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ABSTRAK 

ASWAR.AS, 2022, Pengaruh Human Relation dan Lingkungan 
Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Somba Opu 
Kabupaten Gowa. Skripsi Jurusan Manajemen. Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 
Dibimbing Oleh : bapak Edi Jusriadi sebagai pembimbing I dan 
bapak Muchriady Muchran sebagai pembimbing II. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Human 
Relation dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor 
Camat Somba Opu. Jenis penelitian ini kuantitatif melalui 
pendekatan survei. Penelitian ini menggunakan data primer yang 
diperoleh dari hasil kuesioner (angket) dan data dari kantor camat 
somba opu. Penelitian ini dilakukan pada kantor camat somba opu. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian, 
dan interpretasi data yang selanjutnya dibuat penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaruh human relatin 
memiliki pengaruh terhhadapp kinerja namun pada lingkungan kerja 
tidak terdapat pegaruh karena hasil yang ditunjukkan 
negative,indikator kebutuhan untuk bekerja sama dari variable 
Human Relation merupakan faktor penting dalam menciptakan suatu 
kinerja pegawai. Hal ini memberikan rekomendasi majerial dengan 
memberikan keleluasaan bagi pegawai untuk bekerjasama dengan 
pegawai lain. 

 

Kata Kunci: Human Relation, kinerja Pegawai, Lingkungan Kerja 
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ABSTRACT 
 

ASWAR.AS, 2022, The Influence of Human Relations and 
Work Environment on Employee Performance at the Somba Opu 
Sub-District Office, Gowa Regency. Thesis Department of 
Management. Faculty of Economics and Business, University of 
Muhammadiyah Makassar. Supervised by: Mr. Edi Jusriadi as 
supervisor I and Mr. Muchriady Muchran as supervisor II. 

 
This study aims to determine the effect of Human Relations 

and work environment on employee performance at the Somba Opu 
Sub-District Office. This type of research is a quantitative method 
with a survey approach. This study uses primary data obtained from 
the results of a questionnaire (questionnaire) and data from the 
Somba Opu sub-district office. This research was conducted at the 
Somba Opu sub-district office. The data analysis technique used is 
data reduction, presentation, and interpretation of the data which is 
then made to draw conclusions. The results of this study reveal that 
the influence of Human Relations has an influence on performance 
but in the work environment there is no influence because the results 
shown are negative, an indicator of the need to cooperate from the 
Human Relations variable is an important factor in creating an 
employee performance. This provides managerial recommendations 
by providing flexibility for employees to cooperate with other 
employees 

 
 

Keywords: Human Relations, Employee Performance, Work Environment 
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BAB l 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 

Human Relation sebagai media komunikasi antar pribadi yang 

manusiawi telah memasuki tahap psikologis yang saling memahami pikiran, 

perasaan dan melakukan tindakan bersama. Apabila kita hendak 

menciptakan suatu komunikasi yang penuh dengan keakraban yang 

didahului oleh pertukaran informasi tentang identitas dan masalah pribadi 

yang bersifat sosial, maka komunikasi merupakan salah satu yang harus 

diperhatikan. Human Relation hubungan antar manusia adalah hubungan 

kemanusiaan yang harmonis, tercipta atas kesadaran dan kesediaan 

melebur keinginan individu demi terpadunya kepetingan bersama. 

Tujuannya adalah menghasilkan integrasi yang cukup kukuh, mendorong 

kerja sama yang produktif dan kreatif untuk mencapai sasaran bersama. 

Dengan hubungan kerja yang harmonis, maka pegawai akan merasa 

nyaman dalam menyelesaikan tugas. 

Human Relation dalam organisasi kekaryaan adalah komunikasi 

persuasif antara orang-orang yang berada dalam struktur formal untuk 

mencapai suatu tujuan. Merupakan suatu hubungan yang terjalin antara 

seorang manajer-direktur perusahaan, kepala jawatan, atau pemimpin 

lembaga lainnya-dengan bawahannya terdapat struktur formal antara yang 

memimpin dan yang dipimpin. Oleh karena itu Human Relation dalam 

organisasi kekaryaan ini seringdinamakan “organizational Human Relation”. 

Dalam suatu organisasi, seorang pimpinan memiliki tanggung jawab 

yang utama dalam upaya meyakinkan para anggotanya terkait dengan 
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perlunya ditumbuh kembangkan serta di praktekkan hubungan antar pribadi 

(inter-personal relation) yang sehat, termasuk juga untuk dirinya sendiri serta 

hubungan yang terjalin antara pimpinan dengan bawahannya. Hal tersebut 

dapat diketahui melalui indikator dalam Human Relation yaitu diantaranya 

adalah hubungan dengan atasan, hubungan dengan rekan kerja, hubungan 

dengan klien perusahaan, serta hubungan dengan masyarakat.2 Oleh 

karena itu, banyak organisasi saat ini yang secara aktif mencari jalan untuk 

menyempurnakan interpersonal relationship, yang terjadi antara para 

manajer dengan para anggotanya. Para pimpinan tersebut percaya bahwa 

adanya Human Relation merupakan faktor yang sangat berpengaruh serta 

menguntungkan bagi adanya organisasi itu sendiri maupun bagi para 

pegawai. 

Dengan mewujudkan Human Relation, maka kita dapat memahami 

terkait hakikat manusia dan kemanusiaan serta bagaimana kita mampu 

menerima kehadiran orang lain di sekitar kita apa adanya, agar tercipta 

suasana kerja yang harmonis yang akan mempengaruhi juga hasil dari 

pekerjaannya. Hal tersebut juga menyatakan bahwa Human Relation 

merupakan bagian penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. 

Dengan kegiatan Human Relation, para pemimpin organisasi berusaha 

memecahkan masalah-masalah dalam situasi kerja dan masalah-masalah 

yang menimpa bawahannya secara individual, sehingga dengan demikian 

dapat digairahkan kearah yang lebih efektif dalam upaya meningkatkan 

kinerja mereka.Selain Human Relation, suatu organisasi juga perlu 

menciptakan lingkungan yang baik yaitu jika lingkungan kerja tersebut 

memiliki kondisi yang sehat, nyaman, aman serta menyenangkan bagi 
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semua pegawai dalam upaya menyelesaikan tugasnya. Lingkungan kerja di 

desain dengan sedemikian rupa agar tercipta hubungan kerja yang mengikat 

antara pekerja dengan lingkungannya.4 Kondisi tersebut dapat dilihat dari 

beberapa indikator dalam lingkungan kerja yang meliputi adanya 

penerangan, kesesuaian warna, adanya musik dalam ruangan, suhu udara 

yang memadai, tidak adanya suara gaduh selama proses kerja berlangsung, 

kejelasan tugas yang diberikan oleh atasan, serta pengawasan secara 

berkala oleh atasan. 

Kenyamanan dalam lingkungan kerja dapat membuat para 

pegawainya merasa betah dalam menyelesaikan pekerjaannya serta 

mampu mencapai suatu hasil yang optimal. Begitu juga sebaliknya, apabila 

kondisi di lingkungan kerja tersebut tidak memadai, maka akan menimbulkan 

dampak yang negatif dalam penurunan tingkat kinerja pegawai pada 

perusahaan tersebut. Hal tersebut sesuai yang dikemukan oleh Moekijat 

bahwa lingkungan kerja jelas mempengaruhi para pegawai perusahaan 

tersebut sehingga tempat kerja perlu diatur agar tidak mengganggu pegawai 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Umumnya dalam suatu instansi atau organisasi, baik itu organisasi 

pemerintah maupun swasta diperlukan peranan yang berupa kinerja dari 

pegawai, karena kinerja sangat menentukan tercapai atau tidaknya 

organisasi atau instansi pemerintah sesuai dengan peranan pegawai 

tersebut, maka didalam undang-undang nomor 43 Tahun 1999 tentang 

perubahan atas undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok 

kepegawaian yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 bahwa pegawai negeri 

adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi 
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syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan di 

gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Arianty, 

2015). 

Sesuai dengan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka 

kewajiban pegawai negeri berdasarkan peraturan pemerintahan Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, dalam hal ini sesuai dengan beberapa ayat 

yang tertuang dalam pasal 3 mengenai kewajiban dari pegawai Negeri dapat 

mencerminkan kesigapan pegawai dalam bekerja dan kedisiplinan pegawai 

dalam menaati peraturan kantor. 

Merupakan beberapa bentuk peranan pegawai negeri yang 

bekerja sacara optimal serta sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku, dan ini semua berarti pegawai negeri sangatlah penting peranannya 

dalam menjaga kelancaran jalannya suatu roda kehidupan organisasi serta 

sangat menentukan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh (Wasistiono, 2002) bahwa 

ditingkat kecamatan, camat adalah manajer puncak, oleh karena itu camat 

juga menjalankan keempat fungsi manajemen serta berimbang dan tentunya 

didukung dengan respon positif dari para pegawai. Oleh karena itu, 

pentingnya tugas, fungsi dan wewenang kecamatan untuk pembangunan 

daerah adalah yang paling dekat dengan masyarakat tersebut. 

Adapun kondisi Human Relation dan Lingkungan kantor pada 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang telah di observasi oleh 

peneliti yang berkaitan dengan kinerja pegawai, dimana hal tersebut sangat 

mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. salah satu contohnya 
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sikap sopan santun antar pegawai. Pemerintah Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa, yang bekerja untuk masyarakat sudah seharusnya 

memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apabila Human 

Relation dan kondisi lingkungan tidak kondusif maka dapat mempengaruhi 

kinerja pegawai secara menyeluruh. 

Berdasarkan fenomena tersebut akan timbul suatu hal yang 

berhubungan dengan masalah kepegawaian baik itu masalah disiplin, 

kinerja, serta lingkungan kerja masing-masing pegawai. Disini peran Human 

Relation tersebut diterapkan, bagaimana pihak manajemen nantinya dapat 

membentuk suatu strategi yang tepat agar dapat membentuk tim kerja yang 

solid dan dapat bekerja sama dalam menghadapi dan menanggapi masalah 

yang terjadi secara sigap dan cerdas di perusahaan tempat mereka bekerja 

dengan melakukan komunikasi yang bersifat kekeluargaan yang melibatkan 

atasan dan bawahan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ditemukan beberapa 

pernyataan mengenai kinerja pegawai di Kantor Camat Somba Opu 

sehingaa peneliti tersadar untuk melakukan penelitian untuk membuktikan 

hal tersebut, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan 

judul, “Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Kantor Camat Somba Opu Kabupaten Gowa” 

B. Rumusan Masalah 

 

Setiap lembaga pada umumnya tidak terlepas dari masalah-masalah 

dalam upaya untuk merealisasikan tujuannya. Berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Apakah Human Relation berpengaruh terhadap kinerja pegawai p a d a 

Kantor Camat Somba Opu Kabupaten Gowa? 

2. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

p a d a kantor Camat Somba Opu Kabupaten Gowa? 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan dengan adanya permasalahan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Human Relation terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Camat Somba Opu Kabupaten Gowa. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Camat Somba Opu Kabupaten Gowa. 

D. Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai bidang kegiatan Human Relation, lingkungan kerja dan kinerja 

pegawai serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 
 

a. Bagi Penulis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah menggali 

pengetahuan yang lebih mendalam terhadap kinerja pada perusahaan. 
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b. Bagi instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak instansi/perusahaandalam pengambilan 

keputusan terkait pngelolaan MSDM. 

c. Bagi masyarakat 

 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang 

informatif bagi masyarakat luas dalam mengetahui pengelolaan sumber 

daya manusia . 



 

 
 

BAB ll 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Kajian Teori 
 

1. Pengertian Sumber Daya Manusia 
 

Menurut Hamali (2018) “Pemahaman Manajemen Sumber Daya 

Manusia”, Manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan 

terhadap manajemen manusia,yang berdasarkan empat prinsip dasar 

((Michael Armstrong,1990 dalam (Arianty, 2015)). Pertama, sumber daya 

manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi, 

sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi 

tersebut. 

Kedua, keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau 

kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian dengan manusa dari perusahaan 

tersebut saling berhubungan, dan memberikan sumbangan terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan dan perencanaan strategis. Ketiga, Kultur dan 

nilai perusahaan, suasana organisasi dan perilaku manajerial yang berasal 

dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil 

pencapaian yang terbaik. 

Kultur ini harus ditegakkan , yang berarti bahwa nilai organiasi perlu di 

ubah atau ditegakkan, dan upaya yang terus menerus mulai dari 

puncak,sangat diperlukan agar kultur tersebut dapat diterima dan dipatuhi. 

Keempat ,manajemen SDM berhubungan dengan integrasi menjadikan semua 

anggota organisasi tersebut terlibat dan bekerja sama untuk mencpai tujuan 

bersama. Sumber daya manusia dapat didefiniikan sebagai suatu 
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perencanaan, pengorganisasiaan, pengarahan, pengawasan, atas 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan 

pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi 

perusahaan secara terpadu, dalam Hamali (2018) 

2. Human Relation 
 

Menurut Hasibuan (2018) Hubungan antar manusia (Human Relation) 

adalah hubungan kemanusiaan yang harmonis, tercipta atas kesadaran dan 

kesediaan melebur keinginan individu demi terpadunya kepetingan bersama. 

Tujuannya adalah menghasilkan integrasi yang cukup kukuh, mendorong 

kerja sama yang produktif dan kreatif untuk mencapai sasaran bersama. 

Manajer dalam menciptakan hubungan antar manusia yang harmonis 

memerlukan kecakapan dan keterampilan tentang komunikasi, psikologi, 

sisiologi, antropologi, dan etologi, sehingga dia memahami seta dapat 

mengatasi masalah-masalah dalam hubungan kemanusiaan. 

Manajer hendaknya terbuka serta mendorong partisipasi dan 

keberanian para bawahan untuk menyampaikan pendapat dan keluhan- 

keluhannya. Hal ini akan tercipta dengan memanfaatkan komunikasi dua arah 

(two-way trafic), formal atau informal, vertikal ataupun horizontal, sehingga 

terdapat saling pengertian dan penghayatan mengenai kebijaksanaan yang 

diambil. Dengan cara ini bawahan merasa mendapat pengakuan dan 

perlakuan yang baik sehingga mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif 

dan menyelesaikan pekerjaannya dengan antusias. 

Hubungan antar manusia (Human Relation) akan tercipta serta 

terpelihara dengan baik, jika ada kesediaan melebur sebagian keinginan 

individu demi tercapainya kepentingan bersama yang didasarkan atas saling 
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pengertian, harga-menghargai, hormat- menghormati, toleransi, menghargai 

pengorbanan dan peranan yang diberikan setiap individu anggota kelompok 

atau pegawai 

Saat ini Human Relation semakin mendapat perhatian para pimpinan 

dalam organisasi apapun,karena semakin dirasakan pentingnya 

memecahkan berbagai masalah menyangkut manusia dalam manajemen. 

Benturan-benturan psikologis, salah interpretasi,dan konflik-konflik antara 

kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi sering terjadi, bukan saja 

antara pimpinan dengan pegawai tetapi juga antara pegawai dengan pegawai 

yang tentunya bisa menganggu jalannya roda organisasi dalam mencapai 

tujuan. Selain itu salah komunkasi (mis-communication) dan salah interpretasi 

(mis-interpretations) juga dapat dinetralisir dengan Human Relation yang 

positif. 

Jalinan hubungan yang baik sesama pegawai dan antara pegawai 

dengan pimpinan akan menciptakan suasana kekeluargaan yang akrab, 

sehingga dapat terjdi komunikasi timbal balik yang harmonis dalam Suparyadi 

(2015) .Adapun yang menjadi dasar Human Relation adalah sebagai berikut: 

1. Kepentingan Bersama (Mutual Interest) 
 

Antara yang memimpin dan yang dipimpin dan antara orang-orang 

yang dipimpin sendiri (pegawai) harus ada “mutual interest” atau 

kepentingan bersama. Bila hal ini tidak ada, maka usaha untuk 

mengumpulkan orang-orang dalam satu wadah atau badan dan 

menciptakan kerja sama tidak akan ada faedahnya sama sekali. 

Umumnya, untuk memenuhi sesuatu kebutuhan, orang mencari 

jalan untuk menggabungkan dirinya kedalam suatu badan, organisasi, club 
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dan sebagainya. Ia bekerja disalah sebuah perusahaan atau instansi. 

Untuk memenuhi kebutuhan materi untuk mencapai kepentingan bersama 

atas dasar itu harus mengadakan komunikasi dan interaksi dengan orang 

lain. 

Demikian jelaslah bahwa antara orang-orang dengan suatu badan 

atau organisasi, penerimaan dan pendapatnya berdasarkan kebutuhan 

timbal balik. Yang menerima atau yang memberi tempat atau wadah 

(pemimpin) dan yang diterima atau mencapai tempat atau wadah (yang 

dipimpin) dapat mencapai tujuannya dengan cara kerja sama juga diantara 

orang-orang yang dipimpin (pegawai) harus ada kerja sama demi 

tercapainya tujuan masing-masing. Yang dimaksud dengan tujuan masing- 

masing dalam hal ini, karena tiap orang mempunyai tujuan dan kebutuhan 

yang berbeda-beda, tetapi meraka sama mempunyai kepentingan yang 

dapat tercapai didalam wadah atau badan itu. Jadi tujuan mereka itu tidak 

“identical”, tapi “mutual”. Dengan demikian mereka tersa terdorong untuk 

menghadapi dan memecahkan suatu problem bersama-sama. Dibidang 

perusahaan dan diinstansi pemerintah pemimpin dan yang dipimpin 

merupakan suatu kesatuan didalam melaksanakan kepentingan bersama, 

menghasilkan barang-barang, dan memberikan service kepada publik. 

Mereka satu sama lainnya saling bergantung. 

Pimpinan tidak akan mencapai tujuannya tanpa bantuan para 

pegawainya. Demikian pula dengan pegawai tidak akan dapat melakukan 

kegiatan-kegiatan teratur, bahkan mereka akan merupakan kelompok yang 

tidak terorganisir, tanpa leadership yang baik. Tujuan atau sukses hanya 

dapat tercapai, bila pimpinan dan para pegawai dapat bersatu dalam 
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memperjuangkan kepentingan bersama. 
 

2. Perbedaan-perbedaan tiap individu 
 

Tiap individu berbeda dari individu lainnya dan perbedaan- 

perbedaan yang ada pada tiap orang merupakan hal yang penting sekali 

didalam kehidupan manusia. Semenjak lahirnya, manusia merupakan hal 

yang unik. Didalam penghidupan dari hari ke hari, karena hubungannya 

dengan orang-orang, dengan bermacam-macam benda, berbagai-bagai 

kejadian, membuat dia lebih berbeda dari pada yang lain, karena hal-hal 

tadi merupakan sebagian dari pengalaman- pengalamannya. 

Upaya yang dilakukan agar pegawai merasa puas dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya, mereka harus diperlakukan 

berdasarkan perbedaan-perbedaan tadi. Karena perbedaan-perbedaan 

yang ada pada individu-individu maka falsafah dalam Human Relation 

dimulai dengan individu. Group atau kelompok merupakan soal nomor dua. 

Sebab tanpa ada individu-individu kelompok itu tidak akan terwujudkan. 

Kelompok tidak akan mempunyai kekuatan sebelum individu-individu yang 

ada di dalamnya mengadakan kegiatan. Misalnya, tiap kelompok 

mengadakan sesuatu tindakan, tindakan itu tidak akan timbul bila tidak ada 

individu yang memulainya. Dan didalam berbagai tindakan individulah yang 

bertanggung jawab atas sesuatu tindakan. 

3. Harga Diri (Human Dignity) 
 

Apabila seseorang merasa dihargai sebagai manusia, hal tersebut 

dapat ditunjukan dengan berbagai macam cara. Misalnya, seorang 

pemimpin dapat meminta pendapat bawahannya tentang suatu hal yang 

ada hubungannya dengan kepentingan mereka; mengucapkan terima 
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kasih dan menunjukan kepuasan atas tugas yang telah diselesaikan oleh 

bawahannya. 

Hal-hal kecil yang sering dilupakan, sebenarnya dapat 

mengandung arti yang besar sekali bagi seseorang dan kemajuan badan 

atau instansi itu sendiri. Bagi seorang pegawai hal-hal yang sering 

dilupakan itu dapat mempunyai arti yang besar sekali, dapat merupakan 

suatu dorongan dan kekuatan yang dapat membangkitkan harapan yang 

sudah mulai pudar dan mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang 

pada dirinya sendiri. Beberapa orang terkemuka sehubungan dengan 

“human dignity” telah menyatakan pendapatnya berdasarkan pengalaman- 

pengalamannya diantaranya: 

Mengenai human dignity Emerson telah memberikan laporannya 

pada suatu International Management Conference tentang “Bagaimana 

cara menghargai seseorang”. 

Dikemukakannya: “Tiap pekerjan, bagaimanapun sederhananya, 

orang yang mengerjakannya harus dihargai, aspirasi-aspirasi dan 

kemampuannya harus diakui. Juga penting untuk mengintegrasikan 

pegawai itu kedalam lingkungan kerja dan memberikan pada dia rasa 

tanggung jawab dan rasa bahwa dia mempunyai peranan dalam badan itu”. 

Dalam organisasi, seorang pemimpin atau manajer mempunyai tanggung 

jawab utama untuk meyakinkan para anggotanya akan perlunya 

ditumbuhkan, dikembangkan, dan diperaktekkan hubungan antar pribadi 

(inter-personal relation) yang sehat, termasuk dirinya sendiri dan hubungan 

personil antara pimpinan dan bawahannya. 
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Menurut Suparyadi (2015) Hubungan yang baik antara sesama 

rekan kerja dan antara pimpinan dengan pegawai akan mampu 

menciptakan suasana kerja yang nyaman, adanya saling percaya, saling 

pengertian dan saling dukung. 

3. Lingkungan Kerja 

 
Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk 

diperhatikan manajemen. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan 

proses produksi dalam suatu perusahaan, namun lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh langsung terhadap para pegawai yang melaksanakan 

proses produksi tersebut. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa 

aman dan memungkinkan pegawai untuk dapat bekerja optimal. Jika pegawai 

menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut 

akan betah ditempat kerjanya dalam melakukan aktivitasnya sehingga waktu 

kerja dapat dipergunakan secara efektif, begitupun sebaliknya. Beberapa ahli 

mendefinisikan lingkungan kerja antara lain sebagai berikut : 

Menurut Afandi (2018), menyatakan bahwa “Lingkungan kerja adalah 

segala sesuatu yang ada disekitar pegawai baik secara fisik maupin non fisik 

yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang diembankan 

kepadanya misalnya dengan adanya air conditioner (AC), Penerangan yang 

memadai dan sebagainya”. 

Menurut Nitisemito dalam Saputro (2017) “sesuatu yang ada disekitar 

para pekerja dan yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan”. Dengan memperhatikan lingkungan kerja yang baik atau 

menc iptakan kondisi kerja yang mampu memberikan motivasi untuk bekerja, 

maka akan membawa pengaruh terhadap kinerja pegawai. 
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Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

kerja merupakan semua keadaan disekitar tempat kerja yang berhubungan 

atau ada dalam lingkungan pekerjaannya dan dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjelaskan tugas yang diberikan, baik itu yang berhubungan: 

a. aspek fisik dapat membuat pegawai merasa nyaman dalam melakukan 

pekerjaannya dengan baik. 

b. lingkungan non fisik semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan 

hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan, sesama rekan kerja 

maupun dengan bawahannya. 

4. Kinerja Pegawai 

 
1. Pengertian Kinerja 

 

Istilah Kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 

seseorang). Prestasi kerja pada umumnya dipengaruhi keterampilan, 

pengalaman, dan kesungguhan kerja dari tenaga kerja yang bersangkutan. 

Kinerja pegawai mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan 

kontribusi kepada organisasi. 

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau 

tidaknya tujuan organisasi yang telah di tetapkan. Para atasan atau manajer 

sering tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu 

jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya 

kinerja telah merosot sehingga perusahaan/instansi menghadapi krisis yang 

serius. 

Menurut Mangkunegara (2009), “ Istilah kinerja berasal dari kata Job 

Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi 
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sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi 

kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya”. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai seorang 

pegawai, yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu baik secara kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai pegawai per satuan periode waktu dalam 

melaksanakan tugas kerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepada pegawai di dalam suatu organisasi. 

2. Pengertian Evaluasi/Penilaian Kinerja 

 
Menurut Mangkunegara (2010) penilaian prestasi kerja (performance 

appraisal) adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan 

apakah seorang pegawai melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawabnya. Penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis 

dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. 

Menurut (Kasmir, 2017) penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja 

pegawai saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar kinerjanya. 

Penilaian kinerja juga selalu mengasumsikan bahwa pegawai memahami 

apa standar kinerja mereka, dan penyelia juga memberikan pegawai umpan 

balik, pengembangan, dan insentif yang diperlukan untuk membantu orang 

yang bersangkutan menghilangkan kinerja yang kurang baik atau 

melanjutkan kinerja yang baik. 

Menurut beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk 

mengetahui hasil pekerjaan pegawai dan kinerja organisasi. Di samping itu 
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juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan 

tanggung jawab yang sesuai kepada pegawai sehingga dapat melaksanakan 

pekerjaan yang lebih baik dimasa mendatag dan sebagai dasar untuk 

menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan. 

3. Tujuan Evaluasi / Penilaian Kinerja 
 

Tujuan evaluasi kinerja atau penilaian kinerja menurut 

Mangkunegara (2010) adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja 

organisasi. Tujuan evaluasi kinerja yang dikemukakan oleh Agus Sunyoto 

(dalam Mangkunegara,2010) adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan saling pengertian antar pegawai tentang persyaratan 

kinerja 

b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang pegawai, sehingga mereka 

termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya 

berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 

c. Memberikan peluang kepada pegawai untuk mendiskusikan keinginan 

dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau 

terhadap pekerjaan yang di embannya sekarang 

d. Mendefenisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga 

pegawai termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. 

e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai 

dengan kebutuhan pelatihan , khusus rencana diklat, dan kemudian 

menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. 

4. Manfaat Penilaian Kinerja 
 

Menurut Mangkunegara (2010) ada beberapa manfaat penilaian 

kinerja yaitu sebagai berikut: 
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a. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk 

prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa 

b. Untuk mengukur sejauh mana seorang pegawai dapat menyelesaikan 

pekerjaannya. 

c. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam 

perusahaan 

d. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan 

jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, 

kondisi kerja dan pengawasan. 

e. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi 

pegawai yang berada didalam organisasi. 

f. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga 

dicapai performance yang baik 

g. Sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan dan 

meningkatkan kemampuan pegawai selanjutnya 

h. Sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan pegawai 
 

i. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan 

pegawai 

j. Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas 

(job description) 
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B. Tinjauan Empiris 

 

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu, meskipun objek dan periode 

waktu yang digunakan berbeda sehingga terdapat banyak hal yang tidak sama 

tetapi ruang lingkup pembahasan hampir sama sehingga dapat dijadikan 

referensi untuk melengkapi. 

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu 
 

NO Nama 
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Sundayo, K. 
A., Sendow, 
G. M., & 
Lumintang, 
G. G. 

(2021). 

Pengaruh 
Human 
Relation, 
Lingkungan 
Kerja Dan 
Kepuasan 
Kerja 
Terhadap 
Kinerja 
Pegawai 
Paris 
Superstore 
Kotamobagu 

Pendekatan 
penelitian 
asosiatif 

Hasil penelitian menunjukan 
Human Relation secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai. 
Lingkungan kerja secara parsial 
berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap kinerja 
pegawai. Kepuasan kerja 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai serta 
berdasarkan pengujian simultan 
ditemukan bahwa Human 
Relation, lingkungan kerja dan 
kepuasan kerja secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai Paris Superstore 
Kotamobagu. 

2 Lutfiya, I. I., & 
Anah, L. 
(2022). 

Pengaruh 
Human 
Relation 
dan 
Lingkung 
an Kerja 
Terhadap 
Kinerja 
Pegawai 
PT. 
Queen Ice 
Asia 
Bangkala 
n 

Pendekatan 
Kuantitatif 

hasil penelitian menunjukkan 
bahwa :(1) Human reation 
secara parsial berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
kinerja pegawai PT. Queen 
Ice Asia Bangkalan, (2) 
Lingkungan kerja secara parsial 
berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap kinerja 
pegawai PT. Queen Ice Asia 
Bangkalan, (3) Human Relation 
dan lingkungan kerja secara 
simultan berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai PT. Queen Ice 
Asia Bangkalan 

3 Septiany, A. 
(2022). 

Pengaruh 

Human 
Pendekatan 

Kuantitatif 

Berdasarkan analisis diperoleh 
hasil riset bahwa Human Relation 
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  Relation 

dan 
kondisi 
fisik 
lingkunga 
n kerja 
terhadap 
etos kerja 
dan 
kinerja 
pegawai 
pt 
wulandari 
bangun 
laksana 

 memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Etos kerja, 
Kondisi lingkungan kerja memiliki 
pengaruh positif dan signifikan 
terhadap Etos kerja, Human 
Relation tidak memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
Kinerja pegawai, Kondisi fisik 
lingkungan kerja memiliki 
pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai, Etos 
kerja tidak memiliki pengaruh 
terhadap kinerja pegawai, Human 
Relation memiliki pengaruh 
secara tidak langsung melalui 
etos kerja terhadap kinerja 
pegawai, Kondisi fisik lingkungan 
kerja memiliki pengaruh secara 
tidak langsung melalui etos kerja 
terhadap kinerja pegawai. 

4 Wati, T. E., 
Setiawan, 
H., & 
Hatmawan, 
A. A. (2021, 
October) 

Pengaruh 
Human 
Relation 
(Hubunga 
n Antar 
Manusia) 
dan 
Lingkung 
an Kerja 
Terhadap 
Kinerja 
Pegawai 
Pada 
Instansi 
Pemerinta 
han di 
Kota 
Madiun 

Pendekatan 
Kuantitatif 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel Human Relation 
dan lingkungan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai 

5 Loho, C. H., 
Bogar, W., 
& 
Winerungan 
, R. (2022) 

Pengaruh 
hubungan 
antar manusia 
(Human 
Relation) dan 
lingkungan 
kerja terhadap 
kinerja 
pegawai di 
mitsubishi 
bosowa 
manado 

Pendekatan 

Kuantitatif 

Berdasarkan hasil penelitian, 
dapat disimpulkan bahwa: 1) 
Hubungan Antar Manusia (X1) 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai di 
Mitsubishi Bosowa Manado. Ini 
dibuktikan dengan hitung (3,032) 
> tabel(1,69092) dan nilai 
signifikansi 0,04<0,05. 2) 
Lingkungan Kerja (X2) 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai 
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6 Aswar. AS 

(2022) 
Pengaruh 
Human Relation 
dan Lingkungan 
Kerja terhadap 
Kinerja Pegawai 
pada Kantor 
Camat Somba 
Opu Kabupaten 
Gowa 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Pada penelitian yang dilakukan 
berfokus pada Human Relation 
dan lingkungan sapa terdapat 
pengaruh yang diberikan 
terhadap kinerja pegawai, hal 
tersebut di ukur melalui peneltian 
dengan metode deskriptif 
kuantitatif. 
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LINGKUNGAN KERJA 
(X2) 

1. Fisik 

(Benda Apapun yang 

berada disekitar) 

2. Non Fisik 

(segala sesuatu yang dapat 

dirasakan 

terlihat) 

namun tidak 

Afandi (2018) 

 
 
 

HUMAN RELATION 
(X1) 

1. Kepentingan Bersama 

2. Perbedaan-perbedaan 

tiap individu 

3. Harga diri 
 

Effendy (2018) 

 
 

KINERJA PEGAWAI 
(Y) 

1. Penilaian kinerja 

2. Evaluasi kinerja 

3. Manfaat penilaian 

kinerja 

Robbins (2013:51) 

 
 
 
 

 

C. Kerangka Pikir 
 

Penelitian kuantitatif merupakan gambaran bagaimana setiap 

variabelnya dengan posisinya yang khususnya dikaji dan dipahami 

keterkaitannya dengan variabel yang lainnya. Peneliti memilih sumber daya 

manusia untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Kompenen atau unsur- 

unsur yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kinerja pegawai dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Adapun tabel kerangka pikir yang digunakan dalam pembahasan ini sebagai 

berikut: 
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D. Hipotesis 
 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pernyataan . Adapun hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu menunjukan Human Relation 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Lingkungan kerja secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Sebagai bahan acuan dan melakukan 

perbandingan pada penelitian ini maka hipotesis yang di susun pada 

penelitian ini yaitu 

1. Diduga Human Relation berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Somba Opu Kabupaten Gowa. 

2. Diduga Lingkungan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Somba Opu Kabupaten Gowa. 
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BAB lll 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 
 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu 

mendeskripsi secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu perlakuan 

pada wilayah tertentu mengenai hubungan sebab-akibat berdasarkan 

pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian menduga faktor sebagai 

penyebab melalui pendekatan kuantitatif. Sedangkan sifat penelitian ini adalah 

verifikatif yaitu meneliti hubungan, variabel bebas (independent variable) 

terhadap variabel terikat (dependent variable) yang diteliti. 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 
1. Lokasi Penelitian 

 

Penelitia ini dilakukan di Kantor Kecamatan Somba opu Kabupaten 

Gowa Jl. Sirajuddin Rani No.71, Bonto Bontoa, Kec. Somba opu, Kabupaten 

Gowa, Sulawesi Selatan 92114 

2. Waktu Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih selama 2 bulan, 

Dimulai bulan Juni sampai dengan September 2022 

C. Jenis Data dan Sumber Data 
 

1. Jenis Data 
 

Dalam melakukan penelitian ini jenis data yang digunakan ialah dan 

kuantitatif. 

Data Kuantitatif 
 

Yaitu data terstruktur atau berpola sehingga data yang diperoleh dari 

responden yang ditanyai atau yang diamati di ubah menjadi satuan 

kuantitatif atau angka yang diperoleh dari penyebaran angket. 
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2. Sumber Data 

 
1. Data Primer 

 

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh 

secara langsung kepada responden dengan metode survei dengan 

membagikan kuesioner baik offline maupun online. 

2. Data Sekunder 
 

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh 

secara tidak langsung, atau bukan dari responden atau objek penelitian 

melainkan melalui referensi ilmiah baik jurnal, buku dan lainnya seperti 

website kantor, papan informasi kantor. 

D. Populasi dan Sampel 
 

1. Populasi 
 

Menurut Sugiyono (2017), Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi dari penelitian ini adalah pegawai Kantor Camat Somba Opu 

sebanyak 32 orang 

2. Sampel 
 

Menurut Sugiyono (2017), Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penarikan sampel 

yang digunakan adalah teknik sampling jenuh, teknik ini digunakan jika semua 

anggota populasi dijadikan sebagai sampel dengan ketentuan jumlah 

populasi dibawah 100 orang. Maka sampel dari penelitian ini berdasarkan 

jumlah populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

seluruh pegawai kantor Camat Somba Opu, Kabupaten Gowa yaitu sebanyak 

32 orang. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

 
Peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan metode 

sebagai berikut: 

1. Observasi 
 

Yaitu mengadakan pengamatan kinerja pegawai secara langsung dan 

sistematik 

2. Kuesioner 
 

Merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan mengumpulkan data 

dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

3. Dokumentasi 

 
Metode dokumentasi merupakan suatu metode pengambilan data 

melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/instansi. Dokumen 

diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner yaitu teknik 

pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang berkaitan 

dengan objek yang diteliti, diberikan pada pimpinan atau pihak yang 

berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan objek yang 

diteliti. Sebelum kuesioner disebarkan kepada sampel, kuesioner tersebut di 

uji cobakan terlebih dahulu di lapangan. Setelah itu kuesioner yang sudah di 

uji cobakan kemudian di uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan 

SPSS. Setiap item dari kuesioner tersebut yang merupakan pertanyaan positif 

yang memiliki nilai 1 sampai 5. 

Hasil jawaban responden terhadap kuesioner skor jawaban, dimana 

skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk 

mengukur pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tertentu 

terhadap variabel penelitian. Adapun ketentuannya adalah: 



28 
 

 
 

 
Tabel 3.1 Pengukuran Skala Kategori Responden 

 
Kategori Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

angat Setuju (SS) 5 1 

etuju (S) 4 2 

etral (N) 3 3 

idak Setuju (TS) 2 4 

angat Tidak Setuju (STS) 1 5 

 
 

F. Definisi Operasional Variabel 
 

1. Variabel Independen 
 

Variabel Independen (bebas) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat) baik secara positif maupun negatif (Fitrah & 

Luthfiyah, 2017). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independent 

adalah Human Relation(X1), Lingkungan Kerja (X2). 

Berikut Indikator variabel independen (X1) Dan (X2) : 
 

1. Human Relation (X1) 
 

a) Hubungan Dengan Rekan Kerja 
 

Hubungan antar pegawai akan ,mempengaruhi kedisiplinan, hubungan 

baik secara horizontal maupun vertikkal 

b) Hubungan Dengan Atasan 
 

Hubungan pegawai dengan atasan akan ,mempengaruhi kedisiplinan 

dan kinerja,pegawai 

c) Hubungan Dengan Masyarakat 
 

Hubungan pegawai dengan masyarakat akan ,mempengaruhi 

kedisiplinan dan kinerja pegawai baik secara langsung maupun tidak. 
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2. Lingkungan Kerja (X2) 

 
a) Fisik 

 

sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan yang mempengaruhi 

dirinya dalam menjalankan tugas 

b) Non Fisik 
 

semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, 

baik hubungan dengan atasan, sesama rekan kerja maupun 

dengan bawahannya. 

2. Variabel Dependen (terikat) 
 

Merupakan variabel yang di sebabkan variabel lainnya dan 

merupakan variabel yang menjadi perhatian utama dalam penelitian 

(Fitrah & Luthfiyah, 2017). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen yaitu kinerja pegawai (Y). 

Berikut indikator variable dependen (Y) : Kinerja Pegawai (Y) 
 

a) Kualitas 
 

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang pegawai mengerjakan 

apa yang seharusnya dikerjakan. 

b) Kuantitas 
 

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja 

dalam satu harinya.kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan 

kerja setiap pegawai itu masing-masing. 

c) Ketepatan Waktu 
 

Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh pegawai mampu 

melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. 
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d) Efektifitas 

 
kesadaran atau kewajiban pegawai untuk melaksanakan pekerjaan 

yang diberikan perusahaan atau instansi. 

G. Metode Analisis Data 
 

Data yang berhasil dikumpulkan, kemudian akan diolah dengan metode 

regresi berganda, untuk menguji pengaruh variabel independent yaitu 

pengaruh komunikasi dan lingkungan kerja terhadap variabel dependen yaitu 

semangat kerja pegawai Kantor Camat Somba Opu Kabupaten Gowa. 

Sebelum dilakukan pengujian dengan regresi berganda, terlebih dahulu 

dilakukan pengujian dengan beberapa teknik untuk menganalisis data sebagai 

persyaratan dari metode regresi berganda. Beberapa teknik tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Uji Instrument Peneliti 
 

a) Uji Validitas 
 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur 

oleh kuesioner tersebut. Apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, kesimpulannya item 

koesioner tersebut valid. Apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, kesimpulannya item 

koesioner tersebut tidak valid. 

b) Uji Realibilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Realibilitas di ukur dengan uji 

statistik Cronbach Alpha (a). Suatu variabel dikatakan realibel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha >0,60. 

2. Analisis Regresi Berganda 
 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel 
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independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran 

interval dan rasio dalam suatu persamaan linier. (Nur Indriantoro dan 

Bambang Supomo, 2020). 

Rumus persamaan regresi berganda adalah(Afrizal,2014): 

Y = a+ b1 X1 + b2 X2 + e 

Dimana: 
 

Y = Kinerja Pegawai 
 

a = Konstanta 
 

b1, b2, = Koefisien variabel 
 

X1 = Human Relation 
 

X2 = Lingkungan Kerja 
 

e =Error 
 

3. Uji Hipotesis 
 

Untuk menguji hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti maka 

digunakan: a. Uji signifikan Parsial (Uji t) Untuk menguji hipotesis digunakan 

uji signifikansipengaruh parsial (Uji t). Uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independent 

secara individual dalam menerangkan variasi-variabel dependen. Uji 

statistik t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel 

Xdan Y, apakah variabel X1 dan X2 (Human Relation dan lingkungan kerja) 

benar- benar berpengaruh terhadap variabel Y (kinerja pegawai) secara 

terpisah atau parsial. 

4. Koefisien Determinasi R2 
 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. 

Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau 
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variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada 

variabel lain. 

Nilai koefisien ini antara 0 dan 1. Jika hasil lebih mendekati 0 berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel sangat terbatas. Namun jika hasil mendekati angka 1 berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk analisisnya 

dengan menggunakan output SPSS. 
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
 

Pada sub bab ini akan membahas mengenai profil singkat 

perusahaan, yang meliputi sejarah singkat, visi misi, struktur organisasi 

dan job description. 

1. Nama dan Sejarah Singkat Perusahaan/Lembaga 

 
Kantor Camat Somba Opu Kabupaten Gowa adalah sebagai 

salah satu pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pemerintah 

daerah yang ditandai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah RI 

No.8 Tahun 1992 serta d iresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan 

UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah membawa 

konsekuensi yang luas bagi lembaga pemerintah ditingkat daerah. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi yaitu mempercepat 

tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan 

publik di daerah. 

Kabupaten Gowa), dengan batas-batasnya : 
 

1. Sebelah Utara : Kota Makassar 
 

2. Sebelah Barat : Kota Makassar 
 

3. Sebelah Selatan: Kecamatan Pallangga (sungai Jeneberang) 
 

4. Sebelah Timur: Kecamatan Pattallassang dan KecamatanBontomarannu 

Kecamatan Somba Opu Membentuk wilayah Kabupaten 

Daerah TingkatII Gowa yang meliputi wilayah 
 

a) Sebagian wilayah Kecamatan Tamalete yang merupakan sisa 

pengembangan wilayah Kotamadya DaerahTingkat II Ujung Pandang yang 
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meliputi: 

 

1) Kelurahan Sungguminasa; 
 

2) Kelurahan Katangka; 
 

3) Kelurahan Samata. 
 

b) Sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu yang meliputi :Kelurahan 

Tamarunang. 

2) Wilayah Kecamatan Somba Opu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tamalete dan wilayah 

Kecamatan Bontomarannu. 

3) Dengan dibentuknya Kecamatan Somba Opu maka wilayah 

KecamatanTamalete dan wilayah Kecamatan Bontomarannu dikurangi dengan 

wilayahkecamatan Somba Opu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

2. Visi dan Misi Organisasi 

 
a. Visi 

 

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Inovatif 

menuju Masyarakat yang Mandiri” 

b. Misi 
 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi bidang pemerintahan, 

pembangunan, perekonomian, kesejahteraan masyarakat, 

ketentraman dan ketertiban serta kesekretariatan. 

2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat. 
 

3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga. 
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3. Struktur Organisasi Kantor Camat Somba Opu 

 
 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

4. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab 

 
a. Camat 

 
Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka 

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 

publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan 

kelurahan. 

 

b. Sekretaris 

 
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam 

melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan 

administrasi penyusunan perencanaan program, umum, kepegawaian, 

keuangan dan pelaporan dalam lingkungan Kecamatan. 
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c. Ka Subag Perencanaan Dan Keuangan 

 
Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas Pokok membantu 

Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan 

program perencanaan, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan 

pelaksanaan administrasi keuangan, serta penyusunan laporan. 

 

d. Ka Subag Umum Dan Kepegawaian 

 
Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas Pokok membantu 

Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan 

ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan 

penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola 

administrasi kepegawaian. 

 

e. Kasi Pemerintahan 

 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat 

dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan. 

 

f. Kasi Pemberdayaan Masyarakat 

 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat 

dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan 

masyarakat. 

 

g. Kasi Pembinaan Desa/Kelurahan 

 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat 

dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan desa dan 
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kelurahan. 

 

h. Kasi Pelayanan Umum 

 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat 

dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum. 

 

i. Kasi Ketentraman Dan Ketertiban 

 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat 

dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan 

ketertiban. 

A. Hasil Penelitian 
 

1. Karakteristik Responden 
 

Penelitian ini menguraikan mengenai Pengaruh Human 

Relation dan lingkungan dapat meningkatkan kinerja pegawai 

masyarakat di kantor Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Hal 

ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Human 

Relation dan lingkungan terhadap kinerja pegawai masyarakat di 

kantor Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Dalam penelitian 

ini, menggunakan 32 orang pegawai sebagai sampel penelitian 

a. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin 
 

Berikut ini adalah karakteristik responden menurut jenis 

kelamin pada penelitian yang berjumlah 32 responden yang 

didistribusikan pada Tabel 4.1 berikut : 
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Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 

Laki-laki 19 59,4 

Perempuan 13 40,6 

Jumlah 32 100 

Sumber : Data Kuesioner, 2022 (data diolah) 
 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin laki-laki adalah 19 (59,4%) dan responden yang 

berjenis kelamin perempuan 19 (40,6%). Dari data di atas dapat kita lihat 

pegawai laki-laki lebih banyak daripada perempuan.. 

a. Karakteristik berdasarkan Menurut Usia 
 

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan usia dengan 

rentan usia 25-40 tahun yang berjumlah 32 responden yang didistibusikan 

pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Menurut Usia 

Usia (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%) 

25-31 14 43,7 

32-38 10 31,3 

40-50 8 25 

Jumlah 32 100 

Sumber : Kuesioner Penelitian, 2022 (Data diolah) 
 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa karakteristik 

responden berdasarkanusia, yakni responden yang berusi 25-31 adalah 

43,7%, responden yang berusia antara 32-38 ada 3 1 , 3 %, responden 

yang berusia antara 40-50 berjumlah 25%, responden yang berusia 

antara. Usia tentunya juga berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan 

oleh pegawai. Dalam hal ini jumlah usia produktif merupakan faktor 
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penting agar kinerja pelayanan dapat dipertahankan ataupun ditingkatkan. 

 
b. Karakteristik berdasarkan Pendidikan Responden 

 

Berikut ini karakteristik responden berdasarkan pendidikan yang 

terdiri dari lulusan SMA,S1, S2, S3,yang didistibusikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

SMA 1 3,1 

Diploma 2 6,3 

Sarjana (S1) 27 84,4 

Magister (S2) 2 6,3 

Jumlah 32 100 

Sumber : Data Kuesioner, 2022 (data diolah) 
 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa karakteristik responden 

berdasarkan tingkat pendidikan yang ditunjukkan, dari 32 orang responden 

terdapat 2 orang atau 6,3% yang berpendidikan D3. Terdapat 27 orang 

atau 84,4% yang berpedidikan S1. Terdapat 2 orang atau 6,3% yang 

berpendidikan S2. Dan terdapat 1 orang atau 3,1% yang berpendidikan 

SMA. 

Tingkat pendidikan pegawai pada kantor kecamatan somba opu 

mayoritas sarjana, hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja 

yang dihasilkan karena kemampuan atau skill yang dimiliki oleh pegawai 

dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

1. Analisis Deskriptif Variabel 
 

Analisis deskriptif variabel bertujuan untuk memberikan gambaran 

tentang jawaban responden atas pernyataan masing-masing variabel 

dalam penelitian ini. Pernyataan yang diberikan kepada 32 orang pegawai 

kantor camat Somba Opu yang berjumlah 24 butir dimana pembagian 
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pernyataan tentang variabel Human Relation 6 butir, dan pernyataan 

tentang variabel lingkungan kerja 5 butir serta Kinerja pegawai 6 dengan 

tanggapan responden untuk ke-17pernyataan sebagai berikut: 

STS    = Sangat Tidak Setuju (1) 

TS = Tidak Setuju (2) 

N = Netral (3) 

 

S = Setuju (4) 

 

SS = Sangat Setuju (5) 
 

B. Analisis Data 
 

a. Uji validitas 
 

Pengujian validitas dilakukan terlebih dahulu dengan memberikan 

kuesioner yang diambil dari sampel pegawai kantor camat Somba Opu 

Pengujian validitas menggunakan bantuan program SPSS. Suatu 

kuesioner dapat dikatakan valid apabila rhitung > rtabel dari jumlah 

responden 32 dapat diketahui rtabel nya sebesar 0,349 sesuai dengan 

deskripsi rtabel 

Tabel 4.7 

Uji Validitas Variabel Human Relation (X1) 

Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

X11 0, 360 0,349 Valid 

X12 0, 683 0,349 Valid 

X13 0, 569 0,349 Valid 

X14 0, 651 0,349 Valid 

X15 0, 863 0,349 Valid 
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X16 0, 701 0,349 Valid 

Sumber : Lampiran 2, 2022 (data diolah) 
 

Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh bahwa nilai rhitung lebih besar dari 

nilai rtabel sebesar 0,349. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

seluruh instrument pernyataan kuesioner dari variabel adalah valid. 

Tabel 4.8 

Uji Validitas Variabel Lingkungan Kerja (X2) 

Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

X21 0, 793 0,349 Valid 

X22 0, 792 0,349 Valid 

X23 0, 594 0,349 Valid 

X24 0, 783 0,349 Valid 

X25 0, 837 0,349 Valid 

Sumber : Lampiran 2, 2022 (data diolah) 
 

Pada Tabel 4.9 diperoleh bahwa nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel 

sebesar 0,349. Dari hasil terse but dapat disimpulkan bahwa seluruh 

instrument pernyataan kuesioner dari variabel adalah valid 

Tabel 4.9 
Uji Validitas Variabel Kinerja Pegawai(Y) 

Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

Y-1 0, 844 0,349 Valid 

Y-2 0, 844 0,349 Valid 

Y-3 0, 844 0,349 Valid 

Y-4 0, 544 0,349 Valid 

Y-5 0, 370 0,349 Valid 

Sumber : Lampiran 2, 2022 (data diolah) 
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Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh bahwa nilai rhitung lebih besar dari 

nilai thitung yaitu sebessar 0,349. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa seluruh instrument pernyataan kuesioner tentang Kinerja Pegawai 

adalah valid. 

b. Uji reliabilitas 
 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat 

nilai pada kolom Cronbach’s Alpha> 0,60. Hasil pengujian reliabilitas untuk 

masing- masing variabel terlihat pada Tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10 
Hasil Pengujian Reliabilitas 

 

Variabel Relobilitas 

Coefficient 

Alpha Keterangan 

X1 6 item pernyataan 0,735 Reliabel 

X2 5 item pernyataan 0,846 Reliabel 

Y 5 item pernyataan 0,680 Reliabel 

 
Sumber: Lampiran 2, 2022 (data diolah) 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.10 hasil reliabilitas menunjukkan nilai 

Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang valid. 

c. Analisis Regresi linier Berganda 
 

Pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa untuk dapat 

menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat baik dilakukan dengan analisis 

regresi linera sederhana. Ringkasan hasil perhitungan analisis regresi 

linear sederhana dalam pemilihan ini didapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.11 Regresi linier berganda 

Coefficientsa 

 
 

 
Model 

 
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 
 

 
t 

 
 

 
Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.517 2.865  2.275 .030 

HUMAN RELATION .395 .129 .560 3.065 .005 

LINGKUNGAN KERJA .177 .164 .197 1.077 .290 

a. Dependent Variable: KINERJA PEGAWAI 

Sumber : Lampiran 3, 2022 (data diolah) 
 

Persamaan regresi linier berganda dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Y= a+ b1x1+b2x2 

Y=6,517 + 0,395 +0,177 

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
1. Nilai kostanta sebesar 6,517 dapat diartikan apabila variabel Human 

Relation dan lingkungan kerja dianggap nol, maka kinerja Pegawai 

sebesar 6,517 

2. Nilai Unstandardized Coefficients pada variabel Human Relation sebesar 

0,395 dengan signifikansi 0,005 < 0,05 artinya semakin rendah nilai 

signifikansi Human Relation maka kinerja pegawai akan meningkat. 

Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan 

bahwa arah pengaruh Human Relation (X1) dalam meningkatkan kinerja 

pegawai (Y) adalah positif. 

3. Nilai Unstandardized Coefficients pada variabel lingkungan kerja sebesar 

0,177 dengansignifikansi 0,290 > 0,05 artinya semakin tinggi lingkungan 

kerja maka kinerja akan menurun. Koefisien regresi tersebut bernilai 

negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh lingkungan kerja 

(X2) dalam meningkatkan kinerja pegawai (Y) positif 
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d. Pengujian Hipotesis 

 
5. Uji Signifikan Parsial (Uji-t) 2,037 

 

Proses yang dilakukan guna mengetahui hasil Uji t (Uji Parsial) 

dalam penelitian ini dapatdilihat pada Tabel 4.11 berikut. 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, adapun 

hasil pengujian adalah sebagai berikut : 

Penjelasan hasil uji t untuk masing-masing variabel bebas adalah sebagai 

berikut: 

1) Human Relation 
 

Hasil statistik uji t untuk variabel persepsi Human Relation diperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 (0,005<0,05), 

dengan nilai t hitung 3,065 lebih besar dari 2,037 (3,065>2,037 ). Maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa ”persepsi Human Relation positif 

terhadap kinerja Pegawai” diterima. 

2) Lingkungan Kerja 

 
Hasil statistik uji t untuk variabel lingkungan kerja diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,290 lebih besar dari 0,05 (0,290>0,05), dengan 

nilai t hitung 1,077 lebih kecil dari t t a b e l 2,037 (1,077<2,037). 

Maka hipotesis yang menyatakan bahwa ”persepsi lingkungan kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai ” ditolak. 
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3. Pengujian Koefisiensi Determinan (R2) 

 
Koefisisen determinasi (R) dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen . Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Nilai yang 

mendekati satu berarti adalah variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memproduksi variabel dependen. 

Tabel 4.12 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary 

 
 
Model 

 
 

R 

 
 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .711a .505 .471 1.672 

a. Predictors: (Constant), LINGKUNGAN, HUMAN RELATION 

Sumber : data diolah dari (SPSS 22) 

 
Hasil uji adjustedR2 pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,505. Hal 

ini menunjukkan bahwa kinerja Pegawai dipengaruhi oleh variabel Human 

Relation, kondisi lingkungan kerja yang dipersepsikan sebesar 50,5%, 

sedangkan 45,5 % diterangkan oleh variabel lain diluar model ini. 

C. Pembahasan 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Human 

Relation dan kondisi lingkungan kerja terhadap kinerja Pegawai Pada 

Kantor Camat Somba Opu Kabupaten Gowa. 

1. Pengaruh Human Relation terhadap kinerja pegawai 

 
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama, dimana 

penelitian ini menunjukkan bahwa Human Relation Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Pada Kantor Camat Somba Opu Kabupaten Gowa, 

menunjukkan bahwa ada pengaruh Positif persepsi Human Relation 

terhadap kinerja Pegawai. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji t 

untuk variabel Human Relation diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,005 lebih kecil dari 0,05 (0,005<0,05), dengan nilai t hitung 3,065 
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lebih besar dari 2,037 (3,065>2,037). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel Human Relation berpengaruh positif yang signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Maka dari peneltian ini diketahui bahwa 

keadaan Human relation pada kantor camat somba opu memiliki 

peranan dalam meningkatkan kinerja pegawai hal tersebut telah 

dibuktikan dari hasil penelitian diatas. Penelitian ini pun sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Rizki Dwiyanti (2015) yang 

berjudul “Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja Dan Human 

Relations Terhadap Motivasi Kerja Yang Relevan Terhadap Kinerja 

pegawai Kerja (Studi Pada Pt. Morich Indo Fashion Semarang)” 

menyatakan bahwa human relatioan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawaii kerja pada PT. Morich Indo Fashion 

Semarang 

2. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

 
Hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua, dimana penelitian 

ini menunjukkan bahwa Pengaruh Kondisi Lingkungan Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai, hasil penelitian ini menunjukkan arah negatif 

terhadap kinerja pegawai. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji t 

untuk variabel lingkungan kerja dengan nilai signifikansi sebesar 0.290 

lebih besar dari 0.05 (0.290>0.05), dengan nilai t hitung 1.077 lebih 

kecil dari t t a b e l 2.037 (1,077< 2.037). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh negatif yang tidak 

signifikanterhadap kinerja pegawai. Maka dari peneltian ini diketahui 

bahwa keadaan Lingkungan kerja pada kantor camat somba opu tidak 

memberikan dampak yamg besar terhadaap kinerja pegawai hal 

tersebut telah dibuktikan dari hasil penelitian diatas. Penelitian ini pun 



47 
 

 
 

 
sejalan dengan penelitian yang dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Abdul Rachman Saleh (2018) yang berjudul “Pengaruh Disiplin 

Kerja, Motivasi Kerja, Etos Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja pegawai Kerja Pegawai Bagian Produksi Di PT.Inko Java 

Semarang” menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan 

tidak signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai kerja 

pegawai di PT.Inko Java. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan uraian dan hasil   penelitian yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Human Relation berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai Pada Kantor Camat Somba Opu Kabupaten Gowa. 

2. Lingkungan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja 

pegawai Pada Kantor Camat Somba Opu Kabupaten Gowa. 

B. Saran 

 
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh Human Relation dan kondisi 

lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Pada Kantor Camat Somba Opu 

Kabupaten Gowa maka penulis menyarankan sebagai berikut 

1. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa indikator kebutuhan untuk bekerja 

sama dari variable Human Relation merupakan faktor penting dalam 

menciptakan suatu kinerja pegawai. 

2. Bagi peneliti lain yang berniat untuk melakukan penelitian ulang atau 

penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, diharapkan dapat 

melakukan perbaikan. Perbaikan dapat dilakukan dengan menggunakan 

analisis data yang lebih lengkap. 
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LAMPIRAN 



 

Lampiran 1. 
KUESIONER PENELITIAN 

 

Bapak/Ibu yang saya hormati, kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh 

data dari responden dalam rangka melengkapi karya tulis (skripsi) sebagai salah 

satusyarat dalam penyelesaian Program Studi Manajemen Strata Satu (S1) di 

Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul penelitian : Pengaruh 

Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

Pada Kantor Camat Somba Opu Kabupaten Gowa. 

Saya sangat berharap bapak/ibu mengisi kuesioner ini dengan objektif. 

Dukungan bapak/ibu merupakan kontribusi yang sangat mulia bagi 

pengembangan ilmu pengetahuandan kepada saya secara khusus. 

Hasil dari kuesioner dan data pribadi bapak/ibu bersifat rahasia dan hanya 

digunakan untuk kepentingan penelitian. Terima kasih atas kerjasama dan 

kesediaannya dalam mengisi kuesioner ini, semoga Allah SWT senantiasa 

membalas kebaikan bapak/ibu. Aamiin. 

IDENTITAS RESPONDEN 

 
Nama :   

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan 

Usia : Tahun 

Pendidikan Terakhir :   
 
 

DAFTAR ANGKET 

Mohon untuk berikan tanda (√) pada setiap pernyataan yang bapak/ibu pilih. 

Keterangan: 

Sangat Setuju (SS) : Point 5 

Setuju (S) : Point 4 

Netral (N) : Point 3 

Tidak Setuju (TS) : Point 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) : Point 1 

 

Centanglah (√) salah satu pilihan yang dianggap paling tepat, dengan 

bobot penilaiansebagai berikut : 



 

1. Human Relation (X1) 
 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Selalu berkomunikasi dengan 
pimpinan atau rekan kerja terkait 
kendala 

     

2 Sangat Pentingkah komunikasi dalam 
pekerjaan 

     

3 Patuh dan taat terhadap pimpinan dan 
tanggung jawab 

     

4 
Menghargai sesama pegawai dan 
atasan 

     

5 Selalu berpartisipasi dalam diskusi      

6 Mampu mengutarakan pendapat 
dalam rapat dan diskusi 

     

2. Lingkungan Kerja (X2) 
 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Keamanan fasilitas kerja membuat 
rasa nyaman dalam bekerja 

     

2 Suara bising menggangu fokus 
dalam bekerja dan kenyamanan 
pegawai 

     

3 Budaya organisasi, mengucap salam, 
berjabat tangan dalam lingkup 
kekeluargaan 

     

4 
Menjalin komunikasi yang baik 
sesama pegawai 

     

5 Menjaga Keberssihan lingkungan 
sehingga tercipta rasa nyaman 

     

 
3. Kinerja Pegawai (Y) 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Dapat menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan target 

     

2 Saya terampil dan dalam 
mengerjakan 
Melaksanakann pekerjaan 

     

3 Saya Menjalin Dan Menjaga 
Komunikasi Secara Baik Dengan 
Pimpinan dan pegawai 

     

4 Selalu mematuhi SOP (standar 
operating prosedur) yang 
ditetapkan dalam kantor 

     

5 Menyelesaikan pekerjaan dengan 
katelitian yang tinggi 

     



 

Dokimentasi 



 

 
 
 
 

 



 

 


