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ABSTRACT 
 

Productivity will be higher if supported by higher employee performance. 
Companies will be able to survive in global competition. There are several factors 
that influence the performance of employees include: motivation and 
organizational commitment, so the purpose of this study was to investigate the 
effect of work motivation and organizational commitment to employee 
performance in finance at the Local Government Demak regency. 

Collecting data using primary data collection, the questionnaire using 
purposive sampling technique. This study sampled as many as 89 employees of the 
financial sector in Demak regency administration. 

The result of the conclusion of this research work motivation and 
organizational commitment have a significant effect on employee performance. 
Regression coefficient on the variable organizational commitment has the greatest 
contribution than the value of motivational variables. Figures show 38.4% 
coefficient of determination jointly affect the performance of financial sector 
employees. While the rest can be explained by other variables explained 61.6% 
outside the model. 
 
Keywords: Work motivation, Organizational Commitment, and Employee 
Performance. 
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1.  PENDAHULUAN 

     Latar Belakang Masalah 

Good Corporate Governance (GCG) merupakan isu yang mengemuka 

dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Masyarakat melakukan 

tuntutan kepada pemerintah agar lebih terbuka seiring dengan meningkatnya 

pengetahuan masyarakat pada jaman globalisasi ini. Keadaan ini tidak sesuai lagi 

dengan pola penyelenggaraan kepemerintahan terhadap tatanan masyarakat. 

Terlebih dengan adanya revisi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

pemerintah daerah menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004  dan Undang-

undang Nomor 25 tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan pusat daerah keuangan pemerintah daerah. Hal ini 

mengakibatkan pemerintah daerah harus menunjukan kinerjanya dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada publik. 

Lahirnya otonomi menjadikan pergeseran sistem pemerintahan yang semula 

berwujud sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada era otonomi daerah diberi 

wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sumber-sumber keuangan untuk 

menjamin kemakmuran rakyatnya. Menurut Mardiasmo (2002), beberapa misi 

yang terkandung dalam sistem otonomi daerah adalah: pertama, menciptakan 

efisensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, kedua, meningkatkan 

kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyrakat, ketiga memberdayakan 

dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan 

sistem pengelolaan keuangan daerah. 

Berdasar UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus 

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, 

kepatuhan, dan manfaat kepada masyarakat. 

Thompson (dalam Tuasikal, 2007) menegaskan bahwa akuntabilitas 

merupakan kunci dari good governance. Sedangkan transparansi memiliki arti 

keterbukaan, yaitu keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi 

pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai sarana 

pelayanan publik.  
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Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari 

anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002), 

yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah 

pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil 

dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam 

pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang 

diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap 

masyarakat. 

Sebagai organisasi nirlaba, PEMDA harus dapat lebih berorientasi pada 

peningkatan kinerja dikarenakan diberlakukannya Otonomi Daerah sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Oleh karenanya pegawai pada 

pemerintahan daerah secara perlahan dituntut untuk tidak hanya bekerja seperti 

apa yang ada dalam perspektif bekerja sesuai dengan imbalannya (the in role), 

akan tetapi dilain pihak pekerja diharapkan memiliki motivasi untuk bekerja 

melebihi apa yang seharusnya ia lakukan (the extra role). (Kabul Wahyu Utomo, 

2002:35). 

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Anwar Nasution (2007) menegaskan 

berdasar hasil audit BPK, ternyata kinerja pemerintah daerah masih belum 

optimal atau jauh dari memuaskan karena belum transparan dan akuntabel. 

Kinerja pemerintah daerah belum sepenuhnya disusun berdasarkan Standar 

Akuntasi Pemerintahan (SAP) yang dikeluarkan pemerintah tahun 2005. Hal 

tersebut dikarenakan terbatasnya personel baik kualitas maupun kuantitas, 

terutama ditingkat kabupaten atau kota. Daerah belum mampu dalam menyerap 

dana pembangunan yang begitu besar setelah adanya otonomi daerah. 

Di dalam organisasi pemerintahan diperlukan sumber daya manusia yang 

memiliki peranan penting sebagai penggerak demi kelancaran jalannya kegiatan 

usaha. Sukses tidaknya karyawan dalam bekerja akan dapat diketahui apabila 

perusahaan atau organisasi yang bersangkutan menerapkan sistem penilaian 

kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang 
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bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika (Rachmawati, 2009). Jadi kinerja merupakan hal yang penting bagi 

perusahaan atau organisasi. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun dari lingkungan 

organisasi atau perusahaan.  

Motivasi kerja diperlukan sebagai salah satu indikator kinerja karyawan. 

Karyawan dengan motivasi kerja yang tinggi dapat diharapkan menghasilkan 

kinerja yang maksimal. Untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan, 

seorang pemimpin harus memperhatikan serta berusaha mempengaruhi dan 

mendorong karyawannya. Dalam hal ini motivasi sangat berperan penting dalam 

meningkatkan semangat kerja karyawan dalam melaksanakan setiap tugasnya. 

Salah satu indikator kinerja karyawan lainnya adalah adanya komitmen 

organisasi. Karyawan dengan komitmen yang tinggi dapat diharapkan mampu 

menunjukan kinerja yang optimal. Seseorang yang bergabung dalam organisasi 

pada sebuah perusahaan dituntut adanya komitmen dalam dirinya. Sebagai 

definisi yang umum Luthans (1995) mengartikan komitmen organisasional 

sebagai sikap yang menunjukkan “loyalitas” karyawan dan merupakan proses 

berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian 

mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya. Rendahnya komitmen 

menimbulkan persoalan bagi pihak organisasi. Komitmen seolah-olah merupakan 

komoditas “mahal” tapi penting bagi organisasi karena menentukan keberhasilan 

organisasi tersebut. Komitmen yang rendah mencerminkan kurangnya tanggung 

jawab seseorang dalam dalam menjalankan tugasnya. 

Komitmen mencakup juga keterlibatan kerja. Hal ini disebabkan karena 

antara keterlibatan kerja dengan komitmen organisasi sangat erat hubungannya. 

Keterlibatan kerja sebagai derajat kemauan untuk menyatukan dirinya dengan 

pekerjaan, menginvestasikan waktu, kemampuan dan energinya untuk pekerjaan, 

dan menganggap pekerjaannya sebagai bagian utama dari kehidupannya. 
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Tujuan penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

a. Mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

Pemerintah Daerah bagian keuangan PEMDA Kabupaten Demak. 

b. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

Pemerintah Daerah bagian keuangan PEMDA Kabupaten Demak. 
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2.  LANDASAN TEORI 

     Teori ERG (Exsistence, Reladteness, Growth) 

 Teori ini dikembangkan oleh Clyton Aldefer yang sependapat dengan teori 

kebutuhan Abraham Maslow yang menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan 

individual tersusun dari suatu hirarki. Namun yang diusulkan oleh Aldefer hanya 

terdiri dari tiga tingkatan kebutuhan yaitu: 

1. Eksistensi: kebutuhan eksistensi berhubungan dengan fisik dari 

eksistensi pegawai saperti makan, minum, pakaian, gaji, dan keamanan 

kondisi dalam bekerja. 

2. Keterkaitan: kebutuhan keterkaitan berhubungan dengan interpersonal 

pegawai, yaitu hasil kepuasan berinteraksi dalam lingkungan kerja. 

3. Pertumbuhan: kebutuhan pertumbuhan berguna untuk 

mengembangkan dan meningkatkan pribadi, hal ini berhubungan 

dengan kemampuan dan kecakapan pegawai. Di samping itu akan 

membuat individu merasa puas dengan suatu kontribusi yang kreatif 

dan produktif pada organisasi tempat bekerja. 

Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory) 

Teori ini dikembangkan oleh E.A. Locke. Ia mengatakan bahwa penetapan 

tujuan adalah proses kognitif dari keperluan praktis. Teori penetapan tujuan (goal 

setting theory) yaitu model individual yang menginginkan untuk memiliki tujuan, 

memilih tujuan dan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan ini 

(Birnberg dalam Budiharjo, 2008). Menurut teori ini “salah satu dari karakteristik 

perilaku yang mempunyai tujuan yang umum diamati ialah bahwa perilaku 

tersebut terus berlangsung sampai perilaku itu mencapai penyelesaiannya, sekali 

seseorang mulai sesuatu (seperti suatu pekerjaan, sebuah proyek baru), ia terus 

mendesak sampai tujuan tercapai.  Proses penetapan tujuan (goal setting) dapat 

dilakukan berdasarkan prakarsa sendiri/diwajibkan oleh organisasi sebagai satu 

kebijakan (Wangmuba dalam Ramandei, 2009). Selain itu, sasaran yang 

ditentukan dengan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi 

dibandingkan tidak ada umpan balik. 
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Motivasi Kerja 

Motivasi dalam arti umum adalah dorongan untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Morrison (1993) memberikan pengertian 

motivasi sebagai kecenderungan seseorang melibatkan diri dalam kegiatan yang 

mengarah pada sasaran. Motivasi merupakan hal yang vital bagi individu agar 

dapat melakukan yang terbaik. Karyawan diberikan kesempatan untuk meraih 

kinerja yang baik dengan keterampilan yang diperlukan, namun efektivitas hasil 

yang dicapai tergantung pada motivasi karyawan itu sendiri. Pemberian motivasi 

dengan tepat akan dapat mendorong orang lebih bersemangat dalam 

melaksanakan pekerjaannya, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik. 

Selain itu dengan motivasi yang tepat akan menimbulkan gairah dan keikhlasan 

kerja dalam diri seseorang sehingga setiap pekerjaan, selain membutuhkan 

keterampilan dan keahlian pribadi juga diperlukan motivasi yang cukup untuk 

melaksanakan pekerjaannya yang optimal. 

Komitmen Organisasi 

 Komitmen organisasi menurut Gibson, et. al, (1997) adalah identifikasi 

rasa dan keterlibatan loyalitas yang diungkapkan oleh pekerja terhadap 

organisasinya atau unit organisasi. Komitmen organisasional ditunjukan dalam 

sikap penerimaan, keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan sebuah 

organisasi, begitu juga adanya dorongan yang kuat untuk mempertahankan 

keanggotaan dalam organisasi demi tercapainya tujuan organisasi. Mowday, et. al, 

1982 mendifinisikan dirinya pada organisasi serta keterlibatannya di dalam suatu 

organisasi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki 

arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan 

keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada 

organisasinya. 

Komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Mowday et. al. ini memiliki 

ciri-ciri, yaitu: (1) belief yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan nilai 

organisasi; (2) kesiapan untuk bekerja keras; serta (3) keinginan yang kuat untuk 

bertahan dalam organisasi. Komitmen ini tergolong komitmen sikap atau afektif 

karena berkaitan dengan sejauh mana individu merasa nilai dan tujuan pribadinya 
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sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Semakin besar kongruensi antara nilai 

dan tujuan individu dengan nilai dan tujuan organisasi maka semakin tinggi pula 

komitmen karyawan pada organisasi. 

Kinerja Karyawan  

Sementara dalam buku modul Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor 

Publik, disebutkan bahwa kinerja adalah pencapaian keluaran (output) atau 

dampak (outcome) yang diperoleh oleh orang atau sekumpulan orang dalam suatu 

organisasi yang melakukan kegiatan atau operasi demi pencapaian misi dan tujuan 

organisasi melalui pelaksanakan suatu urutan kegiatan 

Atmosudirdjo (dalam Haryanto, 2009), kinerja dapat dijelaskan sebagai 

suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. 

Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi 

dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang 

akan datang. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi 

merupakan suatu prestasi kerja dan proses penyelenggaraan untuk tercapainya 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Motivasi Kerja  

(X1) 
 

 
Komitmen Organisasi (X2) 

 

Kinerja Karyawan Pemerintah 
Daerah  

(Y) 
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Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan pada landasan teori mengenai motivasi kerja dan 

komitmen organisasi, dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Pemerintah Daerah. 

H2: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai Pemerintah 

Daerah. 
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3.  METODE PENELITIAN 

     Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen. Variabel terikat merupakan variabel utama yang 

menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2006). Variabel 

terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Indriantoro 

dan Supomo, 1999). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja 

pegawai bidang keuangan. 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel terikat, entah secara positif atau negatif (Sekaran, 2006). Variabel 

bebas adalah variabel lain (Indriantoro dan Supomo, 1999). Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah motivasi kerja dan komitmen organisasi. 

Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di SKPD pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Pemerintah Daerah Kabupaten Demak 

menjadi tempat penelitian karena salah satu pemerintah daerah yang 

melaksanakan kewenangan pemerintah pada kabupaten. Sesuai dengan pasal 14 

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004.  

Sampel pada penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada bagian 

keuangan pemerintah kabupaten Demak atau pada pegawai lingkungan Sekretaris 

Derah (SETDA). Pemilihan sampel penelitian ini didasarkan pada metode 

purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Adapun 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 105 orang.  

Jenis dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan adalah data primer. Data primer ini  dikumpulkan 

dengan metode kuesioner. Kuesioner dikirimkan kepada pegawai bagian 

keuangan lingkungan Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kabupaten Demak. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Responden 

organisasi Jenis Kelamin Usia Golongan Lama bekerja 

pria Wanita >30 
th 

30-
50 th 

<50 
th 

Golongan 
III 

Golongan
IV 

1-5 
th 

6-10 
th 

> 10 
th 

SETDA 11 4 4 3 8 7 8 1 2 12 

DPKKD 7 3 3 2 5 3 7 1 4 5 

DINDIKPOR
A 

6 1 0 5 2 3 4 0 2 5 

DINHUB 

KOMINFO 

3 2 1 3 1 3 2 1 2 2 

DINKES 4 3 3 4 0 3 4 2 0 5 

DINSOSNA 

KERTRANS 

2 2 0 3 1 3 1 0 1 3 

DINLUTKA
N 

1 5 1 4 1 4 2 2 0 4 

DINDUK 

CAPIL 

2 1 0 2 1 2 1 0 1 2 

DINPERTA 2 1 1 1 1 1 2 1 0 2 

DINPERIN 

DAGKOM 

3 3 1 3 2 2 4 1 0 5 

DINPARBU
D 

2 1 1 2 0 2 1 1 0 2 

DINPU PPE 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 

BAPPEDA 3 3 2 3 1 3 3 2 1 3 

BKD 3 2 0 4 1 3 2 0 1 4 

BAPERMAS 2 3 0 4 1 2 3 0 1 4 

Jumlah Total 54 35 18 46 25 48 41 13 17 59 

presentase 60.6
7 % 

39.33  
% 

20.2
3 % 

51.6
8 % 

28.0
9 % 

53.94 % 46.06 % 14.6
0 % 

19.1
0 % 

66.3
0 % 

Sumber: data primer diolah, 2011 
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Pengujian Statistik Deskriptif 

Dari semua kuesioner yang dapat diolah yaitu 89 responden,  Semua 

kuesioner yang dapat diolah ditabulasi untuk tujuan analisis data. Data yang 

ditabulasi adalah semua tanggapan atau jawaban responden atas setiap pertanyaan 

yang ada dalam kuesioner. 

 

Dalam tabel di atas diketahui bahwa skor terendah dari jawaban responden 

untuk variabel motivasi adalah 58 dan skor tertinggi dari jawaban responden 

adalah 91, sehingga rata-rata (mean) total jumlah skor jawaban komitmen 

organisasional adalah 74,13 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden 

cukup mengerti dan memahami tentang adanya motivasi dalam unit kerja 

responden. 

Pada tabel di atas diketahui bahwa skor terendah dari jawaban responden 

untuk variabel komitmen organisasi adalah 25 dan skor tertinggi dari jawaban 

responden adalah 47, sehingga rata-rata (mean) total jumlah skor jawaban 

pengelolaan keuangan daerah adalah 35,88 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

responden menyatakan bahwa komitmen organisasi yang baik menunjukkan 

dengan kinerja yang dicapai. 

 Dalam tabel diketahui bahwa skor terendah dari jawaban responden untuk 

variabel kinerja 27 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 36, sehingga 

rata-rata (mean) total jumlah skor jawaban kinerja manajerial adalah 35,69, hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa kinerja pegawai 

dalam organisasinya baik. 

Statistics

89 89 89

0 0 0

74.13 35.88 35.69

73.00 35.00 36.00

71 35 36

58 25 27

91 47 50

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Minimum

Maximum

X1 X2 Y
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Pengujian Validitas 

Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi (X1) 

NO r-hitung r-Tabel keterangan 
1 0.292 0.208 Valid 
2 0.478 0.208 Valid 

3 0.516 0.208 Valid 

4 0.447 0.208 Valid 

5 0.373 0.208 Valid 

6 0.278 0.208 Valid 

7 0.550 0.208 Valid 

8 0.431 0.208 Valid 

9 0.469 0.208 Valid 

10 0.353 0.208 Valid 

11 0.509 0.208 Valid 

12 0.663 0.208 Valid 

13 0.546 0.208 Valid 

14 0.377 0.208 Valid 

15 0.394 0.208 Valid 

16 0.368 0.208 Valid 

17 0.363 0.208 Valid 

18 0.345 0.208 Valid 

19 0.421 0.208 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2011 

 Hasil pengujian validitas variabel motivasi (X1) diketahui bahwa 19 butir 

pertanyaan untuk mengungkap tentang masalah motivasi pegawai pemerintah 

daerah bagian keuangan pada pemda Kabupaten Demak dinyatakan valid. 
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Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi (X2) 

no r-hitung r-Tabel Keterangan 

1 0.685 0,208 Valid 

2 0.630 0,208 Valid 

3 0.666 0,208 Valid 

4 0.424 0,208 Valid 

5 0.551 0,208 Valid 

6 0.666 0,208 Valid 

7 0.545 0,208 Valid 

8 0.542 0,208 Valid 

9 0.618 0,208 Valid 

10 0.611 0,208 Valid 

 Sumber: data primer diolah, 2011 

 Hasil pengujian validitas variabel komitmen organisasi (X2) diketahui 

bahwa 10 butir pertanyaan untuk mengungkap tentang komitmen organisasi 

pegawai pemerintah daerah bagian keuangan pada pemda Kabupaten Demak 

dinyatakan valid. 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja (Y) 

no r-hitung r-Tabel Keterangan 

1 0.703 0,208 Valid 

2 0.626 0,208 Valid 

3 0.644 0,208 Valid 

4 0.713 0,208 Valid 

5 0.576 0,208 Valid 

6 0.605 0,208 Valid 

7 0.445 0,208 Valid 

8 0.518 0,208 Valid 

9 0.572 0,208 Valid 

10 0.515 0,208 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2011 

 Hasil pengujian validitas variabel kinerja pegawai pemerintah daerah 

bagian keuangan pada pemda Kabupaten Demak (Y) diketahui bahwa 10 butir 
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pertanyaan untuk mengungkap tentang kinerja pegawai pemerintah daerah bagian 

keuangan pada pemda Kabupaten Demak dinyatakan valid. 

Pengujian Realibilitas 

Hasil Uji Reliabilitas 

No Nama Variabel Cronbach  

Alpha 

Nunnally Status 

1. Motivasi (X1) 0,747 0,600 Reliabel 

2. Komitmen Organisasi (X2) 0,776 0,600 Reliabel 

3. Kinerja Pegawai (Y) 0,792 0,600 Reliabel 

Sumber: data primer diolah, 2011 

 Berdasarkan hasil analisa data sebagai mana tertulis pada tabel di atas 

diketahui variabel motivasi (X1) menunjukkan koefisien Cronbach Alpha= 0,747; 

untuk variabel komitmen organisasi (X2) koefisien Cronbach Alpha= 0,776; dan 

untuk variabel kinerja pegawai pemerintah daerah bagian keuangan pada pemda 

Kabupaten Demak (Y) menunjukkan koefisien Cronbach Alpha= 0,792. Dengan 

demikian diketahui bahwa pada masing-masing variabel koefisien Cronbach 

Alpha > Kriteria Nunnally (0,600) yang mana menjelaskan bahwa semua variabel 

menunjukkan kuatnya reliabilitas. 

Pengujian Asumsi Klasik 

 Uji Normalitas 

Dengan melihat gambar dari hasil analisis data dalam penelitian ini maka 

dapat di simpulkan bahwa data penelitian terdistribusi normal. 
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Uji Multikolinearitas 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

No Variabel 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Motivasi (X1) 0,657 1,522 

2 Komitmen Organisasi (X2) 0,657 1,522 

Sumber: data primer diolah, 2011 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas diperoleh nilai tolerance 

pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang lebih kecil 

dari 10. Sehingga menunjukkan bahwa model regresi yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini tidak terdapat permasalahan multikolinearitas. 

Uji Heteroskedestisitas 

Untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

digunakan Grafik Plot antar nilai prediksi variabel terikat (dependent), yaitu 

ZPRED dengan residual SRESID, dimana sumbu X adalah Y yang telah 

diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya). Jika ada 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedisitas. Jika tidak ada pola yang jelas atau 
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titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

 

 

Dikarenakan sebaran data pada gambar di atas tidak ada pola yang jelas 

atau titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

data dalam penelitian yang penulis gunakan adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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Uji Hipotesis dan Pembahasan 

Regresi Linier Berganda 

Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 

Variabel Coefficient Beta thitung P 

(Constant) 6,149  1,313 0,193 

Motivasi (X1) 0,197 0,078 2,546 0,013 

Komitmen Organisasi (X2) 0,415 0,102 4,077 0,000 

R2 = 0,384 

Fhitung = 26,841 

Ftabel = 3,92 

ttabel = 1,988 

Sumber: data primer diolah, 2011 

 Dari tabel di atas yang merupakan hasil pengujian regresi linier berganda 

dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 6,149 + 0,197X1 + 0,415X2 + ε 

Pengujian Parametrik Estimate (Uji t) 

1. Motivasi (X1) 

 Hasil perhitungan untuk variabel motivasi diperoleh nilai thitung 

sebesar 2,546 > 1,988 sehingga Ho ditolak, artinya motivasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah bagian keuangan 

pada pemda Kabupaten Demak. 

2.  Komitmen Organisasi (X2) 

  Hasil perhitungan untuk variabel komitmen organisasi diperoleh 

nilai thitung sebesar 4,077 > 1,988 sehingga Ho ditolak, artinya komitmen 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah 

daerah bagian keuangan pada pemda Kabupaten Demak. 

Uji Ketepatan Model (Uji F) 

 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung 26,841 > 3,92 sehingga Ho 

ditolak, artinya motivasi dan komitmen organisasi, secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah bagian 

keuangan pada pemda Kabupaten Demak. 
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Uji Koefisien Deterinasi (R2) 

Berdasarkan Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai R2 

sebesar 0,384. Hal ini berarti bahwa motivasi dan komitmen organisasi dapat 

menjelaskan tentang penyebab naik dan turunnya kinerja pemerintah daerah 

bagian keuangan pada pemda Kabupaten Demak sebesar 38,4%, sedangkan 

sisanya sebesar 61,6% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain di luar model. 

Pembahasan 

Kinerja seseorang di dalam pekerjaanya pada dasarnya dipengaruhi oleh 

kriteria tertentu yang ada pada diri individu baik fisik maupun mental dan kondisi 

yang berasal dari latar belakang individu sendiri. Kinerja seseorang juga 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kecakapan, ketrampilan, pengalaman, dan 

keunggulan seseorang dalam melaksanakan  tugas. Kuat lemahnya motivasi 

kinerja karyawan ternyata menentukan baik tidaknya kinerja individu tersebut. 

Hal ini dikemukakan oleh Anogoro (1993) bahwa suatu pekerjaan dalam 

hubungannya dengan pencapaian kinerja akan sangat dipengaruhi oleh motivasi 

yang mendasari manusia untuk melakukan pekerjaan. Menurut Hani Handoko 

(1997) ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Karyawan 

bekerja dengan baik atau tidak tergantung sampai sejauh mana faktor-faktor yang 

menjadi pendorong motivasi karyawan dapat terpenuhi.  

Hieder (1985) mengemukakan bahwa orang yang tinggi motivasinya tapi 

memiliki ability yang rendah akan menghasilkan kinerja yang rendah pula, begitu 

pula orang yang sebenarnya abilitiynya tinggi tetapi rendah motivasinya. 

Sedangkan Vroom (1994) dijelaskan bahwa kinerja seseorang merupakan fungsi 

dari interaksi perkalian antara motivasi dan ability dengan asumsi bahwa 

hubungan perkalian tersebut adalah seseorang pada salah satu komponennya maka 

prestasi karyawan tersebut akan rendah pula. Dengan kata lain merupakan hasil 

dari motivasi rendah atau kemampuan yang tidak baik atau hasil kedua komponen 

yang rendah.  Salah satu tugas utama manajer adalah memotivasi para personel 

perusahaan agar dapat memiliki kinerja yang tinggi. Manajer yang dapat 

memberikan motivasi yang tepat untuk para personelnya akan membuahkan 

produktivitas yang maksimal, kinerja yang tinggi serta pertanggung jawaban 
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perusahaan yang lebih baik. Memahami indikator-indikator yang relevan dengan 

motivasi personel akan menjadi sumber informasi yang berharga bagi siapa saja 

yang berkutat dengan kinerja perusahaan, begitu juga halnya dengan kemampuan 

untuk membuat penilaian obyektif tentang apa yang diinginkan personel dari 

pekerjaan mereka. Hal ini berguna untuk merumuskan kebijakan personal, 

perencanan strategis maupun untuk merekayasa ulang proses guna mencapai 

tujuan produktivitas dan efisiensi dalam suatu organisasi.  

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengaruh motivasi dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah bagian keuangan pada 

pemda Kabupaten Demak diperoleh persamaan Y = 6,149 + 0,197X1 + 0,415X2. 

Nilai konstan pada persamaan regresi adalah 6,149 dengan parameter positif. Hal 

ini berarti bahwa tanpa adanya motivasi dan komitmen organisasi yang 

diberikan/dibangun  oleh pemerintah daerah bagian keuangan pada pemda 

Kabupaten Demak kepada pegawainya, maka kinerja pegawai akan tercapai pada 

tingkatan yang minimal. Namun jika besaran motivasi dan komitmen organisasi 

ditingkatkan maka capaian dari kinerja juga akan semakin meningkat. 

Nilai koefisien regresi untuk variabel motivasi (X1) adalah 0,197 dengan 

parameter positif. Hal ini berarti bahwa semakin baik motivasi yang dibangun 

pada organisasi pemerintah daerah bagian keuangan pada Pemda Kabupaten 

Demak, akan semakin berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai. Hasil 

perhitungan analisis data uji t (uji parsial) untuk variabel motivasi diperoleh nilai 

thitung sebesar 2,546 > 1,988 sehingga Ho ditolak, artinya motivasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah bagian 

keuangan pada pemda Kabupaten Demak. 

Nilai koefisien regresi untuk variabel komitmen organisasi (X2) adalah 0,415 

dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa semakin baik komitmen 

organisasi yang dimiliki oleh pegawai pemerintah daerah bagian keuangan pada 

pemda Kabupaten Demak, akan semakin berpengaruh terhadap peningkatan 

kinerja pegawai. Hasil perhitungan analisis data untuk uji t (uji parsial) variabel 

komitmen organisasi diperoleh nilai thitung sebesar 4,077 > 1,988 sehingga Ho 
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ditolak, artinya komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pemerintah daerah bagian keuangan pada pemda Kabupaten Demak. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung 26,841 > 3,92 sehingga Ho 

ditolak, artinya motivasi dan komitmen organisasi secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah bagian 

keuangan pada pemda Kabupaten Demak, adapun dengan nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,384; berarti bahwa motivasi dan komitmen organisasi 

dapat menjelaskan tentang penyebab naik dan turunnya kinerja pemerintah daerah 

bagian keuangan pada pemda Kabupaten Demak sebesar 38,4%, sedangkan 

sisanya sebesar 61,6% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain di luar model yang 

penulis pergunakan. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa komitmen organisasi  merupakan 

variabel yang mempunyai nilai koefisien Beta lebih besar jika dibandingkan 

dengan motivasi, yaitu sebesar 0,415. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah daerah bagian keuangan pada pemda Kabupaten Demak dibandingkan 

dengan variabel motivasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

5.  PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengaruh motivasi dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah bagian keuangan 

pada pemda Kabupaten Demak dapat ditarik kesimpulan: 

1. Motivasi diperoleh nilai thitung sebesar 2,546 > 1,988 sehingga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah bagian keuangan 

pada pemda Kabupaten Demak. 

2. Komitmen organisasi diperoleh nilai thitung sebesar 4,077 > 1,988 sehingga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah 

bagian keuangan pada pemda Kabupaten Demak. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan secara simultan diperoleh Fhitung 26,841 > 

3,92 sehingga motivasi dan komitmen organisasi secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah 

bagian keuangan pada pemda Kabupaten Demak. 

4. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,384; berarti bahwa motivasi dan 

komitmen organisasi dapat menjelaskan tentang penyebab naik dan 

turunnya kinerja pemerintah daerah bagian keuangan pada pemda 

Kabupaten Demak sebesar 38,4%, sedangkan sisanya sebesar 61,6% dapat 

dijelaskan oleh variabel yang lain di luar model. 

5. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi 

merupakan variabel yang mempunyai nilai koefisien Beta lebih besar jika 

dibandingkan dengan motivasi, yaitu sebesar 0,415. Hal ini menunjukkan 

bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang paling dominan 

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah bagian keuangan pada 

pemda Kabupaten Demak dibandingkan dengan variabel motivasi. 

Keterbatasan Penelitian 

Berbagai keterbatasan yang penulis temui selama jalannya penelitian 

antara lain adalah: 



23 

 

1.  Sampel penelitian ini hanya terbatas pada 89 pegawai pemerintah daerah    

 bagian keuangan pada pemda Kabupaten Demak. 

2. Variabel penelitian ini hanya terbatas pada motivasi dan komitmen 

 organisasi, sementara masih banyaknya faktor yang mampu 

 mempengaruhi kinerja pegawai pemerintah atau kinerja organisasi. 

Saran 

Adanya berbagai temuan penelitian serta keterbatasan yang ada, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Adanya pengaruh signifikan pada variabel motivasi terhadap kinerja 

pemerintah daerah bagian keuangan pada pemda Kabupaten Demak ini 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen untuk lebih 

meningkatkan kinerja pegawai pemerintah dengan lebih memperhatikan 

dan meningkatkan motivasi pegawai baik motivasi internal maupun 

motivasi eksternal. 

2. Adanya pengaruh yang lebih signifikan pada variabel komitmen organisasi 

terhadap kinerja pemerintah daerah bagian keuangan pada pemda 

Kabupaten Demak ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

manajemen untuk lebih lagi meningkatkan kinerja pegawai pemerintah 

dengan lebih memperhatikan dan meningkatkan komitmen organisasi. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih mengembangkan penelitian 

dengan memperluas sampel seluruh pegawai yang terlibat dengan 

peningkatan kinerja, serta mencari faktor lain yang mampu meningkatkan 

kinerja pegawai dalam suatu organisasi. 
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