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ABSTRAK 

 

Fitriah, 19920010, Pengaruh Motivasi Kerja dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara 

(Studi pada ASN Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin). Pembimbing 1 Rahmi Widyanti, 

Pembimbing 2 Maskur. 

 

Di era digital sekarang ini, pegawai dituntut untuk memiliki kemampuan menggunakan teknologi perkantoran, 

agar pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Motivasi kerja dan kemampuan kerja 

pegawai sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pegawai secara keseluruhan 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi kerja, kemampuan kerja terhadap kinerja pegawai 

baik secara parsial maupun secara simultan. Sampel yang digunakan adalah pegawai pada kantor kecamatan 

Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sebanyak 59 orang pegawai. Pengumpulan data menggunakan 

kuesioner. Analisis termasuk uji instrument, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear, uji hipotesis dan 

koefisien determinasi menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS for windows versi 17.0. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja dan kemampuan kerja secara parsial berpengaruh positif dan 

motivasi berpengaruh negative terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota 

Banjarmasin. Motivasi kerja, dan kemampuan kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. 

 

Kata Kunci: Motivasi kerja, kemampuan kerja, kinerja 

 

ABSTRACT  

 

Fitriah, 19920010, The Influence of Work’s Motivation and Work’s Ability on Civil Servant Performance (Study 

on ASN Subdistrict Head’s Central Banjarmasin, Banjarmasin city). Supervisor 1 Rahmi Widyanti, Supervisor 2 

Maskur. 

 

In digital era, employees should be have an ability how to operational office technology, could help the 

employees working efficient and effective. Work’s motivation and work’s ability of employees very needed to 

increasing employees performance as overall. 

The study was conducted in subdistrict head’s office Central Banjarmasin, Banjarmasin City. The purpose of 

this study was to examine and and analyze the influence of work motivation, and work’s ability to employee 

performance partially or simultaneously. The sample used are whole employee of subdistrict head’s office 

Central Banjarmasin, Banjarmasin City much as 59 employees. Collection data method used was  a 

questionnaire. The analysis includes instruments test, normality test, classic assumption test, linear regression 

test, hypothesis test and coefficient determination test using multiple linear regression analysis with SPSS 17.0 

for Windows. 

The result showed that work motivation and work’s ability partially has an influence positively to the 

employee’s performance of subdistrict head’s office Central Banjarmasin, Banjarmasin city, work motivation, 

and work’s ability simultaneously have an influence to the employee’s performance of subdistrict head’s office 

central Banjarmasin, Banjarmasin city. 

 

Keyword: work motivation, work ability, performance 
 

 

 

 



 

PENDAHULUAN  

Sumber daya manusia yang handal merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan di era globalisasi 

(Rumondor, 2013). Aparatur pemerintah dituntut bekerja lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika dalam 

mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan serta 

meningkatkan kinerja. Saat ini, kualitas kinerja pegawai negeri sipil di Indonesia masih belum dapat dikatakan 

baik secara keseluruhan (Pakpahan et al. 2014). 

Untuk dapat membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkualitas perlu dilaksanakan pembinaan 

melalui jalur pelatihan yang mengarah pada upaya peningkatan sikap dan semangat pengabdian, kompetensi dan 

efisiensi, efektifitas, serta kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan. Isi dari suatu tugas atau pekerjaan 

merupakan dasar tetap untuk merumuskan sasaran yang akan dicapai dari suatu tugas utama yang dapat 

dirumuskan sebagai target kuantitas, standar kinerja suatu tugas atau proyek tertentu untuk diselesaikan (Rivai 

dan Basri, 2005). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 

77 menyebutkan bahwa hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) digunakan untuk menjamin 

objektivitas dalam pengembangan PNS dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan 

kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pelatihan. 

Permasalahan yang juga dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin 

adalah kurangnya motivasi untuk menguasai teknologi dalam mendukung peningkatan kinerja mereka. Apalagi 

di era digitalisasi sekarang ini hampir semua pekerjaan dikerjakan secara online sehingga memerlukan motivasi 

yang tinggi agar dapat meningkatkan kemampuan. 

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas ada dua dimensi penting dalam memahami konsep kinerja 

yaitu dimensi motivasi dan dimensi kemampuan. Dengan kata lain seorang pegawai akan mencapai kinerja yang 

tinggi, jika memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu diperoleh hasil bahwa dengan pemberian motivasi kerja yang baik kepada pegawai dapat 

meningkatkan kinerja pegawai dan hasil yang sama juga kemampuan kerja yang baik yang dimiliki pegawai 

dapat meningkatkan kinerja pegawai  (Assyifa Dania, 2020; Herlinawati, 2016).  

Kantor Kecamatan Banjarmasin tengah kota Banjarmasin beberapa tahun terakhir ini sudah 

menggunakan sistem kepegawaian dengan cara digital. Hampir semua aspek pekerjaan juga menggunakan 

sistem digital sehingga memudahkan untuk pendataan kependudukan dan kemasyarakatan. Namun demikian, 

masih terdapat kendala yaitu penguasaan sistem digital ini masih terbatas pada pegawai tertentu saja atau 

petugas khusus yang menangani sistem informasi perkantoran. Hal ini mengakibatkan pekerjaan belum berjalan 

secara efisien dan efektif, dan terdapat hambatan-hambatan dalam melayani masyarakat. 

 

 

METODE  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan triangulasi yakni 

menggabungkan pendekatan statistik (kuantitatif), observasi partisipan (kualitatif) dan wawancara (kualitatif). 

Dengan menyebar kuesioner kepada 59 responden yang ditentukan berdasarkan pendekatan rumus Slovin yang 

bertujuan untuk menganalisa pengaruh secara parsial dan simultan dari Motivasi Kerja (X1) dan Kemampuan 

Kerja (X2) terhadap Kinerja (Y) Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota 

Banjarmasin.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan Umur 

Umur Responden Jumlah Prosentase (%) 

21—30 Tahun 15 25,42 

31 – 40 tahun 19 32,20 

41 – 50 tahun 18 30,52 

Lebih 50 tahun 7 11,86 

Jumlah Total 59 100,00 

Sumber : data primer, diolah, 2021 

 

Berdasarkan Tabel 5.5, maka dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah berusia di antara 31 

tahun – 40 tahun, yaitu sebesar 19 responden atau 32.20% dan responden paling sedikit berusia 50 tahun keatas 

sebanyak 7 responden atau 11,86%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar pegawai ASN 

Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah masih berusia produktif dan dapat diandalkan. 

 



 

 

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%) 

Laki-laki 44 74,58 

Perempuan 15 25,42 

Jumlah Total 59 100,00 

     Sumber : data primer, diolah, 2021 

 

Berdasarkan tabel 2, maka dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah laki-laki, yaitu sebesar 

44 responden atau 74,58 % dan sisanya 15 responden atau 25,24% adalah perempuan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar pegawai ASN kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah adalahlaki dan sebagian 

kecil perempuan. Hal ini membuktikan bahwa di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah isu gender menjadi hal 

yang diperhatikam dalam rekrutment pegawai, dalam artian antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak 

yang sama dalam mengisi jabatan yang ada yang ditentukan oleh hasil tes dan penilaian tim seleksi. 

 

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

Diploma/Sarjana S1 57 96,61 

Magister/ S2 2 3,39 

Jumlah Total 59 100,00 

     Sumber : data primer, diolah, 2021 

 

Berdasarkan tabel 3di atas, maka dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden terbanyak adalah 

memiliki tingkat pendidikan setingkat Sarjana S1, yaitu sebesar 57 responden atau 96,61 % dan sisanya S2 

sebesar 2 Responden atau 3,39%. Berdasarkan tanggapan tersebut maka dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai 

ASN Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah berpendidikan tinggi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi dan kemampuan pegawai dalam menunjang kinerjanya. 

 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil uji validitas instrument penelitian menunjukan seluruh instrument ≥ 0,30 dengan nilai signifikansi 

seluruh instrument berada dibawah 0,05 dapat disimpulkan bahwa instrument dalam penelitian ini dinyatakan 

valid. Hasil uji reliabilitas menunjukan nilai koefisien alpha dari seluruh instrumen ≥0,60 yang berarti semua 

instrumen dalam penelitian ini dapat dipercaya keandalannya. 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas pada grafik normal P-P Plot juga menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis 

diagonal, dan sebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka diartikan model regresi ini memenuhi syarat 

menjadi model regresi yang baik dan layak dipakai untuk prediksi dan telah memenuhi asumsi normalitas.  

Uji Heterokedastisitas berdasarkan grafik scatterplot, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

atau tidak membentuk suatu pola tertentu, tersebar  di bawah maupun di atas angka nol pada sumbu Y. dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, sehingga model regresi dalam penelitian ini layak dipakai 

prediksi. 

Uji Multikolinearitas menunjukkan nilai VIF tidak ada yang mendekati angka 5, dapat dikemukakan 

bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan dalan penelitain ini.  

 

Hasil Uji Regresi  

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Bergandan dan Uji Hipotesis 

Variabel Koef.Reg. Beta tHitung Sign. 

Konstanta 9.387 - 3.231 0.002 

X1 0.108 0.120 1.003 0.320 

X2 0.489 0.529 4.417 0.000 

 R Square R Adjusted FHitung Sign. 

 0,350 0,326 15.051 0,000 

     Sumber : data primer, diolah, 2021 

 

Y = 9.387+ 0.108 X1 + 0.489 X2 + e 
 



 

Berdasarkan persamaan diatas dapat diartikan bahwa variabel motivasi berpengaruh positif terhadap 

variabel kinerja pegawai sebesar 0.108 Setiap penambahan satu satuan variabel motivasi akan menambah 

variabel kinerja pegawai sebesar 0.108. Variabel kemampuan berpengaruh positif terhadap variabel kinerja 

pegawai. Setiap penambahan satu satuan variabel kemampuan akan menambah variabel kinerja pegawai sebesar 

0.489. Nilai intercept pada persamaan tersebut adalah 9.387, hal ini menunjukkan bahwa ketika nilai x = 0 maka 

nilai variabel kinerja karyawan adalah 9.387. 

 

Uji Hipotesis Penelitian 

Uji F (Simultan) 

Melakukan uji F (Uji Simultan) dengan cara membandingkan antara  nilai F hitung dengan F tabel pada 

taraf kesalahan 5%. Berdasarkan hasil uji tabel 5.15 nilai signifikansi F sebesar 0,000 lebihkecil dari α (0,05) 

sehingga keputusan uji yang diambil adalah Ho ditolak  dan  Hi, diterima, sehingga variabel bebas motivasi ker 

ja dan  kemampuan  kerja secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja pegawai ASN Kantor 

Kecamatan Banjarmasin Tengah (Y). 

Uji T (Parsial) 

a.Karena nilai t hitung variabel X1 yaitu 1.003 lebih kecil daripada nilai ttabel = 2,00324 maka keputusan yang 

diambil adalah terima Ho atau dengan kata lain bahwa variabel Motivasi (X1) secara parsial memiliki 

pengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel terikat kinerja pegawai. 

b.Karena nilai t hitung variabel X2 yaitu 4.417 lebih besar  daripada nilai ttabel = 2,00324 maka keputusan yang 

diambil adalah tolak Ho atau dengan kata lain bahwa variabel Kemampuan (X2) secara parsial memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel terikat Kinerja pegawai. 

c. Variabel paling dominan dalam mempengaruhi Kinerja (Y) dapat dilihat nilai tertinggi ada pada variabel 

Kemampuan Kerja (X2) yaitu sebesar 0.529. 

 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan persamaan matematis model regresi yang terbentuk dapat diketahui bahwa kedua 

variabel bebas memiliki nilai r atau hubungan yang positif, artinya perubahan pada kedua variabel tersebut akan 

diikuti perubahan kinerja pegawai ASN Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan arah yang sama. 

Sehingga dapat diartikan bahwa variabel motivasi (X1) berpengaruh positif terhadap variabel kinerja pegawai 

dengan koefisien sebesar 0.108 satuan. 

Setiap penambahan satu satuan variabel motivasi akan menambah variabel kinerja pegawai sebesar 

0.108. sedangkan variabel kemampuan (X2) berpengaruh positif terhadap variabel kinerja pegawai dengan 

koefisien sebesar 0.489 satuan. Setiap penambahan satu satuan variabel kemampuan akan menambah variabel 

kinerja pegawai sebesar 0.489. Nilai intercept pada persamaan tersebut adalah 9,387, hal ini menunjukkan 

bahwa ketika nilai x = 0 maka nilai variabel kinerja pegawai ASN Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah 

adalah9,387. 

Dengan demikian keputusan uji yang diambil adalah terima H1 atau dapat disimpulkan variabel 

motivasi (XI) dan variabel kemampuan (X2) memiliki 

pengaruh positif, serta variabel kemampuan (X2) memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja 

pegawai ASN Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah. 

Hasil penelitian ini memperoleh nilai R Square sebesar 0,350 atau dengan kata lain 35.00% kinerja 

pegawai ASN Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah dipengaruhi variabel Bebas dalam model. Sedang 

sisanya sebesar 65,00% dipengaruhi oleh variabel yang lain di luar model. Temuan ini menunjukkan adanya 

keselarasan pendapat Kasmir (2018: 208-210) untuk mengukur kinerja pegawai dapat digunakan beberapa 

indikator mengenai kriteria kinerja yakni; kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan akan 

pengawasan dan hubungan antar pegawai . 

Adapun motivasi merupakan suatu elemen psikologis, sedangkan kerja merupakan suatu kegiatan 

yang kompleks dalam hal bentuk, sifat, sasaran, harapan dan realitas. Dengan itu maka orang bekerja tidak 

hanya untuk mencari uang semata tetapi ada hal lain. Salah satu diantaranya adalah bahwa orang mendapat 

kepuasan dari pekerjaan itu sendiri. 

Hal yang mendatangkan kepuasan dari pekerjaan itu bahwa dengan bekerja seseorang dapat 

menunjukkan prestasi. Kemampuan dan kekuatan untuk mengendalikan orang lain dan diri sendiri. Dalam 

memotivasi orang pada suatu organisasi diperlukan adanya pemimpin. Widyanti, R., (2021) bahwa motivasi 

adalah keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada bawahannya sedemikian rupa sehingga mereka mau 

bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi, karena pemimpin dapat diartikan sebagai inisiatif 

untuk bertindak yang dilakukan secara konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan 

bersama 

Selain itu kepemimpinan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi.  

Pemimpin yang baik harus pandai memberikan motivasi pada bawahannya untuk dapat bekerja lebih baik, tetapi 



 

dalam memberikan motivasi perlu dipelajari kemampuan para bawahan umumnya tidak ada motivasi untuk 

mencapai suatu tingkat produktivitas yang tinggi, kecuali mereka menganggap harapan pemimpin tersebut 

realitas dan dapat dicapai. Bawahan didorong melakukan pekerjaan- pekerjaan yang tidak dapat dicapai. Hal ini 

memungkinkan sekali mereka akan berhenti mencoba dan menetapkan hasil-hasil yang lebih rendah dari yang 

mampu mereka capai. Memberi motivasi berarti akan menciptakan suasana subur untuk lahirnya motif. Dengan 

demikian memotivasi pegawai berarti mengharapkan  dapat terjadi perubahan sikap dan meningkatkan mutu 

kerja pegawai. Dengan demikian upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai secara langsung mempengaruhi 

motivasi kerja dan kinerja pegawai ASN Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah 

adalah dengan menciptakan situasi yang kondusif sehingga setiap pegawai memiliki ketenangan dan 

kenyamanan dalam bekerja. Hal yang tak kalah penting lainnya adalah menempatkan seorang tenaga ahli pada 

posisi yang tepat serta cermat dalam mengamati, membimbing pegawai dan memotivasi pegawai. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Menurut Clelland (Robbins, 2016) beberapa orang mempunyai motivasi yang kuat sekali 

untuk berhasil. Mereka bergulat untuk prestasi pribadi bukannya untuk ganjaran sukses itu semata-mata. Mereka 

mempunyai hasrat untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik atau lebih efisien daripada yang telah dilakukan 

sebelumnya. Teori kebutuhan motivasi Clelland berfokus pada tiga kebutuhan: prestasi (achievement), 

kekuasaan (power), dan pertalian (affiliation). 

Upaya lain yang harus dijalankan untuk meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan 

Banjarmasin Tengah adalah dengan memberikan pelatihan berupa, choaching clinic, pelatihan dan pembekalan 

secara berkala dan periodik untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam bekerja. Upaya tersebut sangat 

berkesesuaian denganpendapat Gibson (2007) menyatakan ada beberapa indikator kemampuan yang diperlukan 

dalam suatu instansi agar pegawai dapat mengerjakan tugas yang dibebankan padanya. beberapa kemampuan 

yang harus dimiliki oleh pegawai untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kerja, yaitu kemampuan berinteraksi, 

kemampuan konseptual (Conceptual ability), kemampuan teknis pegawai untuk mengembangkan dan mengikuti 

rencana- rencana kebijakan dan prosedur yang efektif. 

Berkenaan dengan kemampuan kerja pegawai ASN Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah 

merupakan kapasitas pegawai untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan, dan merupakan penilaian 

terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Dengan demikian maka kemampuan merupakan potensi 

seseorang untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang dimilikinya, karena kemampuan seseorang 

merupakan perwujudan dari pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. Oleh sebab itu, Pegawai yang memiliki 

kemampuan tinggi dapat menunjang tercapainya visi dan misi organisasi untuk segera maju dan berkembang 

pesat, guna mengantisipasi kompetisi global dan tuntuntan pekerjaan di Kantor Kecamatan Banjarmasin 

Tengah. 

Temuan penelitian diatas berkesesuaian dengan pendapat Robbins (2016) yang menyatakan 

kemampuan kerja adalah kapasitas individu untukmelaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. 

Dimana kemampuan individu pada hakekatnya tersusun dari dua faktor yaitu: kemampuan intelektual dan 

kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah salah satu kemampuan yang diperlukan dalam menjalankan 

aktivitas kerja, seperti menganalisis dan memahami pekerjaan yang dilakukan. Kemampuan intelektual yang 

bagus dimiliki oleh pegawai diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian kemampuan 

intelektual yang tinggi juga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kemajuan organisasi. Kemampuan 

fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, 

kekuatan dan keterampilan. 

Hal tersebut juga berkeseuaian dengan pendapat Katz dalam (Moenir,2008) yang menyatakan ada 3 

jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mendukung seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau 

tugas, sehingga tercapai hasil yang maksimal, yaitu: kemampuan teknis (technical skill) adalah pengetahuan dan 

penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan cara proses dan prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-

alat kerja. kemampuan bersifat manusiawi (human skill) Adalah kemampuan untuk bekerja dalam kelompok 

suasana di mana organisasi merasa aman dan bebas untuk menyampaikan masalah dan kemampuan konseptual 

(conceptual skill) Adalah kemampuan untuk melihat gambar kasar untuk mengenali adanya unsur penting dalam 

situasi memahami di antara unsur-unsur itu. 

Upaya lain yang harus dijalankan untuk meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan 

Banjarmasin Tengah adalah dengan memberikan pelatihan berupa, choaching clinic, pelatihan dan pembekalan 

secara berkala dan periodik untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam bekerja. Upaya tersebut sangat 

berkesesuaian denganpendapat Gibson (2007) menyatakan ada beberapa indikator kemampuan yang diperlukan 

dalam suatu instansi agar pegawai dapat mengerjakan tugas yang dibebankan padanya. beberapa kemampuan 

yang harus dimiliki oleh karyawan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kerja, yaitu kemampuan berinteraksi, 

kemampuan konseptual (Conceptual ability), kemampuan teknis pegawai untuk mengembangkan dan mengikuti 

rencana- rencana kebijakan dan prosedur yang efektif. 

 

 



 

IMPLIKASI PENELITIAN 

Hasil penelitian secara deskriptif, mengindikasikan bahwa pegawai pada kantor Kecamatan 

Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin menanggapi positif terhadap Motivasi kerja. Selain itu pegawai pada 

kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin juga menanggapi positif terhadap Kemampuan kerja. 

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis menunjukkan ada pengaruh secara positif yang tidak signifikan motivasi 

kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. 

Pengujian hipotesis ini diketahui bahwa semakin ditingkatkannya motivasi kerja pegawai pada kantor 

Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin maka akan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai 

pada kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan dari hasil analisis menunjukkan ada pengaruh secara positif tidak signifikan motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Pengujian hipotesis 

ini diketahui bahwa semakin ditingkatkannya motivasi kerja pegawai pada kantor Kecamatan Banjarmasin 

Tengah Kota Banjarmasin maka akan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai pada kantor Kecamatan 

Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin begitu juga sebaliknya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wilda 

Maghfirah dkk (2018) yang menemukan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif tidak sigifikan terhadap 

kinerja pegawai, Demikian juga berdasarkan hasil pengujian dari Kemampuan Kerja yang memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. 

Hal ini menunjukkan semakin ditingkatkannya kemampuan Kerja pegawai maka akan dapat meningkatkan 

kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin begitu juga sebaliknya. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Askolani dan Ressi J. Macdalena (2020) dengan judul 

Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Divisi MSDM 

PT. Inti (Persero) Bandung. Sampel penelitian adalah karyawan divisi MSDM PT. Inti yang berjumlah 45 orang. 

Dengan menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda menemukan bahwa Motivasi Kerja dan Kemampuan 

Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Divisi MSDM PT. Inti (Persero) Bandung. 

Penelitian yang dilakukan oleh Helinawati (2016) dengan judul The effect of Motivation and Competency to 

Work Performance Staff Office of Semboro District Jember Regency. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh Motivasi kerja dan Kompetensi terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Kecamatan Semboro, Kota Jember.Sampel penelitian adalah staf pegawai kecamatan 

sebanyak 32 pegawai. Dengan analisis Regresi Linear Berganda menemukan bahwa terdapat pengaruh motivasi 

kerja terhadap kinerja pegawai, terdapat pengaruh positif kompetensi terhadap kinerja pegawai, dan terdapat 

pengaruh motivasi kerja dan kemampuan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai. 

Selain itu hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jajang Amiroso, Mulyanto, 

2015, yang berjudul “Influence of Discipline, 

Working Environment, Culture of Organization and Competence on Workers’ Performance through 

Motivation, Job Satisfaction (Study in Regional Development Planning Board of Sukoharjo Regency)”. Hasil 

penelitian diketahui bahwa disiplin kerja, motivasi kerja dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan, disiplin secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan, motivasi kerja secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan dan budaya 

organisasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Maka dapat diketahui bahwa semakin ditingkatnya motivasi kerja dan kemampuan kerja pada tiap-tiap pegawai 

maka akan mampu meningkatkan kinerja pegawai dan begitu juga sebaliknya. Robbin (2016) menyatakan 

motivasi kerja adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk 

menggerakkan kemampuan dalam membentuk keahlian dan keterampilan tenaga dan waktunya untuk 

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam 

rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. 

Motivasi kerja yang sudah diberikan organisasi membuat pegawai mau bekerja giat dan antusias 

mencapai hasil yang optimal. Sikap ini di cerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja.dengan 

demikian bahwa karenan adanya kepuasan kerja pada seorang pegawai maka berimplikasi pada kedisiplinan, 

prestasi kerja dan keadaan psikis yang menyenangkan sehingga pegawai termotivasi untuk giat bekerja. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

1. Variabel motivasi secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan nilai t 

hitung 1.003 lebih kecil daripada nilai ttabel 2,00324. 

2. Variabel kemampuan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai 

Aparatur Sipil Negara Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan nilai t hitung 

4.417 lebih besar daripada nilai ttabel 2,00324. 

 



 

3. Variabel motivasi dan kemampuan secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota 

Banjarmasin dengan nilai R Square adalah sebesar 0.350. 

 

Saran  

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pelaku dan pemberi  layanan kepada masyarakat, hendaknya 

lebih meningkatkan lagi motivasi prestasi dan berafiliasi dengan pihak swasta agar kinerja lebih 

meningkat dengan signifikan. 

2. hendaknya tenaga ahli program simpeg memiliki kompetensi pendidikan formal teknik informatika 

untuk meningkatkan kinerja dan kredibilitas pegawai lainnya. 

3. Hendaknya pihak pimpinan di kecamatan dan di kelurahan melakukan peningkatan dalam membina 

dan menganalisis informasi baik dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi, agar motivasi dan 

kemampuan kerja pegawai lebih meningkat. 

4. Hendaknya pimpinan melakukan evaluasi secara sistematis, terstruktur dan terukur terkait motivasi dan 

kemampuan kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Banjarmasin Tengah. 
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