yang   terkumpul dari 68 responden   data tentang 

masa kerja responden dapat dilihat pada tabel 4.5 

 

 

 

No Pangkat Golongan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Non PNS 12 17.65 

2 Golongan II 38 55.88 

3 Golongan III 18 26.47 

Jumlah 68 100 



49 
 

Tabel 4.5  Masa Kerja Responden 

Sumber: Hasil olahan data primer tahun 2019 

Data yang ada pada tabel 4.5 dapat diidentifikasikan bahwa tidak 

terdapat responden yang memiliki masa kerja < 5 tahun, 32 atau 47,06% 

responden memiliki masa kerja 5 – 10 tahun, 36 atau 52,94% responden 

memiliki masa kerja 11 – 15. Berdasarkan data tersebut diperoleh informasi 

bahwa sebagian besar ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional telah memiliki pengalaman kerja antara 5 – 15 tahun, sehingga 

diperoleh gambaran bahwa ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional telah memiliki banyak masa kerja, dimana lama kerja tersebut dapat 

menunjang ASN dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik. 

2. Deskriptif Hasil Penelitian 

Analisis deskriptif tentang hasil penelitian dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran umum mengenai variabel kompetensi, motivasi, dan 

disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Nilai-nilai yang disajikan setelah diolah 

dari data mentah dengan menggunakan metode statistik deskriptif yaitu : nilai 

rata-rata atau mean dan tabel distribusi  frekuensi. 

No Masa Kerja Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 < 5 Tahun  0 0 

2 5 – 10 Tahun 32 47.06 

3 11 – 15 Tahun 36 52.94 

Jumlah 68 100 
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Berdasarkan banyaknya variabel dan merujuk kepada rumusan masalah 

dalam penelitian ini, maka deskripsi data dapat dikelompokkan menjadi 4 

(empat) bagian yaitu: variabel kompetensi, motivasi,  disiplin kerja,  dan kinerja. 

Adapun dasar interpretasi skor item dalam variabel penelitian adalah 

sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6  Dasar Interpretasi Skor Item dalam Variabel Penelitian 

No. Nilai Skor Interpretasi 

1 0<NS≤1 Berada pada kategori sangat tidak baik 

2 1<NS≤2 Berada pada kategori tidak baik 

3 2<NS≤3 Berada pada kategori tengah-tengah 

4 3<NS≤4 Berada pada kategori baik 

5 4<NS≤5 Berada pada kategori sangat baik 

Sumber: Arikunto 1998 

Uraian singkat hasil perhitungan statistik deskriptif tersebut akan 

diuraikan berikut ini: 

1. Variabel Kompetensi 

Data variabel kompetensi diperoleh dengan menggunakan kuesioner. 

Kuesioner tersebut terdiri dari 4 indikator dengan 5 item pertanyaan, setelah 

diuji validitas dan reliabilitasnya kelima item tersebut  memenuhi kriteria 

sehingga semua item diikutkan pada pengujian. 

Hasil rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden terhadap item-

item dari variabel kompetensi dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut: 
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Tabel 4.7   Distribusi Frekuensi Item-item Kompetensi (X1) 

Item 
Perny 

Skor  Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

F (%) F (%) F (%) F (%) F (%) 

X1.1 - - 1 1.5 2 2.9 14 20.6 51 75 4.69 

X1.2 - - - - - - 48 40.7 70 59.3 4.63 

X1.3 - - - - - - 66 55.9 52 44.1 4.43 

X1.4 - - - - 10 8.5 56 47.5 52 44.1 4.53 

X1.5 - - - - - - 38 32.2 80 67.8 4.75 

Mean Variabel : 4.61 

Sumber: Data Primer Diolah 2019 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 68 responden yang 

diteliti secara umum persepsi ASN ATR/BPN  tentang kompetensi berada pada 

daerah positif dengan rata-rata skor 4.61. Hal ini dapat dinyatakan bahwa 

kompetensi ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang berkategori sangat baik dengan 

indikator yaitu pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, dan penguasaan 

teknologi. 

2. Variabel Motivasi 

Data variabel motivasi diperoleh dengan menggunakan kuesioner. 

Kuesioner tersebut terdiri 5 indikator dan 5 item butir pernyataan, setelah diuji 

validitas dan reliabilitasnya kelima item memenuhi kriteria sehingga semua 

item diikutkan pada pengujian. 

Hasil rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden terhadap item-

item dari variabel disiplin kerja dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut: 
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Tabel 4.8   Distribusi Frekuensi Item-item Motivasi  (X2) 

Item 

Skor  Jawaban 

Mean 1 2 3 4 5 

F (%) F (%) F (%) F (%) F (%) 

X2.1 - - - - 2 2.9 19 27.9 47 69.1 4.66 

X2.2 - - 1 1.5 - - 29 42.6 38 55.9 4.53 

X2.3 - - 2 2.9 1 1.5 34 50 31 45.6 4.38 

X2.4 - - 1 1.5 5 7.4 33 48.5 29 42.6 4.32 

X2.5 - - - - - - 23 33.8 45 66.2 4.66 

Mean Variabel : 4.51 

Sumber: Data Primer diolah 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 68 responden yang 

diteliti secara umum persepsi ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang tentang 

motivasi  berada pada daerah positif dengan rata-rata skor 4.51. Hal ini dapat 

dinyatakan bahwa motivasi ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang berkategori 

sangat baik dengan indikator yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, 

penghargaan, dan aktualisasi diri. 

3. Variabel Disiplin Kerja 

Data variabel disiplin kerja diperoleh dengan menggunakan kuesioner. 

Kuesioner tersebut terdiri 3 indikator dan 5 item butir pernyataan, setelah diuji 

validitas dan reliabilitasnya kelima item memenuhi kriteria sehingga semua 

item diikutkan pada pengujian. 

Hasil rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden terhadap item-

item dari variabel disiplin kerja dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut: 
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Tabel 4.8   Distribusi Frekuensi Item-item Disiplin Kerja  (X3) 

Item 

Skor  Jawaban 

Mean 1 2 3 4 5 

F (%) F (%) F (%) F (%) F (%) 

X2.1 - - - - - - 11 16.2 57 83.8 4.84 

X2.2 - - 1 1.5 1 1.5 13 19.1 53 77.9 4.74 

X2.3 - - - - - - 19 27.9 49 72.1 4.72 

X2.4 - - - - 2 2.9 14 20.6 52 76.5 4.74 

X2.5 - - - - - - 14 20.6 54 79.4 4.79 

Mean Variabel : 4.77 

Sumber: Data Primer Diolah 2019 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 68 responden yang 

diteliti secara umum persepsi ASN ATR/BPN tentang disiplin kerja  berada 

pada daerah positif dengan rata-rata skor 4.77. Hal ini dapat dinyatakan bahwa 

disiplin kerja ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang berkategori sangat baik 

dengan indikator yaitu sikap, perilaku, dan tanggungjawab.  

4. Variabel Kinerja 

Data variabel kinerja diperoleh dengan menggunakan kuesioner. 

Kuesioner tersebut terdiri dari 3 indikator dengan 5 item butir pernyataan, 

setelah diuji validitas dan reliabilitasnya kelima item tersebut memenuhi kriteria 

sehingga semua item diikutkan pada pengujian. Hasil rekapitulasi distribusi 

frekuensi jawaban responden terhadap item-item dari variabel kinerja dapat 

dilihat pada tabel 4.10 berikut: 
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Tabel 4.10   Distribusi Frekuensi Item-item Kinerja (Y) 

Item 

Skor  Jawaban 

Mean 1 2 3 4 5 

F (%) F (%) F (%) F (%) F (%) 

Y.1 - - 1 1.5 - - 29 42.6 38 55.9 4.53 

Y.2 - - - - - - 36 52.9 32 47.1 4.47 

Y.3 - - - - 5 7.4 39 57.3 24 35.3 4.28 

Y.4 - - - - 5 7.4 33 48.5 30 44.1 4.37 

Y.5 - - - - - - 32 47.1 36 52.9 4.53 

Mean Variabel : 4.44 

Sumber: Data Primer Diolah 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 68 responden yang 

diteliti secara umum persepsi ASN tentang kinerja berada pada daerah positif 

dengan rata-rata skor 4.44. Hal ini dapat dinyatakan bahwa kinerja ASN 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berkategori  baik dengan 

indikator yaitu  pelaksanaan kerja, pencapaian kerja dan hasil kerja/unjuk kerja.  

3. Hasil Uji Instrumen 

a. Uji Validitas  

      Uji validitas tujuannya untuk mengetahui tingkat kevalidan dari 

instrumen yang digunakan dalam penelitian. Melalui uji validitas akan dapat 

diketahui apakah item-item pernyataan 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 pernyataan dalam kuesioner 

dikorelasikan dengan nilai total seluruh butir pertanyaan untuk suatu variabel, 

dengan mengunakan formula Product Moment. 
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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 nilai p hasil korelasi lebih kecil 0,05, maka uji 

tersebut merupakan konstruk yang kuat berdasarkan hasil pengujian validitas  

b. 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 4.11 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 

0,60. 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. Berdasarkan 

data yang diperoleh dalam penelitian, maka hasil pengujian validitas instrumen 

penelitian adalah sebagai berikut:   
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Tabel. 4.11  Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Item r Nilai.p Keterangan Reliabilitas Ket 

Kompetensi 
(X1) 

X1.1 .618 .000 Valid 

0.682 Reliabel 

X1.2 .582 .000 Valid 

X1.3 .642 .000 Valid 

X1.4 .671 .000 Valid 

X1.5 .555 .000 Valid 

 Motivasi 
(X2) 

X2.1 .768 .000 Valid 

0.648 Reliabel 

X2.2 .588 .000 Valid 

X2.3 .584 .000 Valid 

X2.4 .579 .000 Valid 

X2.5 .492 .000 Valid 

 Disiplin 
Kerja  

 (X3) 

X3.1 .367 .002 Valid 

0.652 Reliabel 
X3.2 .257 .040 Valid 

X3.3 .368 .002 Valid 

X3.4 .425 .000 Valid 

X3.5 .250 .040 Valid 

Kinerja (Y) 
Y.1 .674 .000 Valid 

  Y.2 .718 .000 Valid 

Y.3 .664 .000 Valid 

 
Y.4 .660 .000 Valid 0.709 Reliabel 

 
Y.5 .707 .000 Valid   

Sumber : Lampiran hasil uji validitas dan reliabilitas. 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa instrumen penelitian 

untuk semua indikator dan variabel bersifat valid  sehingga semua indikator 

akan diikutkan pada saat dilakukan analisis regresi berganda pada pengujian 

hipotesis. 

c. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mendeteksi apakah distribusi data 

variabel bebas dan variabel terikatnya adalah normal. Model regresi yang baik 

adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk 

menguji normalitas ini diketahui dari tampilan normal probability plot. Jika data 
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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 asumsi normalitas. 

Berdasarkan grafik normal probability plot di bawah  terlihat bahwa titik-

titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah 

garis diagonal. Sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi kinerja 

ASN berdasarkan masukan variabel bebasnya. : 

 

 

Gambar 4.1  Uji Normalitas 

2. Uji Multikoliniearitas 

Multikoliniearitas diuji dengan menghitung nilai VIF (Variance Inflating 

Factor). Bila nilai VIF lebih kecil dari 5 maka tidak terjadi multikoliniearitas atau 

non multikoliniearitas. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel bebas yang 

diteliti memiliki VIF lebih kecil dari 5 dengan demikian ketiga variabel bebas 
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yang diteliti tidak saling berhubungan (non multikoliniearitas) sehingga dapat 

digunakan sebagai variabel bebas penelitian. Hasil pengujian ditunjukkan tabel 

4.12. 

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Uji Asumsi Multikoliniearitas 

Variabel 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Kompetensi (X1) 0.114 2.767 

2  Motivasi ( X2) 0.044 2.965 

3 Disiplin kerja (X3) 0.027 3.516 

 

3. Uji Heterokedastisitas 

 Heterokedastisitas diuji dengan menggunakan grafik Scatterplot. Hasil 

uji heterokedastisitas ditunjukkan pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.2  Uji Heterokedastisitas 
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Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas. Adapun dasar pengambilan keputusan tersebut adalah: 

 Jika ada pola tertentu yang membentuk pola tertentu yang teratur, 

maka terjadi heterokedastisitas 

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

terjadi heterokedastisitas. 

4. Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Regresi 

Analisis regresi dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini, yakni untuk menganalisis pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat, secara parsial serta untuk menguji hipotesis 

penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. Dasar pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan nilai probabilitas  yang diuji 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 

berganda yang distandarisir, dari hasil olahan komputer sub program SPSS 20 
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for Windows yang akan dipaparkan melalui tabel-tabel signifikansi, berikut 

penjelasan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Hasil analisis 

regresi berganda terdapat pada tabel 4.13. 

Tabel 4.13  Hasil Analisis Regresi 

No Keterangan Nilai 

1 R 0.875 

2 R Square 0.765 

3 Adjusted R Square 0.759 

4 Std. Error of the Estimate 0.944 

5 F 123.681 

6 Sig 0.000 

7 Constanta 0.015 

8 Model B Beta Sig 

9 Kompetensi  X1 0.212 0.303 0.026 

10 Motivasi X2 0.269 0.453 0.000 

11  Disiplin Kerja X3 0.737 0.882 0.002 
 

Model Summary 

 Angka R sebesar 0.875 menunjukkan bahwa korelasi nilai pengamatan dan 

nilai prediksi cukup kuat. 

 Angka R square atau koefisien determinasi adalah 0.765 Hal ini berarti 

bahwa model mempunyai daya ramal 76,5% variasi Y dijelaskan oleh 

model.  

 Adjusted R Square yaitu 0.759. Hal ini berarti 75.9% variasi dari variabel 

terikat bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas, sedangkan sisanya 

24.1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 
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 Standard Error of Estimate (SEE) adalah 0,944. Makin kecil SEE akan 

membuat model regresi semakin tepat memprediksi variabel terikat. 

Hasil persamaan regresi yang diperoleh sebagai berikut: 

Y = 0.015 + 0.212X1 + 0.269X2 + 0.737X3  

b. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini dapat 

dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dengan analisis regresi 

linier berganda. Tabel 4.13 merupakan pengujian hipotesis dengan melihat nilai 

p value, jika nilai p value lebih kecil dari 0.05 maka pengaruh antara variabel 

signifikan. Hasil pengujian hipótesis sebagai berikut : 

1. Uji Hipotesis 1 :  

Hasil analisis regresi pada tabel 4.13, diperoleh koefisien pengaruh 

kompetensi terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional sebesar 0,212 dengan nilai p = 0,026 < 0,05. Ini 

menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Hal ini 

dapat diartikan bahwa kompetensi  mempunyai peran yang sangat penting 

dalam hal penyelesaian pekerjaan di kantor ATR BPN Kabupaten Pinrang 

dengan indikator yaitu pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, dan 

penguasaan teknologi berpengaruh terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang diartikan bahwa semakin baik 

kompetensi yang dimiliki maka kinerja ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional akan semakin meningkat. Dengan demikian maka 
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hipotesis penelitian yang berbunyi “Kompetensi berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Pinrang  “diterima". 

2. Uji Hipotesis 2 :  

Hasil analisis regresi pada tabel 4.13, diperoleh koefisien pengaruh motivasi 

terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

sebesar 0.269, dengan nilai p = 0,000 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa 

motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa motivasi 

dengan indikator yaitu kebutuhan fisiologi, keamanan, sosial, penghargaan, 

dan aktualisasi diri  berpengaruh terhadap kinerja  ASN Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang diartikan bahwa semakin tinggi 

motivasi maka kinerja ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Pinrang akan semakin meningkat. Dengan demikian 

maka hipotesis kedua dalam penelitian penelitian ini yang berbunyi 

“motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ASN Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang” diterima. 

3. Uji Hipotesis 3 :  

Hasil analisis regresi pada tabel 4.13, diperoleh koefisien pengaruh disiplin 

kerja terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional sebesar 0,737 dengan nilai p = 0,002 < 0,05. Ini menunjukkan 

bahwa disiplin kerja yang diterapkan  berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

Hal ini dapat diartikan bahwa disiplin kerja dengan indikator yaitu sikap, 
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perilaku, dan tanggung jawab berpengaruh terhadap  kinerja ASN Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang diartikan bahwa 

semakin tinggi disiplin kerja yang diterapkan, maka kinerja ASN Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan semakin meningkat. Dengan 

demikian maka hipotesis ketiga dalam penelitian penelitian ini yang 

berbunyi “Disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ASN 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang” 

diterima. 

4. Uji Hipotesis 4: 

Hasil analisis regresi pada tabel 4.13, diperoleh koefisien pengaruh 

kompetensi terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional sebesar 0.303, koefisien pengaruh motivasi terhadap 

kinerja ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebesar 

0,453, dan koefisien pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja ASN Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebesar 0,882. Ini 

menunjukkan bahwa disiplin kerja mempunyai pengaruh yang dominan 

terhadap kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang, disusul oleh variabel 

motivasi, dan kompetensi. Dengan demikian maka hipotesis keempat dalam 

penelitian ini yang berbunyi “Kompetensi yang dominan berpengaruh 

terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Pinrang” ditolak. 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini selanjutnya di 

narasikan dalam pembahasan berikut: 
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1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten 

Pinrang 
 

Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ASN 

ATR/BPN Kabupaten Pinrang. Kompetensi mempunyai peran yang sangat 

penting dari suatu proses penyelesaian sertifikat tanah. Semakin tinggi atau 

semakin baik kompetensi dari seorang ASN ATR/BPN, maka semakin 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja ASN. Menilai sebuah 

kompetensi ASN tidak terlepas dari penilaian pendidikan, keterampilan, 

pengalaman kerja, dan penguasaan teknologi. Keempat  indikator ini menjadi  

indikator penentu berhasil tidaknya ASN dalam meningkatkan kompetensinya 

yang berpengaruh terhadap kinerjanya. Hal ini berarti terjadi kesesuaian antara 

hipotesis dengan data yang ada sekaligus menguatkan teori kemampuan yang 

diperkenalkan oleh Terry (2005:151) dinyatakan bahwa setiap sumber daya 

manusia memiliki kompetensi. Kompetensi ideal jika ditunjang oleh pendidikan, 

keterampilan, pengalaman kerja, dan penguasaan teknologi. Teori kemampuan 

juga diperkuat oleh (Hasibuan 2005:19) yang menyatakan bahwa setiap 

manusia memiliki akses pengetahuan, kemahiran, perjalanan hidup, dan 

orientasi masa depan yang kemudian disederhanakan bahwa penjabaran 

pengetahuan akan dicapai melalui pendidikan. Setiap kemahiran ditentukan 

oleh tingkat keterampilan yang ditekuni. Perjalanan hidup pada dasarnya 

merupakan apresiasi tentang pengalaman yang dihadapi oleh seseorang dan 

orientasi masa depan banyak ditentukan oleh kemajuan dengan menggunakan 

teknologi, sehingga perlu penguasaan teknologi. Hasil pengujian ini juga 

relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suyitno, 2017   dengan  

menunjukkan efek signifikan yang ada antara (1) kompetensi kerja (X1) pada 
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kinerja karyawan (Y) r = 0,682; p = .011; (2) kepuasan kerja (X2) dengan 

kinerja karyawan (Y) r = 0,241; p = .025; (3) disiplin kerja (X3) dengan kinerja 

karyawan (Y) r = 0,230; p = .034; dan (4) kompetensi (X1), kepuasan kerja 

(X2), dan disiplin (X3) terhadap kinerja karyawan secara parsial atau simultan 

pada r = 0,135. Pengaruh yang lemah dari kompetensi, kepuasan kerja dan 

disiplin pekerjaan ada pada kinerja karyawan.. 

Hasil deskriptif penelitian diketahui bahwa secara umum persepsi ASN 

tentang variabel kompetensi berada pada daerah positif dengan rata-rata skor 

4.61. Ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan ASN ATR/BPN Kabupaten 

Pinrang yang berpendidikan S1 sebanyak 64 orang atau 94,12%, dan yang 

berpendidikan DII (Diploma 2) sebanyak 4 orang atau 5.88%. Hal ini dapat 

dinyatakan bahwa kompetensi ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional berkategori baik dengan indikator yaitu pendidikan, 

keterampilan, pengalaman kerja, dan penguasaan teknologi.  Selanjutnya hasil 

analisis regresi dan pengujian hipotesis diperoleh bahwa koefisien pengaruh 

kompetensi terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional sebesar 0,212 dengan nilai p = 0,026 < 0,05 dengan hasil uji T- Hitung 

adalah 2.254 > t tabel 1.646. Ini menunjukkan bahwa kompetensi  berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang. Hal ini dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang ASN ATR/BPN maka kinerja 

ASN ATR/BPN tersebut semakin tinggi.   

Hasil wawancara dengan ASN ATR/BPN yang diperoleh di lapangan 

mengenai kompetensi ASN berdasarkan pendidikan yang dimiliki perlu 
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ditingkatkan. Seorang ASN dengan kompetensi intelektual yang tinggi, dengan 

tingkat pendidikan sarjana Sains Terapan misalnya (kompetensi yang sesuai 

dengan pekerjaan sebagai petugas ukur), akan memahami dengan baik apa 

tugas dan fungsi seorang pegawai . Dengan adanya pemahaman yang baik 

akan tugas dan fungsi sebagai seorang ASN yang bertugas melakukan 

pengukuran dan pemetaan tanah, maka akan menumbuhkan idealisme 

terhadap tugas dan tanggungjawab.  

Keterampilan atau skill dalam menyelesaikan pekerjaan merupakan hal 

yang sangat penting dimiliki oleh ASN ATR/BPN mengingat tingkat kesulitan 

petugas ukur dalam menentukan Titik Dasar Lokasi (TDL). Keterampilan dalam 

penetuan titik dasar lokasi ini akan berpengaruh terhadap batas-batas wilayah 

yang nantinya akan dituangkan dalam surat ukur sehingga memudahkan ASN 

ATR/BPN membuat sertipikat tanah. 

Seorang ASN ATR/BPN khususnya petugas ukur dalam melaksanakan 

pekerjaannya tentunya dituntut pengalaman kerja yang memadai. Pengalaman 

kerja sangat dibutuhkan guna memproses penyelesaian satu sertipikat. Proses 

penyelesaian satu sertipikat memerlukan waktu kurang lebih satu minggu, 

tetapi bisa berbulan bulan apabila ditangani oleh ASN yang kurang 

perpengalaman. 

Pelaksanaan pemetaan, pendaftaran, pengukuran, sampai pada 

terbitnya sertipikat tanah di Kantor ATR/BPN tidak lepas dari bantuan alat ukur. 

Aparatur Sipil Negara (ASN) ATR/BPN dituntut dalam penguasaan ilmu dan 

teknologi. Ilmu dan teknologi yang berfungsi mengefektifkan dan 

mengefisienkan proses terbitnya sertifikat. 
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Memiliki kompetensi ASN yang tinggi dengan indikator-indikator 

pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, dan penguasaan ilmu dan 

teknolgi akan bermuara pada munculnya kinerja ASN untuk membantu 

pemerintah mencegah munculnya permasalahan di kantor Badan Pertanahan 

Nasional, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kompetensi 

akan berpengaruh terhadap munculnya kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten 

Pinrang. 

Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama yang berbunyi bahwa 

kompetensi berpengaruh positif signifikan  terhadap kinerja ASN Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ternyata terbukti.  

2. Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang 

 
 

Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ASN ATR/BPN 

Kabupaten Pinrang. Motivasi mempunyai peran yang sangat penting dari suatu 

proses penyelesaian pekerjaan/perencanaan, pemetaan dan persertifikasian 

tanah yang dilakukan di lapangan ataupun di kantor. Semakin tinggi atau 

semakin baik motivasi dari seorang ASN, maka semakin memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan kinerja ASN. Menilai sebuah motivasi tidak 

terlepas dari kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan 

aktualisasi diri. Keempat  indikator ini menjadi  indikator penentu berhasil 

tidaknya seorang ASN dalam meningkatkan motivasi yang berpengaruh 

terhadap kinerja ASN. Hal ini sejalan teori Maslow yang menyatakan bahwa 

secara hirarki dan kronologis, kebutuhan utama manusia berada pada tingkat 

pertama, yaitu kebutuhan fisiologis. Setelah kebutuhan ini terpenuhi atau 
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terpuaskan, barulah menginjak pada kebutuhan kedua (lebih tinggi) yaitu 

kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan ketiga baru dilaksanakan setelah 

kebutuhan kedua terpenuhi. Proses seperti ini berjalan terus sampai akhirnya 

terpenuhi kebutuhan kelima (aktualisasi diri). Proses tersebut menunjukkan 

bahwa kebutuhan-kebutuhan itu saling tergantung dan saling menopang.. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Brigita Ria Tumilaar, 

2017 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin, gaya kepemimpinan 

dan motivasi secara simultan bepengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan, disiplin dan kepemimpinan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan, sementara motivasi secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Perusahaan sebaiknya 

lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan para 

karyawan dalam hal menunjang hasil kinerja yang baik.. 

Hasil distribusi item-item pernyataan penelitian diketahui bahwa secara 

umum persepsi ASN tentang variabel motivasi berada pada daerah baik 

dengan rata-rata skor 4,51. Hal ini dapat dinyatakan bahwa motivasi ASN 

ATR/BPN Kabupaten Pinrang berkategori baik dengan indikator yaitu 

kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. 

Selanjutnya hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis diperoleh bahwa 

koefisien pengaruh motivasi terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebesar 0,269 dengan nilai    p = 0,000 < 

0,05 dengan hasil uji T- Hitung adalah 6.678 > t tabel 1.646. Ini menunjukkan 

bahwa motivasi  berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ASN Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa 



69 
 

semakin tinggi motivasi seorang ASN maka kinerja ASN tersebut semakin 

tinggi.  

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada seorang 

ASN mengatakan bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas 

dalam mencapai tujuan pemerintah, maka diperlukan motivasi yang tinggi 

untuk menyelenggarakan tujuan pemerintah tersebut. Pemenuhan kebutuhan 

fisiologis tentu merupakan hal yang sangat penting. Tersedianya cukup 

pangan, sandang, dan papan merupakan prioritas utama manusia dalam 

bekerja.  

Kebutuhan akan rasa keamanan juga menjadi tolak ukur dari motivasi 

seorang ASN ATR/BPN. Banyaknya permasalahan yang terjadi saat ini atau 

kasus sengketa tanah dalam kurung waktu tertentu membutuhkan keamanan 

akan keselamatan jiwa petugas ukur di lapangan. Banyaknya kejadian petugas 

ukur yang akhirnya meninggalkan pekerjaannya di lapangan karena adanya 

masyarakat yang datang ke lokasi dengan bersenjatakan golok dan parang 

mengancam petugas ukur. Dengan alasan masyarakat  merasa bahwa dialah 

pemilik tanah. Dengan banyaknya kejadian yang seperti itu sehingga proses 

pekerjaan jadi terbengkalai. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan 

keamanan sangat penting dalam meningkatkan kinerja ASN ATR/BPN 

Kabupaten Pinrang 

Kebutuhan sosial berpengaruh terhadap kinerja ASN ATR/BPN 

Kabupaten Pinrang. Banyaknya isu yang beredar di masyarakat bahwa kantor 

ATR/BPN merupakan salah satu lembaga yang korup.  Tentunya isu ini 
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menganggu psikologis ASN ATR/BPN. ASN merasa tidak nyaman lagi 

berhadapan dengan pemohon apabila ada biaya administrasi yang dikenakan 

sehubungan dengan proses penerbitan sertifikat. Masyarakat menganggap 

bahwa semua biaya adminstrasi yang dibebankan kepada pemohon hanya 

akal-akalan ASN saja. Padahal hanya proyek nasional yang merupakan 

program pemerintah yang digratiskan. Selebihnya apabila ada pemohon yang 

datang tetapi tidak dalam program prona pemerintah, pastinya dikenakan biaya 

administrasi. Hal inilah yang perlu diluruskan ke masyarakat.  

Manusia secara kodratnya butuh untuk dihargai. Begitu pula ASN 

ATR/BPN Kabupaten Pinrang butuh penghargaan setelah menyelesaiakan 

pekerjaan tepat waktu. Kouta yang diberikan untuk Kantor ATR/BPN 

Kabupaten Pinrang sebanyak 1600 persil pada tahun 2018. Di akhir tahun 

semua pekerjaan telah rampung.  

Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua yang berbunyi bahwa 

motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang ternyata terbukti. Hal 

ini berarti terjadi kesesuaian antara hipotesis dengan data yang ada sekaligus 

menguatkan pandangan  Donnely (2004:84)  mengemukakan bahwa apabila 

kebutuhan seseorang terasa sangat mendesak, maka kebutuhan itu akan 

memotivasi orang tersebut untuk berusaha keras memenuhi kebutuhan 

tersebut. Misalnya, apabila orang mempunyai n-Ach yang tinggi, maka 

kebutuhan ini mendorong orang untuk menetapkan tujuan itu dan 

menggunakan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk 

mencapainya.. 
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3. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten 

Pinrang 

 
 

Disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ASN 

ATR/BPN Kabupaten Pinrang. Disiplin kerja mempunyai peran yang sangat 

penting dari suatu proses terbitnya sertifikat yang dilakukan di kantor 

ATR/BPN. Semakin tinggi atau semakin baik disiplin kerja dari seorang ASN 

ATR/BPN, maka semakin memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja 

ASN. Menilai sebuah disiplin kerja ASN tidak terlepas dari penilaian sikap, 

perilaku, dan tanggungjawab. Ketiga  indikator ini menjadi  indikator penentu 

berhasil tidaknya seorang ASN dalam meningkatkan disiplin kerja yang 

berpengaruh terhadap kinerja ASN. Hal ini sejalan dengan teori Sinungan 

(2005:146) menjelaskan “Disiplin kerja sebagai suatu sikap mental yang 

tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok atau 

masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan (obedience) terhadap peraturan-

peraturan yang ditetapkan baik oleh pemerintah atau etik, norma, dan kaidah 

yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu”. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Ilham Thaief, dkk. 2015 dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelatihan, kompensasi, dan disiplin kerja 

berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dan simultan terhadap kinerja 

pegawai PT.PLN Persero di Malang. Variabel yang dominan berpengaruh 

terhadap kinerja adalah variabel pelatihan. 

Hasil distribusi item-item pernyataan penelitian diketahui bahwa secara 

umum persepsi ASN tentang variabel tentang tentang disiplin kerja  berada 

pada daerah baik dengan rata-rata skor 4,77. Hal ini dapat dinyatakan bahwa 
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disiplin kerja  ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang berkategori baik dengan 

indikator yaitu sikap, perilaku, dan tanggungjawab. Selanjutnya hasil analisis 

regresi dan pengujian hipotesis diperoleh bahwa koefisien pengaruh disiplin 

kerja terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional sebesar 0,737 dengan nilai p = 0,002 < 0,05 dengan hasil uji T- Hitung 

adalah 3.172 > t tabel 1.646. Ini menunjukkan bahwa disiplin kerja  

berpengaruh positi signifikan terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin 

tinggi disiplin kerja seorang ASN maka kinerja ASN tersebut semakin tinggi.  

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada 3 orang ASN 

mengatakan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran 

pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan lembaga, maka diperlukan sikap 

ASN yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada peraturan yang berlaku dan 

sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tujuan instansi. 

Dengan kata lain sikap ASN dalam hal kedisiplinan  sangat diperlukan dalam 

meningkatkan tujuan instansi. Untuk itu, menegakkan disiplin merupakan hal 

yang sangat penting, sebab dengan kedisiplinan dapat diketahui seberapa 

besar peraturan-peraturan dapat ditaati oleh ASN. Dengan kedisiplinan dalam 

bekerja ASN proses penerbitan sertifikat akan terlaksana secara efektif dan 

efisien. 

Perilaku ASN dalam hal disiplin merupakan sikap patuh terhadap 

peraturan yang ada, yang bersumber dari dalam hati atau naluri seseorang. 

Perilaku disiplin adalah suatu keadaan atau kepatuhan terhadap peraturan-
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peraturan yang telah ditetapkan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang 

dilakukan dengan senang hati, suka rela dan tanggung jawab berdasarkan 

kesadaran yang tumbuh dalam diri seseorang, serta tiada suatu pelanggaran-

pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung, selama peraturan 

itu tidak melanggar norma-norma agama 

Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan 

terutama untuk memotivasi ASN agar dapat mendisiplinkan diri dalam 

melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Di 

samping itu disiplin bermanfaat mendidik ASN untuk mematuhi dan 

menyenangi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat 

menghasilkan kinerja yang baik. 

Tanggung jawab dalam hal kedisplinan merupakan fungsi operatif 

Manajemen Sumber Daya Manusia yang terpenting karena semakin baik 

disiplin ASN, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa 

disiplin ASN yang baik, sulit bagi organisasi instansi mencapai hasil yang 

optimal. 

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab 

seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan 

mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan instansi. Oleh 

karena itu, setiap kepala instansi selalu berusaha agar para bawahannya 

mempunyai disiplin yang baik. Seorang kepala instansi dikatakan efektif dalam 

kepemimpinannya, jika para bawahannya berdisiplin baik. Untuk memelihara 

dan meningkatkan kedisiplinan yang baik memang merupakan hal yang cukup 

sulit, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. 
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Terkadang kekurangtahuan ASN tentang peraturan, prosedur, dan akan 

kebijakan yang ada merupakan penyebab terbanyak tindakan indisipliner. 

Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut pihak pimpinan sebaiknya 

memberikan program orientasi kepada ASN. Selain memberikan orientasi, 

pimpinan harus menjelaskan secara rinci peraturan peraturan yang sering 

dilanggar, berikut rasional, dan konsekuensinya.  

Demikian pula peraturan/prosedur atau kebijakan yang mengalami 

perubahan atau diperbaharui, sebaiknya diinformasikan kepada staf  melalui 

diskusi aktif. 

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab 

seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong 

gairah kerja, semangat kerja dan mendukung terwujudnya tujuan instansi. 

Disiplin harus ditegakan dalam suatu organisasi, karena tanpa dukungan 

disiplin kerja yang baik, maka sulit bagi instansi  atau organisasi untuk 

mencapai tujuannya. 

Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga yang berbunyi bahwa disiplin 

kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang ternyata terbukti. Hal 

ini berarti terjadi kesesuaian antara hipotesis dengan data yang ada sekaligus 

menguatkan pandangan  Simamora (2004:610) “Disiplin adalah prosedur yang 

mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau 

prosedur. Disiplin merupakan pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan 

yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam sebuah 

organisasi. Tindakan disipliner menuntut suatu hukuman terhadap karyawan 
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yang gagal memenuhi standar yang ditatapkan. Tindakan disipliner yang efektif 

terpusat pada perilaku karyawan yang salah, bukan pada diri karyawan 

sebagai pribadi”. 

4. Kompetensi yang Dominan Berpengaruh terhadap Kinerja ASN 
ATR/BPN Kabupaten Pinrang. 
 

Hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis diperoleh nilai beta 

koefisien pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten 

Pinrang sebesar 0,882 dengan nilai p = 0,002 < 0,05. Koefisein pengaruh 

motivasi terhadap ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang sebesar 0.453 dengan 

nilai p = 0.000. Koefisien nilai beta pada variabel kompetensi sebesar 0.303 

dengan nilai p = 0.026. Ini menunjukkan bahwa disiplin kerja yang dominan 

berpengaruh   terhadap kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang. Hasil 

penelitian yang didapat membantah bahwa kompetensi berpengaruh dominan 

terhadap kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang. Hal yang mendasar 

disiplin kerja berpengaruh dominan terhadap kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten 

Pinrang adalah sejak dirilisnya program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap) oleh Presiden Joko Widodo yang mengharuskan ASN ATR/BPN 

khusunya petugas ukur untuk melaporkan jumlah pekerjaan yang telah selesai 

secara online. Sejak diluncurkannya PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap) secara online progress pekerjaan di seluruh wiayah NKRI terpantau 

setiap hari di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional. Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistemtis Lengkap) secara 

online memaksa ASN ATR/BPN bekerja siang dan malam dalam pemenuhan 

target di akhir tahun 2018. Sehingga ASN ATR/BPN tanpa disadari telah 
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melaksanakan apa yang dinamakan disiplin kerja. Pelaporan yang harus 

dilakukan setiap hari paling lambat pukul 22.00 telah memberikan efek yang 

sangat positif untuk penyelesaian pekerjaan tepat waktu. Program PTSL 

tersebut mengharuskan semua kepala kantor ATR/BPN di seluruh Indonesia 

termasuk kantor ATR/BPN Kabupaten Pinrang bekerja keras untuk 

menyukseskan program tersebut. Disiplin kerja mulai ditingkatkan mulai check 

clock, apel pagi, pelayanan pemohon, pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai 

mulai dilihat kembali, dan kroscek sertifikat yang belum terdistribusi. Dengan 

ditingkatkannya disiplin kerja di Kantor ATR/BPN Kabupaten Pinrang membuat 

ASN-ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang harus tinggal berlama-lama di kantor.. 

Yang biasa datang terlambat dan pulang cepat, mulai datang tepat waktu dan 

pulang lebih lama.  

Disiplin kerja yang mulai terlaksana dengan adanya program tersebut 

membuat terjalinnya hubungan emosional antara ASN dengan ASN, antara 

ASN dengan kepala kantor, antara ASN dengan masyarakat yang menciptakan 

satu tujuan yaitu menyukseskan program pemerintah. Program PTSL secara 

tidak langsung menciptakan komunikasi yang baik antara ASN dan masyarakat 

dengan menghimbau masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. ASN bekerja 

keras demi terwujudnya program PTSL.  

Disiplin kerja  yang tercipta di Kantor ATR/BPN Kabupaten Pinrang 

terlihat dengan terjalinya komunikasi yang baik antara kepala kantor, ASN, dan 

masyarakat, dimana semua stage holder yang terlibat bahu membahu untuk 

mewujudkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).   
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Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi disiplin kerja ASN 

ATR/BPN Kabupaten Pinrang maka kinerja ASN di instansi tersebut semakin 

tinggi.  Disiplin kerja merupakan suatu kondisi yang tercipta dalam lingkungan 

instansi yang dapat memberikan pengaruh dalam bertindak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, 

disiplin kerja sangat penting untuk diperhatikan, karena mempunyai pengaruh 

yang cukup besar terhadap jalannya suatu sistem kerja yang sangat baik di 

dalam sebuah tempat, termasuk instansi. 

Hasil pengujian terhadap hipotesis keempat menyatakan bahwa 

kompetensi  dominan berpengaruh terhadap kinerja ASN Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang ternyata tidak terbukti. 

C. Rekomendasi Penelitian 

Beberapa keterbatasan yang dialami peneliti dalam penelitian ini, selain 

keterbatasan waktu dan biaya adalah ; 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Pinrang 

sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara umum di tempat 

lain. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan pengukuran persepsi seseorang untuk 

mengetahui kompetensi, motivasi, disiplin kerja, dan kinerja.  

Dari keterbatasan penelitian tersebut sehingga direkomdasikan hal-hal 

sebagai berikut bahwa penelitian ini hanya menguji pengaruh  kompetensi, 

motivasi, dan disiplin kerja,  terhadap peningkatan kinerja ASN Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang. Masih ada 
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beberapa variabel lain yang mempengaruhi kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten 

Pinrang yang perlu diteliti lebih lanjut seperti promosi jabatan, kecerdasan 

emosional, dan faktor tekanan politik. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Kompetensi yang dimiliki oleh ASN ATR/BPN Kabuaten Pinrang 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten 

Pinrang.  Kompetensi  mempunyai peran yang sangat penting dari suatu 

proses penyelesaian penerbitan sertifikat yang dilakukan di kantor 

ATR/BPN Kabupaten Pinrang dengan indikator yaitu pendidikan, 

keterampilan, pengalaman kerja, dan penguasaan teknologi berpengaruh 

terhadap kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang, yang diartikan bahwa 

semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh ASN ATR/BPN Kabupaten 

Pinrang maka kinerja ASN ATR/BN Kabupaten Pinrang akan semakin 

meningkat.  

2. Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap ASN ATR/BPN Kabupaten 

Pinrang. Hal ini dapat diartikan bahwa motivasi yang dimiliki oleh ASN 

ATR/BPN yang ada di Kabupaten Pinrang dengan indikator yaitu kebutuhan 

fisiologis, keamanan, sosial,  penghargaan, dan aktualisasi diri  

berpengaruh terhadap kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang. Bahwa 

semakin tinggi motivasi yang dimiliki oleh ASN maka kinerja ASN ATR/BPN 

Kabupaten Pinrang akan semakin meningkat.  



 
 

80 
 

3. Disiplin kerja  berpengaruh signifikan terhadap kinerja ASN ATR/BPN 

Kabupaten Pinrang. Hal ini dapat diartikan bahwa disiplin kerja yang dimiliki 

oleh ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang dengan indikator yaitu sikap, 

perilaku, dan tanggungjawab   berpengaruh terhadap kinerja ASN ATR/BPN 

Kabupaten Pinrang. Bahwa semakin tinggi disiplin kerja yang dimiliki oleh 

ASN maka kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang akan semakin 

meningkat. 

4. Hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis diperoleh nilai beta koefisien 

pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja ASN ATR/BPN Kabupaten Pinrang 

sebesar 0,882 dengan nilai p = 0,002 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa 

disiplin kerja yang dominan berpengaruh   terhadap kinerja ASN ATR/BPN 

Kabupaten Pinrang. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik disiplin 

kerja yang ada di kantor ATR/BPN Kabupaten Pinrang maka kinerja ASN  

tersebut semakin tinggi. Ini menjelaskan bahwa disiplin kerja merupakan 

suatu sikap akan tanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan 

penertbitan sertifikat..  

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, disarankan: 

1. Dari aspek kinerja, disarankan kepada ASN untuk lebih meningkatkan 

kinerjanya terutama dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan khususnya yang 
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berkaitan dengan pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil 

kerja/unjuk kerja harus lebih diperbaiki dan ditingkatkan. 

2. Dari aspek kompetensi, disarankan kepada ASN ATR/BPN untuk lebih 

meningkatkan kompetensinya terutama pendidikan, keterampilan, 

pengalaman kerja, dan penguasaan teknologi  

3. Dari aspek motivasi, disarankan kepada  ASN ATR/BPN agar memiliki 

motivasi yang tinggi  agar kinerja ASN dapat lebih ditingkatkan 

4. Dari aspek disiplin kerja, disarankan kepada  ASN ATR/BPN agar 

memiliki disiplin kerja yang tinggi  agar kinerja ASN dapat lebih 

ditingkatkan 
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