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PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI, FASILITAS KERJA DAN 

MOTIVASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI  

KPPN SURAKARTA TAHUN 2020 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi pegawai, fasilitas 

kerja dan motivasi dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kppn Surakarta. Jenis 

penelitian ini adalah kuantitatif, data yang digunakan adalah data primer. 

Pengujian prasyarat analisis menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan 

pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi 

klasik yang digunakan ada uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji 

heterokedastisitas, sedangkan pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji f dan 

koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian dan analisis data membuktikan bahwa 

kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Dibuktikan dengan 

hasil analisis yang dinyatakan dapat dilihat dari t hitung 3,918 atau sig. 0,000 dan 

koefisien 0,244 hal ini menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai. Fasilitas kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Dibuktikan dengan hasil analisis yang dinyatakan dapat dilihat dari t 

hitung 2,044 atau sig. 0,046 dan koefisien 0,089 hal ini menunjukkan bahwa 

fasilitas kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. dibuktikan hasil analisis yang 

dinyatakan dapat dilihat dari t hitung 11,155 atau sig. 0,000 dan koefisien 0,764 

hal ini menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai. 
 

Kata kunci: kompetensi pegawai, fasilitas kerja, motivasi, kinerja pegawai. 
 

Abstract 

This study aims to determine the effect of employee competence, work facilities 

and motivation in improving employee performance in Kppn Surakarta. This type 

of research is quantitative, the data used are primary data. The analysis 

prerequisite testing uses multiple regression analysis techniques with the 

instrument testing using the validity and reliability test, the classic assumption test 

used is the normality test, multicollinearity test, and heterokedasticity test, while 

the hypothesis testing uses the t test, f test and coefficient of determination (R2). 

The results of research and data analysis prove that competence has a significant 

effect on employee performance. Evidenced by the results of the analysis stated 

can be seen from t arithmetic 3,918 or sig. 0,000 and a coefficient of 0.244 this 

shows that competence has a positive influence on employee performance. Work 

facilities have a significant effect on employee performance. Evidenced by the 

results of the analysis stated otherwise can be seen from t count 2.044 or sig. 

0.046 and a coefficient of 0.089, this shows that work facilities have a positive 

influence on employee performance. Motivation has a significant effect on 

employee performance. evidenced by the results of the analysis that can be seen 

from the count 11.155 or sig. 0,000 and a coefficient of 0.764, this shows that 

motivation has a positive influence on employee performance. 
 

Keywords: employee competency, work facilities, motivation, employee 

performance. 
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1. PENDAHULUAN 

Banyak perusahaan yang sukses karena mereka mempunyai karyawan dengan 

kualitas yang baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan 

suatu organisasi adalah kinerja karyawan. Sudarmanto menyatakan bahwa 

keberhasilan suatu organisasi adalah didukung dari sumber daya manusia yang 

memiliki kinerja yang baik. Karyawan adalah elemen kunci dari organisasi di 

mana mereka dapat membuat perusahaan sukses atau gagal (puspita wulansari, 

2019). Kinerja adalah fungsi dari kemampuan pekerja untuk menerima tujuan 

kerja. Tingkat pencapaian tujuan dan interaksi antara tujuan dan kemampuan 

pekerja menurut Gorden dalam Nawawi (2010:63). Dengan definisi ini, dapat 

dikatakan bahwa karyawan memainkan pernan penting dalam menjalankan semua 

kegiatan organisasi atau perusahaan agar tumbuh dan berkembang untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan tersebut (Made 

Agus Wija Pradnyana, Anak Agung Putu Agung, 2018).  

Tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui kineja yang positif dari 

karyawannya, sebaliknya organisasi akan menghadapi hambatan dalam 

pencapaian tujuan manakala kinerja para karyawan tidak efektif dalam arti tidak 

dapat memenuhi tunututan pekejaan yang diinginkan organisasi (Abdullah,2016). 

Oleh karena itu, keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja dari 

karyawan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai 

oleh seorang karyawan dalam melaksankan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya (Baba, 2017). Peningkatan kinerja pegawai 

penting dilakukan agar memiliki tanggung jawab terhadap tugas pokoknya, 

seorang pegawai harus memiliki kompetensi atau sering disebut kemampuan yang 

harus dimiliki oleh sorang pegawai. Kompetensi pegawai terdiri dari: pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill), sikap (attitude) yang disesuaikan dengan bidang 

yang dibutuhkan orgnisasi sehngga menghasilkan kinerja yang baik 

(Chrishartanto & Said, 2019). Penilaian kerja seorang karyawan dalam suatu 

organisasi, ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki oleh karyawan dalam 

menghasilkan kerja. Tudero (2004) menyatakan bahwa kompetensi memahami 

peranan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan 

suatu organisasi atau perusahaan.Karyawan yang memiliki kompetensi yang 

berkualitas akan berpengaruh pada kinerjanya. Kompetensi akan mengarahkan 
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tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja. Seorang 

karyawan yang memiliki kompetensi yang tinggi cenderung dapat meningkatkan 

kinerjannya secara optimal (Anshari et al., 2019). 

Dalam kompetensi yang dimiliki seorang pegawai, fasilitas kerja juga akan 

mendukung kinerja pegawai tersebut. Fasilitas kerja adalah fasilitas pendukung 

dalam aktivitas fisik suatu perusahaan atau organisasi, dan sedang digunakan 

dalam kegiatan normal perusahaan, memiliki masa manfaat yang relatif permanen 

dan memberikan manfaat untuk masa depan (Auliyah & Artaya, 2019). Pegawai 

tidak dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya tanpa alat kerja dan 

perlengkapan lainnya. Fasilitas kerja yang tidak dapat digunakan atau terbatas 

dapat menghambat pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, sebaliknya fasilitas 

kerja yang cukup dan layak untuk dipakai akan dapat menunjang dalam 

penyelesaian pekerjaan dengan cepat dan tepat sehingga dapat menghasilkan 

kinerja yang maksimal (Aditya Irawan, 2018). Menurut Moenir (1987:197), 

“fasilitas adalah segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati dan dinikmati 

oleh pegawai baik dalam hubungan langsung dengan pekerjanan maupun untuk 

kelancaran pekerjaan.” Adjib dan Oktarina (2015:10) menyatakan “ semakin baik 

dan memadai sarana kantor yang ada di suatu organisasi maka akan semakin baik 

pula kinerja pegawai di organisasi tersebut. Kesimpulan diatas menyatakan 

fasilitas kinerja merupakan pendukung dalam semua kegiatan dalam kegiatan 

perusahaan atau organisasi. 

Faktor lain yang dapat digunakan dalam meningkatkan kinerja pegawai 

adalah motivasi. Motivasi merupakan serangkaian sikap dan nilai- nilai yang 

mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan 

individu. Pada dasarnya motivasi dapat memacu karyawan untuk bekerja keras 

sehingga dapat mencapai tujuan mereka (HijjaMardhiya Nasution, Sri Sudiarti, 

2019). Motivasi adalah menemukan kebutuhan karyawan dan membantu untuk 

mencapainya dalam proses yang halus. Memotivasi karyawan bertujuan untuk 

memperluas keterampilan mereka dalam memenuhi tuntutan organisasi (Bayu 

Dwilaksono Hanafi, 2017). Mullins (2013) menyatakan bahwa memotivasi 

karyawan secara efektif adalah salah satu fungsi yang paling dari seorang 

manajer. Motivasi yang rendah dapat membuat seseorang yang berkualitas tinggi 

mempunyai kinerja yang buruk dan sebaliknya motivasi yang tinggi dapat 
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membuat seorang yang berkualitas rendah mempunyai kinerja yang baik. 

Pemberian motivasi dapat memberikan efek positif dalam pelaksanaan pekerjaan 

pegawai dalam pencapaian target kerja organisasi. 

Studi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN adalah instansi vertikal Ditjen 

Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur 

Sistem Manajemen Investasi. KPPN dipimpin oleh sorang Kepala. Organisasi dan 

tata kerja KPPN diatur dalam Peraturan Menteri Keungan Nomor 

169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Keja Instansi Vertikal Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, 

KPPN terdiri dari 5 tipe yaitu : 1. KPPN tipe A1, 2. KPPN tipe A2, 3. KPPN 

Khusus Pinjaman dan Hibah, 4. KPPN Khusus Penerimaan, dan 5. KPPN Khusus 

Investasi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01/2005 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, KPPN Surakarta adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan di daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah.KPPN Surakarta termasuk KPPN Tipe A1, 

dan tugas KPPN Surakarta adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan 

bendahara umum Negara, penyaluran anggaran melalui pembiayaan atas beban 

anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan 

dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang- undangan. 

Organisasi dalam KPPN Surakarta senantiasa meningkatkan komitmen 

pegawai dalam membangun budaya pengelolaan kinerja melalui e-perfomence. 

Tahapan pengelolaan kinerja dimulai dari penyusunan rencana target yang 

tertuang dalam manual Indikator Kinerja Utama (IKU), input kontrak kinerja 

dalam aplikasi e-perfomence serta evaluasi pencapaian pelaksanaan yang 

dilaksanakan setiap triwulan dan pada akhir tahun terdapat progam pemilihan The 

Best Employee yang merupakan system reward dengan tujuan memotivasi 

karyawan untuk bekerja lebih baik lagi kinerja yang telah ditetapkan. Saat ini, 

kinerja setiap pegawai dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan ruang 

lingkup pekerjaan dengan mengakomoda. Hal ini tidak lain sebagai upaya 

organisasi mendorong setiap pegawai untuk dapat bekerja secara mandiri dan 
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bertanggungjawab terhadap target si jenjang pendidikan sebagai salah satu 

penetapan utama. Hal ini dimaksud dengan tujuan memotivasi pegawai untuk 

mengembangkan keilmuan baik melalui program beasiswa yang disediakan 

organisasi maupun atas inisiatif sendiri (AIS). 

Berdasarkan penjelasan diatas untuk mengetahui benar atau tidaknya 

pengaruh kompetensi pegawai, fasilitas kerja dan motivasi terhadap kinerja guna 

mengidentifikasi kinerja para pegawai KPPN Surakarta dan melihat begitu 

pentingnya kinerja pergawai yang dipengaruhi oleh kompetensi pegawai, fasilitas 

kerja dan motivasi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“ Pengaruh Kompetensi Pegawai, Fasilitas Kerja dan Motivasi dalam 

Meningkatkan Kinerja Pegai KPPN Surakarta”. Hasil yang akan di dapatkan bisa 

digunakan untuk menambah wawasan tentang kinerja pegawai dan meningkatkan 

atau mengevaluasi kekurangan yang ada dalam kinerja pegawai. 

 

2. METODE 

2.1  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN) di Surakarta yang berjumlah 57 orang. Sampel dalam penelitian 

ini menggunakan metode Total Sampling dengan jumlah populasi yang kurang 

dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Adapun sampel 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu berjumlah 57 pegawai Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Surakarta. 

2.2  Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data dari penelitian ini adalah adalah data primer berupa data yang diperoleh 

dari hasil kusioner atau wawancara, menurut waktu pengumpulannya data yang 

digunakan adalah cross section yaitu dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. 

Penelitian ini menggunakan jenis data cross section karena mengambil data dari 

banyak orang yang berperan sebagai responden. 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

membagikan kuesioner atau memberikan wawancara langsung kepada target yang 

dituju untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Peneliti menggunakan 

alat peneliti data berupa kusioner dan wawancara singkat, wawancara yang 
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dimaksud adalah percakapan tanya jawab untuk mengarahkan pengisian kusioner 

agar mencapai tujuan tertentu. 

2.4 Definisi Operasional Variabel 

a. Kinerja Karyawan merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan tanggung jawab dan 

wewenang masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi menurut 

Prawirosentono (2012:120) dalam (Fachreza, Said Musnadi, 2018). Terdapat 

hubungan erat antara kinerja perorangan dengan kinerja organisasi, dengan 

kata lain bila kinerja karyawan baik maka kemungkinan kinerja organisasi 

juga baik. 

b. Kompetensi pegawai adalah pengetahuan, kemampuan dan keterampilan atau 

karakteristik personal seseorang yang menentukan tingkat perilaku dan 

keahlian individu dalam melakukan pekerjaannya yang diharapkan dapat 

memberikan kinerja yang unggul dalam pekerjaannya Santiasih (2013) dalam 

(Putu Ari Saputra Suwendra & Bagia, 2016). Dimensi kompetensi menurut 

Listio (2012) mengatakan bahwa kompetensi terdiri dari (1) kompetensi 

intelektual, (2) kompetensi emosional, (3) kompetensi sosial, dan (4) 

kompetensi spiritual. 

c. Fasilitas kerja merupakan alat atau sarana untuk membantu karyawan lebih 

mudah untuk menyelesaikan pekerjaannya dan karyawan akan bekerja lebih 

produktif (Robertson, 2000;Roelofsen,2002) pada jurnal (Pratiwi et al., 2019). 

Fasilitas kerja memiliki manfaat di masa depan dan manfaatnya relatif 

permanen. Semakin baik fasilitas kerja, semakin tinggi tingkat kinerja 

karyawan. 

d. Motivasi adalah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat 

meningkatkan potensi mereka dalam melakukan suatu kegiatan (Prabowo, 

Noermijati dan Irawanto, 2017) dalam (Priarso et al., 2019). Motivasi kerja 

bersumber dari dalam individu maupun luar individu. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja antara lain inisiatif, promosi, jenis pekerjaan, 

peluang untuk belajar dan tumbuh, bonus, kondisi kerja, dan status. 

2.5 Metode Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini 

yaitu analisis regresi berganda. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui 
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dampak yang ditimbulkan kompetensi pegawai, fasilitas kerja dan motivasi dalam 

meningkatkan kinerja pegawai. Selain itu analisis regresi berganda juga 

digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. 

Pengujian Instrumen Tujuannya adalah mengetahui kelayakan dari instrumen 

yang digunakan sebagai alat pengumpulan data pada responden. Terdapat dua uji 

instrumen, antara lain uji validitas dan uji reliabilitas. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk melihat apakah model yang digunakan dalam 

menganalisis data dan pengujian hipotesis pada penelitian ini sudah layak atau 

belum. 

3.1.1 Pengujian Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji variabel bebas dan variabel terikat 

memiliki distribusi normal atau tidak dalam model regresi. Cara mendeteksi uji ini 

dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Tabel 1. Pengujian Normalitas 

Kolmogorove Smirnove Asymp.sig 

1,039 0,492 

 

Sesuai hasil uji ini menghasilkan nilai asymp.sig 0,492 > 0,05 maka data 

yang dianalisis berdasarkan jawaban responden adalah berdistribusi normal. 

3.1.2 Penguj ian Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti 

diantara beberapa atau semua variabel penjelasan (bebas) dari model regresi 

berganda. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar 

variabel indipenden dengan melihat nilai Tolerance dan nilai VIF. 

Tabel 2. Pengujian Multikolinieritas 

Model Tolerance VIF 

Kompetensi (X1) 0,181 5,513 

Fasilitas Kerja (X2) 0,394 2,535 

Motivasi (X3) 0,140 7,142 

 

Hasil yang didapat uji ini menunjukkan bahwa kompetensi, fasilitas keija 

dan motivaasi menghasilkan nilai tolerance < 1 dan VIF < 10 maka data yang 

dianalisis berdasarkan jawaban responden adalah tidak terjadia multikolinieritas. 
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3.1.3 Pengujian Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji ada tidaknya ketidak samaan 

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Uji 

yang dilakukan adalah uji Glejser 

Tabel 3. Pengujian Hetersokedastisitas 

Model Sig. Level of sig. 

Kompetensi (X1) 0,645 > 0,05 

Fasilitas Kerja (X2) 0,056 > 0,05 

Motivasi (X3) 0,626 > 0,05 

 

Hasil yang didapat uji ini menunjukkan bahwa kompetensi, fasilitas kerja 

dan motivaasi menghasilkan nilai Sig pada level of sig 5% > 0,05 maka data yang 

dianalisis berdasarkan jawaban responden adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan 

kompetensi pegawai, fasilitas kerja dan motivasi dalam meningkatkan kinerja 

pegawai. Selain itu analisis regresi berganda juga digunakan untuk menguji 

kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. 

Tabel 4. Analisis Regresi 

Model Coeffisient t Sig. 

Konstan -2,348   

Kompetensi (X1) 0,244 3,918 0,000 

Fasilitas Kerja (X2) 0,089 2,044 0,046 

Motivasi (X3) 0,764 11,155 0,000 

F  557,661  

Sig.  0,000  

R square  0,969  

 

Model persamaan yang dihasilkana dalah: 

Y = -2,348 + 0,244 Xi + 0,089 X2 + 0,764 Xs+e   (1) 

Hasil persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Koefisien konstanta sebesar -2,348 menunjukkan bahwa bila kompetensi, 

fasilitas kerja dan motivasi tidak mampu dibangun oleh instansi tersebut maka 

kinerjanya menurun. 

b) Koefisien kompetensi sebesar 0,244 menunjukkan bahwa bila kompetensi 

yang dimiliki pegawai semakin kuat maka kinerja yang dihasilkan semakin 

tinggi. 



9 
 

c) Koefisien fasilitas kerja sebesar 0,089 menunjukkan bahwa bila fasilitas yang 

diberikan semakin memadai maka kinerja yang dihasilkan semakin tinggi. 

d) Koefisien motivasi sebesar 0,764 menunjukkan bahwa bila motivasi yang 

dimiliki pegawai semakin kuat maka kinerja yang dihasilkan semakin tinggi. 

3.3 Pengujian Hipotesis 

Uji ini untuk menentukan hasil analisis secara parsial, simultkan dan model 

berdampak terhadap variabel independen. Hasil analisis adalah: 

3.3.1 Uji Parsial 

Dalam analisis ini diperoleh hasilnya adalah: 

Nilai t tabel sebagai berikut: t (a/2; n- k) = t (0,05/2; 57 - 3) 

     =t (0,025; 54) = 2,003 

Pengujian ini terdiri dari 3 variabel independen yaitu kompetensi, motivasi, 

dan fasilitas kerja. Setelah melalui beberapa tahapan analisis sampai pada uji 

parsial dihasilkan nilai t hitung 3,918 dan juga dilihat dari sig. 0,000 yang dilhat 

dari variabel kompetensi maka hasilnya t hitung 3,918 > t tabel 2,003 dan jika 

dilihat nilai sig. 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan kompetensi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Nilai t hitung 2,044 dan juga dilihat dari sig. 0,046 yang dilhat dari variabel 

fasilitas kerja maka hasilnya t hitung 2,044 > t tabel 2,003 dan jika dilihat nilai 

sig. 0,046 < 0,05. Hasil ini menunjukkan fasilitas kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

Nilai t hitung 11,155 dan juga dilihat dari sig. 0,000 yang dilhat dari 

variabel motivasi maka hasilnya t hitung 11,155 > t tabel 2,003 dan jika dilihat 

nilai sig. 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

3.3.2 Uji Simultan 

Nilai f tabel sebagai berikut: F0,05 (k-1;n-k) = F0,05 (3-1;57 - 3) 

=F0,05 (2, 54) = 3,15 

Pengujian ini terdiri dari 3 variabel independen yaitu kompetensi, motivasi, 

dan fasilitas kerja sebagai model pengukuran parameter ekonometrika. Setelah 

melalui beberapa tahapan analisis sampai pada uji parsial dihasilkan nilai F hitung 

557,661 dan juga dilihat dari sig. 0,000 yang dilhat dari variabel kompetensi maka 

hasilnya t hitung 5557,661 > F tabel 3,15 dan jika dilihat nilai sig. 0,000 < 0,05. 
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Hasil ini menunjukkan model kompetensi, fasilitas kerja, dan motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

3.3.3 Koefisien Determinasi 

Dalam analisis ini diperoleh hasilnya adalah nilai r square 0,969 (96,9%) 

menunjukkan bahwa model kompetensi, fasilitas kerja, dan motivasi memiliki 

tingkat ketepatan paling dalam analisis regresi terhadap kinerja pegawai sebesar 

96,9% dan sisanya masih ada pengukuran yang mampu menjadi faktor-faktor 

kinerja karyawan sebesar 3,1%. 

3.4 Pembahasaan 

3.4.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap kinerja Pegawai 

Studi penelitian ini menghasilkan analisis yang dinyatakan bahwa kompetensi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Untuk 

membuktikan hasil analisis yang dinyatakan dapat dilihat dari t hitung 3,918 atau 

sig. 0,000 dan koefisien 0,244. Ini mengindikasikan bahwa kompetensi yang 

dimiliki pegawai semakin kuat maka kinerja pegawai yang dihasilkan oleh 

instansi akan semakin tinggi. 

Kompetensi dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. 

Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan 

semakin cepat pula dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak 

macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya 

dan luas, dan memungkinkan peningkatan kerjanya. Dalam Sudarmanto, (2009) 

Kompetensi sebagai atribut kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

individu. Menurut Romberg (2007) seorang pegawai memiliki kompetensi yang 

tinggi apabila pegawai tersebut memiliki pengalaman kerja, latar belakang 

pendidikan yang mendukung profesi, memiliki keahlian/ pengetahuan, dan 

memiliki keterampilan. 

Pengalaman kerja dapat meningkatkan kinerja karena seorang karyawan 

dapat menempatkan diri secara tepat kondisi, berani mengambil risiko, mampu 

menghadapi tantangan dengan penuh tanggung jawab serta mampu berkomunikasi 

dengan baik terhadap berbagai pihak untuk tetap menjaga produktivitas, kinerja 

dan menghasilkan individu yang kompeten dalam bidangnya (Sutrisno, 2009). 

Sehingga kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan pegawai di tempat 

kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, 
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mengidentifikasi karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara 

efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja dan 

menghasilkan kinerja yang baik (Wibowo, 2009). 

3.4.2 Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

Studi penelitian ini menghasilkan analisis yang dinyatakan bahwa fasilitas kerja 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Untuk 

membuktikan hasil analisis yang dinyatakan dapat dilihat dari t hitung 2,044 atau 

sig. 0,046 dan koefisien 0,089. Ini mengindikasikan bahwa fasilitas kerja yang 

diberikan instansi semakin memadai maka kinerja pegawai yang dihasilkan oleh 

instansi akan semakin tinggi. 

Fasiltas kerja merupakan sebuah bentuk pelayanan terrhadap karyawan 

didalam menunjang kinerja. Menurut Nitisemito 2004, dalam pencapaian tujuan 

organisasi penambahan kinerja benar- benar mendapat perhatian. Kinerja sebagai 

satu hasil kerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam rangka 

upaya pencapaian tujuan. Sudarwan Danim (1995) Perusahaan hendaknya 

menyediakan fasilitas yang menyenangkan bagi karyawan misalnya fasilitas 

tempat ibadah, jaminan pengobatan, jaminan hari tua dan lain sebagainya. 

Dengan demikian apabila kantor dinas sanggup menydiakan fasilitas-

fasilitas tersebut maka kantor dinas mampu menambah semangat dari kerja 

pegawai sehigga kerjanya dapat pula ditingkatkan. Mc. Kinsey menjelaskan 

bahwa strategi (strategy) yang telah disepakati oleh para pemimpin harus 

didukung oleh struktur organisasi (structure) dan sistem (system) yang diterapkan 

dalam organisasi tersebut. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sama sekali pelayanan yang diberikan 

pegawai tidak mencerminkan bahwa pegawai dalam menjalankan tugas 

berorientasi pada hasil, serta mengedepankan asas manfaat bagi kesejahteraan 

masyarakat. Apabila struktur tugas, desain pekerjaan, pola kepemimpinan, pola 

kerjasama, ketersediaan alat kerja dan imbalan dapat diwujudkan, maka tidak sulit 

untuk meningkatkan motivasi karyawan di tempat tugas. Pada gilirannya, kinerja 

karyawan akan meningkat. Hal-hal yang paling dekat yang dapat dilihat, antara 

lain semangat kerja karyawan meningkat, penyelesaian tugas membaik, 

menurunnya angka absensi. 
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3.4.3 Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai 

Studi penelitian ini menghasilkan analisis yang dinyatakan bahwa motivasi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Untuk 

membuktikan hasil analisis yang dinyatakan dapat dilihat dari t hitung 11,155 atau 

sig. 0,000 dan koefisien 0,764. Ini mengindikasikan bahwa motivasi yang dimiliki 

pegawai semakin kuat maka kinerja pegawai yang dihasilkan oleh instansi akan 

semakin tinggi. 

pelayanan. Oleh karena itu, orientasi manajemen harus berfokus pada 

pelanggan, dengan demikian, dalam konteks ini seharusnya arah pelaksanaan 

tugas karyawan adalah memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik internal 

maupun eksternal. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu 

barisan terdepan dalam pemberian pelayanan adalah karyawan dengan berbagai 

persoalannya. Dalam keadaan demikian, bukan tidak mungkin pelanggan 

memperoleh citra yang buruk tentang organisasi/lembaga yang disebabkan 

pelayanan yang dilakukan karyawan jelek. 

Menurut Gibson (dalam Warsito, 2008:99), kinerja individual dipengaruhi 

oleh faktor motivasi, kemampuan, dan lingkungan kerja. Faktor motivasi 

mempunyai hubungan langsung dengan kinerja individual karyawan. Sedangkan, 

faktor kemampuan individual dan lingkungan kerja memiliki hubungan tidak 

langsung dengan kinerja. Kedua faktor tersebut keberadaannya akan 

mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Oleh karena itu kedudukan dan 

hubungan tersebut, maka sangatlah strategis jika pengembangan kinerja individual 

karyawan dimulai dari peningkatan motivasi kerja. Karyawan dan perusahaan 

merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. 

Karyawan memegang peran utama dalam menjalankan roda kehidupan 

perusahaan. Apabila karyawan memiliki produktifitas dan motivasi yang tinggi, 

maka laju roda pun akan berjalan dengan kencang. Dengan lajunya roda tersebut, 

akhirnya akan menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik bagi perusahaan. 

Di sisi lain, bagaimana mungkin roda perusahaan berjalan dengan baik jika 

karyawannya bekerja tidak produktif. Artinya, karyawan tidak memiliki semangat 

kerja yang tinggi, tidak ulet dalam bekerja, dan memiliki moril yang rendah. 

Sudah menjadi tugas manajemen untuk mendorong karyawan agar memiliki 

semangat kerja dan moril yang tinggi serta ulet dalam bekerja. 
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Pada setiap saat orang selalu melakukan berbagai macam aktivitas. 

Aktivitas tersebut dapat diwujudkan dalam gerakan-gerakan yang dinamakan 

kerja. Dengan kata lain, bekerja merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan 

seseorang untuk melaksanakan tugas yang menghasilkan suatu karya atau kinerja. 

Mar'at (dalam Warsito, 2008), berpendapat bahwa “faktor pendorong yang 

penting yang menyebabkan manusia bekeija adalah adanya kebutuhan yang harus 

dipenuhi. 

Aktivitas dalam bekerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, 

menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan”. 

Dengan adanya motivasi manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang 

dipenuhinya. Tanpa adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan tidak akan ada 

aktivitas manusia dalam bentuk kerja untuk menghasilkan suatu kinerja. Bekerja 

merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan mendapatkan kepuasan. 

Kepuasan tersebut merupakan perpaduan dari hasil usaha dan keinginan 

karyawan. Berdasarkan usaha dan keinginan tersebut dalam hal ini merupakan 

motivasi bagi karyawan yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang 

ditampilkan dalam pekerjaannya. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis melalui analisis statistik dari 

57 kusioner yang diberikan kepada pegawai KPPN Surakarta dapat meyimpulkan 

sebagai berikut ini: 

a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi terhadap kinerja 

pegawai pada Instansi KPPN Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan koefisien 

beta sebesar (P) sebesar 0,244 dan Sig. 0,000. 

b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan fasilitas kerja terhadap kinerja 

pegawai pada Instansi KPPN Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan koefisien 

beta sebesar (P) sebesar 0,046 dan Sig. 0,046. 

c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi terhadap kinerja pegawai 

pada Instansi KPPN Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan koefisien beta 

sebesar (P) sebesar 11,155 dan Sig. 0,000. 
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