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PENDAHULAN 

Masalah-masalah sumber daya manusia secara historis dapat ditinjau dari perkembangannya 

sejak dulu. Bahkan masalah sumber daya manusia yang kelihatannya hanya merupakan masalah 

intern dari suatu organisasi, sesungguhnya mempunyai hubungan yang erat dengan peri kehidupan 

manusia dan masyarakat yang telah menimbulkan berbagai konsepsi tentang sumber daya manusia 

dan statusnya dalam masyarakat di mana organisasi itu berada. Sejalan dengan hal tersebut, 

pengelolaan suatu organisasi harus dilakukan secara profesional serta produktif, sehingga 

organisasi tetap dapat mempertahankan hidupnya dan terus berkembang seiring dengan 

kemajuan zaman. Konsep pengembangan umumnya dilakukan terhadap pegawai yang berfungsi 

sebagai roda penggerak organisasi. Pengembangan pegawai harus dilakukan dengan kontinuitas 

yang terpelihara baik serta terarah. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah pegawai sebagai 

sumber daya manusia yang handal tidak muncul begitu saja, namun memerlukan suatu proses 

pengembangan yang bertahap dan berkesinambungan. Sekretariat Daerah Kota Medan senantiasa 

berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang 

terjadi. Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi dalam rangka mendorong terwujudnya good governance, Sekretariat Daerah Kota Medan 

harus mampu menjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. 

Penerapan good governance berlandaskan pada TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 dan 

Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas 

KKN yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada Inpres Nomor: 7 Tahun 1999, tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Atas ketentuan hukum diatas, maka kantor 

Kota Medan memerlukan pegawai yang mau dan mampu melaksanakan kinerja dengan baik dan 

benar. Kantor Kota Medan sebagai organisasi publik hadir untuk menata aktivitas yang berkaitan 

dengan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai. Sebagai organisasi sosial, aspek pelayanan 

menjadi aktivitas utama organisasi, sehingga kinerja pegawai menjadi baik. Untuk mengelola 

pegawai diperlukan keahlian tersendiri, karena orang yang diatur dan yang mengatur memiliki 

pendapat, ide, pengalaman, kematangan jiwa, kemauan dan kemampuan dalam menghadapi 

berbagai masalah yang harus dipecahkan. 

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin 

terelakkan dengan konsekuensi logis misi suci yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Berkenaan 

dengan upaya pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, birokrasi publik memberikan 

andil yang relatif besar. Aparatur pemerintah dalam birokrasi publik di Indonesia bekerja atas 

dasar wewenang yang sudah ditentukan. Untuk itu ada tiga elemen pokok yang mendasari 

pengaturan wewenang tersebut, antara lain kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin tiap-tiap satuan 

organisasi ditetapkan sebagai tugas-tugas resmi, tugas-tugas  ini relatif stabil artinya tidak 

mengalami perubahan-perubahan yang berarti  dan wewenang untuk melaksanakan itu 

sepenuhnya terikat pada aturan yang berlaku, ada keteraturan baik dalam mekanisme maupun 

prosedur, cara-cara yang sudah baku untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas-tugas oleh 
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(dan hanya oleh) anggota -anggota   yang memenuhi kualitas menurut ketentuan-ketentuan yang 

berlaku.   

Untuk mencapai tujuan yang mulia dari birokrasi, diperlukan kiranya pegawai yang handal 

dan cekatan dalam menangkap kebutuhan jaman yang semakin kompleks dewasa ini. Aparatur 

pemerintah yang mempunyai kejujuran, bisa menjadi suri tauladan   bagi publik, memiliki 

kapasitas intelektual, kinerja, penguasaan teknologi dan lain-lain. Sejumlah tuntutan kemampuan 

tersebut    merupakan kebutuhan dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah 

dalam birokrasi publik di Indonesia. 

Dalam menghadapi globalisasi maka pemerintah harus segera berbenah diri dalam berbagai 

aspek terutama aspek sumber daya aparaturnya, karena pada fase akan ada dua permasalahan yang 

dihadapi oleh bangsa Indonesia, (Gibson et al, 1997) yaitu: Pertama, kita menghadapi keadaan 

situasi, tuntutan dan tantangan dalam rangka menghadapi perubahan, perkembangan, kompetisi, 

sarat nilai, mobilitas dan pencarian jalan pintas. Kedua, kemajemukan secara geografis dan 

kemasyarakatan menuntut diperlaku kan- tersebut sesuai dengan keberadaannya dan peningkatan 

kemandiriannya. Dan ini berarti bahwa kebijaksanaan atau peraturan tidak harus berorientasi ke 

pusat. Akibat adanya perkembangan teknologi dan otomatisasi pekerjaan terjadilah pergeseran 

pada bidang personalia yang pada akhirnya mengarah pada aspek yang bersifat sasaran dan 

kebijaksanaan yang dikenal dengan personalia anggota baru yang tidak lagi terpaku pada peraturan 

dan prosedur, tetapi mempunyai wewenang dalam merumuskan kebijakan organisasi, dengan 

adanya pergeseran tersebut maka timbul istilah Human Resources Management. Pemerintah 

memiliki peran untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan warga Negara.  

Untuk mengimplementasikan fungsi tersebut, pemerintah melakukan aktifitas pelayanan, 

pengaturan, pembinaan pembangunan dalam berbagai bidang. Layanan itu sendiri disediakan pada 

berbagai lembaga atau institusi pemerintah dengan aparat sebagai pemberi layanan secara langsug 

kepada masyarakat. Guna terlaksananya pelayanan dengan baik, maka kinerja pegawai harus baik 

juga. Kinerja adalah merupakan hubungan antara hasilnya dengan fisik (barang atau jasa) dengan 

pemasukan yang sebenarnya (Bangun, 2012). Kinerja juga dipandang sebagai perbandingan antara 

hasil yang diperoleh (output) dengan jumlah sumber  yang dipergunakan (input) dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Miner, 2006; 

Mangkunegara, 2014). Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa kinerja adalah merupakan 

hasil dengan pengorbanan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan  prestasi anggota 

dengan  menghasilkan disiplin atas hasil maksimal. 

Melalui survei awal yang peneliti laksanakan di Sekretariat Daerah Kota Medan, ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai seperti disiplin kerja, motivasi, kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi. Guna meningkatkan kinerja pegawai, faktor disiplin kerja 

merupkan hal yang utama harus dijalankan, karena disiplin merupakan sikap yang sangat 

diperlukan dan mendapat perhatian dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang dalam 

usaha untuk meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan organisasi. Disiplin adalah "semua 

tindakan yang diambil terhadap karyawan yang tidak mematuhi kebijakan, standar, dan aturan 

yang berlaku di organisasi" (Catt & Mille, 1985:261). Disiplin, atau secara tegas, mendisiplinkan 

karyawan, "terkait dengan penggunaan kekuatan dalam kombinasi dengan otoritas formal" 

(Haimann & Hilgert 1997:276). Disiplin “adalah keadaan ketertiban dalam organisasi di mana 

karyawan mematuhi standar yang berlaku dan mengejar tujuan yang ditetapkan” (Schoen & 

Durand, 1979:213). Disiplin "terdiri dalam mengatur perilaku manusia dengan pandangan untuk 

mencapai hasil kerja yang direncanakan (dan dikendalikan)" (Torrington & Hall, 1991:538). 

Fenomena tentang disiplin kerja pegawai Sekretariat Daerah Kota Medan bahwa sebagian pegawai 



kurang dapat mengakomodasi kebutuhan kantor, penguasaan pekerjaan teknis pengelolaan 

administrasi disiplin dan pelaporan kegiatan masih lemah dan disiplin pegawai masih perlu 

ditingkatkan. Hal ini juga didukung oleh data absensi pegawai yang rata-rata masih 92% setiap 

bulannya. 

Selanjutnya faktor yang diduga mempengaruhi kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kota 

Medan adalah kepuasan kerja. Membicarakan mengenai kepuasan kerja pegawai, kita juga pasti 

akan membicarakan hal apa yang menjadi penentu kepuasan kerja tersebut sehingga memberikan 

hasil yang tinggi atau rendah bagi organisasi. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap 

pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yag diterima 

pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Kepuasan kerja secara 

keseluruhan bagi seorang individu adalah jumlah dari kepuasan kerja (dari setiap aspek pekerjaan) 

dikalikan dengan derajat pentingnya aspek pekerjaan bagi individu. Seorang individu akan merasa 

puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya merupakan sesuatu yang bersifat pribadi, yaitu 

tergantung bagaimana ia mempersepsikan adanya kesesuaian atau pertentangan antara keinginan-

keinginannya dengan hasil keluarannya (yang didapatnya). 

Selain faktor kepuasan kerja dan disiplin kerja, faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja 

pegawai adalah komitmen organisasi. Menurut Robbins & Timothy (2008) mendefinisikan 

komitmen sebagai suatu keadaan seseorang memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-

tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Keterlibatan kerja tinggi 

berarti pemihakan seseorang pada pekerjaannya yang khusus, komitmen pada organisasi yang 

tinggi berarti pemihakan pada organisasi yang mempekerjakannya. Komitmen organisasi bukan 

hanya salah satu konsep penting dalam hal manajemen dan ilmu perilaku; itu juga penting untuk 

studi mengenai kinerja individu dan organisasi (Swailes, 2002). Sampai saat ini, banyak definisi 

yang berbeda untuk konsep ini (Buciuniene & Skudiene, 2008; Fields, 2002), dan alasannya adalah 

bahwa ia memiliki struktur multi-dimensi yang mencakup komponen perilaku dan komponen 

komitmen untuk bekerja ( Meyer, Allen, & Smith, 1993). Dalam satu studi, komitmen organisasi 

didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi karyawan dengan organisasi (Porter, Steers, 

Mowday, & Boulian, 1974). Menurut definisi ini, komitmen organisasi terdiri dari tiga 

komponen: (1) memiliki keyakinan mutlak pada tujuan dan nilai-nilai organisasi, (2) membuat 

semua upaya yang diperlukan untuk kepentingan organisasi dan (3) memiliki keinginan yang 

kuat untuk melanjutkan dengan organisasi itu. Juga ditekankan bahwa ini adalah suatu proses.  

Demi tercapainya tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Medan haruslah di dukung 

oleh motivasi kerja yang baik dari pegawai, hal ini akan membentuk sama didalam instansi. 

Keberhasilan seorang pimpinan di dalam mengelola suatu instansi tidak akan terlepas dari pada 

faktor kemampuan pimpinan itu sendiri untuk meningkatkan motivasi terhadap bawahannya 

maupun dengan pihak-pihak luar yang berhubungan dengan instansi tersebut, sehingga antara 

bawahan dengan atasan dapat meningkatkan kinerja baik itu untuk individu maupun untuk instansi 

secara keseluruhan. 

 

METODE 

Penelitian dilakukan di Kantor Kepegawaian Kota Medan. Penelitian ini merupakan 

penelitian eksplanatori dengan desain penelitian survei. Jenis data yang digunakan data primer. 

Populasi yang digunakan seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kota Medan yang berjumalh 63 

orang. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara pengisian kuisioner dan wawancara 

untuk memperoleh data primer, sesuai dengan tujuan penelitian. Analisa data meliputi dua tahapan, 

yaitu analisis deksriptif dan analisis kuantitatif. Pada analisis deskriptif akan dibahas mengenai 



bentuk sebaran jawaban responden terhadap keseluruhan konsep yang diukur. Dari sebaran 

jawaban responden tersebut, selanjutnya akan diperoleh sebuah kecenderungan dari seluruh 

jawaban yang ada. Untuk mendapat kecenderungan jawaban responden terhadap masing-masing 

variabel, akan didasarkan pada nilai skor rata-rata (indeks) yang dikategorikan ke dalam rentang 

skor berdasarkan perhitungan three box method. Sedangkan pada analisis kuantitatif merupakan 

perhitungan dengan metode statistik, maka data tersebut harus diklarifikasi dalam kategori tertentu 

dengan menggunakan tabel-tabel tertentu, untuk mempermudah dalam menganalisa dengan 

menggunakan program SPSS, dimana bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif Variabel Kepuasan Kerja (X1) 

Rekapitulasi tanggapan responden terhadap item-item pernyataan variabel kepuasan kerja 

dapat dideskripsikan: 1) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 1): Pembagian tugas 

dilakukan secara adil. Sebagian besar responden menyatakan setuju (52.38%) dengan skor nilai 

262. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik; 2) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 

2): Hasil kerja yang dilakukan dapat mempengaruhi pekerjaan orang lain. Sebagian besar 

responden menyatakan setuju (52.38%) dengan skor nilai 262. Kondisi ini termasuk dalam 

kategori baik; 3) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 3): Pegawai diberi kebebasan 

dan tanggungjawab dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak butuh banyak pengarahan dari 

atasan. Sebagian besar responden menyatakan setuju (50.79%) dengan skor nilai 283. Kondisi ini 

termasuk dalam kategori sangat baik; 4) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 4): Ada 

umpan balik berupa saran atau kritik dari pimpinan atas pekerjaan yang dilakukan. Sebagian besar 

responden menyatakan setuju (68.25%) dengan skor nilai 272. Kondisi ini termasuk dalam 

kategori sangat baik; 5) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 5): Ada umpan balik 

berupa saran atau kritik dari sesama rekan kerja atas pekerjaan yang dilakukan. Sebagian besar 

responden menyatakan sangat setuju (66.67%) dengan skor nilai 273. Sebagian besar responden 

menyatakan setuju (52.38%) dengan skor nilai 262. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik; 6) 

Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 6): Dengan kompensasi yang didapat, mampu 

membeli barang-barang diluar kebutuhan pokok. Sebagian besar responden menyatakan sangat 

setuju (60.32%) dengan skor nilai 257. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik; 7) Tanggapan 

responden terhadap pernyataan (item 7): Pekerjaan yang dilakukan memegang peranan penting 

terhadap proses kemajuan instansi. Sebagian besar responden menyatakan setuju (60.32%) dengan 

skor nilai 277. Kondisi ini termasuk dalam kategori sangat baik; 8) Tanggapan responden terhadap 

pernyataan (item 8): Pegawai diberikan kesempatan untuk menggunakan pengetahuan dan 

ketrampilannya. Sebagian besar responden menyatakan setuju (61.90%) dengan skor nilai 256. 

Kondisi ini termasuk dalam kategori baik; 9) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 9): 

Pegawai berperan dalam penentuan kapan dan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Sebagian 

besar responden menyatakan setuju (63.49%) dengan skor nilai 275. Kondisi ini termasuk dalam 

kategori sangat baik; dan 10) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 10): Pekerjaan yang 

dilakukan memungkinkan pegawai untuk lebih berinisiatif. Sebagian besar responden menyatakan 

setuju (52.38%) dengan skor nilai 262. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik. Secara umum 

variabel kepuasan kerja termasuk dalam kategori sangat baik dengan skor nilai 268.8. Kondisi ini 

didukung dengan nilai tertinggi pada item No. 3 skor nilai 283 dengan kategori penilaian sangat 

baik. Selanjutnya nilai terendah yaitu item No. 8 skor nilai 256 dengan kategori penilaian cukup 

baik. 

 



Analisis Deskriptif Variabel Disiplin Kerja (X2) 

Rekapitulasi tanggapan responden terhadap item-item pernyataan variabel disiplin kerja 

dideskripsikan sebagai berikut: 1) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 1): Ketekunan 

dan kerajinan terhadap pekerjaan akan baik pengaruhnya terhadap peningkatan disiplin. Sebagian 

besar responden menyatakan setuju (50.79%) dengan skor nilai 261. Kondisi ini termasuk dalam 

kategori baik; 2) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 2): Peningkatan disiplin dapat 

dilakukan dengan adanya kejujuran, ketelitian dan keramahan. Sebagian besar responden 

menyatakan setuju (47.62%) dengan skor nilai 259. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik; 3) 

Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 3): Kerjasama dan saling menghormati akan 

meningkatkan kedisiplinan. Sebagian besar responden menyatakan setuju (49.21%) dengan skor 

nilai 258. Kondisi ini termasuk dalam kategori cukup baik; 4) Tanggapan responden terhadap 

pernyataan (item 4): Pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu berarti pegawai tersebut berdisiplin. 

Sebagian besar responden menyatakan setuju (50.79%) dengan skor nilai 261. Kondisi ini 

termasuk dalam kategori baik; 5) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 5): Absensi 

sebagai tolak ukur pegawai tersebut disiplin. Sebagian besar responden menyatakan setuju 

(63.49%) dengan skor nilai 259. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik; 6) Tanggapan 

responden terhadap pernyataan (item 6): Besarnya kompensasi akan meningkatkan disiplin. 

Sebagian besar responden menyatakan sangat setuju (60.32%) dengan skor nilai 257. Kondisi ini 

termasuk dalam kategori baik; 7) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 7): Ruang kerja 

yang asri akan meningkatkan disiplin. Sebagian besar responden menyatakan sangat setuju 

(63.49%) dengan skor nilai 265. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik; 8) Tanggapan 

responden terhadap pernyataan (item 8): Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi baik buruknya disiplin instansi. Sebagian besar responden menyatakan setuju 

(47.62%) dengan skor nilai 259. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik; 9) Tanggapan 

responden terhadap pernyataan (item 9): Hubungan kemanusian yang harmonis diantara sesama 

instansi ikut menciptakan disiplin yang baik. Sebagian besar responden menyatakan setuju 

(49.21%) dengan skor nilai 258. Kondisi ini termasuk dalam kategori cukup baik; dan 10) 

Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 10): Keadilan yang dijadikan dasar 

kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa atau hukuman akan merangsang terciptanya disiplin 

yang baik. Sebagian besar responden menyatakan setuju (50.79%) dengan skor nilai 261. Kondisi 

ini termasuk dalam kategori baik. Secara umum variabel disiplin kerja termasuk dalam kategori 

baik dengan skor nilai 259.8. Kondisi ini didukung dengan nilai tertinggi pada item No. 7 skor 

nilai 265 dengan kategori penilaian baik. Selanjutnya nilai terendah yaitu item No. 6 skor nilai 257 

dengan kategori penilaian baik. 

 

Analisis Deskriptif Variabel Motivasi (X3) 

Rekapitulasi tanggapan responden terhadap item-item pernyataan variabel motivasi adalah 

dideskripsikan sebagai berikut: 1) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 1): Berusaha 

keras untuk mencapai prestasi (target). Sebagian besar responden menyatakan setuju (52.38%) 

dengan skor nilai 282. Kondisi ini termasuk dalam kategori sangat baik; 2) Tanggapan responden 

terhadap pernyataan (item 2): Mencari cara-cara baru untuk mengatasi kesukaran yang saya 

hadapi. Sebagian besar responden menyatakan setuju (52.38%) dengan skor nilai 262. Kondisi ini 

termasuk dalam kategori baik; 3) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 3): Ingin 

mengetahui seberapa baik bekerja, dan menggunakan umpan balik untuk diri sendiri. Sebagian 

besar responden menyatakan setuju (50.79%) dengan skor nilai 283. Kondisi ini termasuk dalam 

kategori sangat baik; 4) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 4): Menetapkan diri saya 



sendiri sebagai contoh dan teladan bagi orang lain. Sebagian besar responden menyatakan setuju 

(68.25%) dengan skor nilai 272. Kondisi ini termasuk dalam kategori sangat baik; 5) Tanggapan 

responden terhadap pernyataan (item 5): Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada orang 

lain. Sebagian besar responden menyatakan sangat setuju (66.67%) dengan skor nilai 273. Kondisi 

ini termasuk dalam kategori sangat baik; 6) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 6): 

Melakukan pekerjaan dengan teliti. Sebagian besar responden menyatakan sangat setuju (60.32%) 

dengan skor nilai 257. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik; 7) Tanggapan responden 

terhadap pernyataan (item 7): Memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan 

rencana. Sebagian besar responden menyatakan setuju (60.32%) dengan skor nilai 277. Kondisi 

ini termasuk dalam kategori sangat baik; 8) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 8): 

Sistem komunikasi yang ada di instansi sudah dapat mendukung terhadap pelaksanaan tugas 

sehari-hari. Sebagian besar responden menyatakan setuju (61.90%) dengan skor nilai 256. Kondisi 

ini termasuk dalam kategori baik; 9) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 9): Pimpinan 

selalu memberikan memotivasi kepada bawahan secara langsung. Sebagian besar responden 

menyatakan setuju (63.49%) dengan skor nilai 275. Kondisi ini termasuk dalam kategori sangat 

baik; dan 10) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 10): Pekerjaan yang dibebankan 

atasan dapat saya selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sebagian besar responden menyatakan 

setuju (65.08%) dengan skor nilai 274. Kondisi ini termasuk dalam kategori sangat baik. Secara 

umum variabel motivasi termasuk dalam kategori sangat baik dengan skor nilai 271.1. Kondisi ini 

didukung dengan nilai tertinggi pada item No. 3 skor nilai 283 dengan kategori penilaian sangat 

baik. Selanjutnya nilai terendah yaitu item No. 8 skor nilai 256 dengan kategori penilaian cukup 

baik. 

 

Analisis Deskriptif Variabel Komitmen Organisasi (X4). 

Rekapitulasi tanggapan responden terhadap item-item pernyataan variabel komitmen 

organisasi dideskripsikan sebagai berikut: 1) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 1): 

Akan sangat bahagia menghabiskan sisa karir saya di organisasi ini. Sebagian besar responden 

menyatakan setuju (47.62%) dengan skor nilai 259. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik; 2) 

Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 2): Membanggakan organisasi ini kepada orang 

lain diluar organisasi. Sebagian besar responden menyatakan setuju (49.21%) dengan skor nilai 

258. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik; 3) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 

3): Benar-benar merasakan seakan-akan permasalahan organisasi adalah juga permasalahan saya 

sendiri. Sebagian besar responden menyatakan setuju (50.79%) dengan skor nilai 261. Kondisi ini 

termasuk dalam kategori baik; 4) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 4): Berfikir 

saya tidak akan mudah menjadi terikat dengan organisasi lain seperti saya terikat dengan organisasi 

ini. Sebagian besar responden menyatakan setuju (63.49%) dengan skor nilai 259. Kondisi ini 

termasuk dalam kategori baik; 5) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 5): Merasa 

menjadi bagian dari keluarga pada organisasi ini. Sebagian besar responden menyatakan setuju 

(60.32%) dengan skor nilai 257. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik; 6) Tanggapan 

responden terhadap pernyataan (item 6): Merasa terikat secara emosional pada organisasi ini. 

Sebagian besar responden menyatakan sangat setuju (63.49%) dengan skor nilai 265. Kondisi ini 

termasuk dalam kategori baik; 7) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 7): Organisasi 

ini memiliki arti yang sangat besar bagi saya. Sebagian besar responden menyatakan sangat setuju 

(63.49%) dengan skor nilai 269. Kondisi ini termasuk dalam kategori sangat baik; 8) Tanggapan 

responden terhadap pernyataan (item 8): Mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap organisasi 

ini. Sebagian besar responden menyatakan setuju (61.90%) dengan skor nilai 268. Kondisi ini 



termasuk dalam kategori sangat baik; 9) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 9): 

Khawatir apa yang mungkin terjadi jika saya berhenti dari pekerjaan saya tanpa memiliki 

pekerjaan lain yang serupa. Sebagian besar responden menyatakan setuju (49.21%) dengan skor 

nilai 270. Kondisi ini termasuk dalam kategori sangat baik; dan 10) Tanggapan responden terhadap 

pernyataan (item 10): Akan terlalu merugikan saya untuk meninggalkan organisasi saat ini. 

Sebagian besar responden menyatakan setuju (47.62%) dengan skor nilai 267. Kondisi ini 

termasuk dalam kategori sangat baik. Secara umum variabel komitmen organisasi termasuk dalam 

kategori baik dengan skor nilai 263.3. Kondisi ini didukung dengan nilai tertinggi pada item No. 

9 skor nilai 270 dengan kategori penilaian sangat baik. Selanjutnya nilai terendah yaitu item No. 

2 skor nilai 258 dengan kategori penilaian cukup baik. 

 

Analisis Deskriptif Variabel Kinerja (Y) 

Rekapitulasi tanggapan responden terhadap item-item pernyataan variabel kinerja 

dideskripsikan sebagai berikut: 1) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 1): Hasil kerja 

dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebagian besar responden menyatakan 

setuju (47.62%) dengan skor nilai 259. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik; 2) Tanggapan 

responden terhadap pernyataan (item 2): Jumlah pekerjaan yang dihasilkan selalu mencapai target 

yang sudah ditetapkan. Sebagian besar responden menyatakan sangat setuju (49.21%) dengan skor 

nilai 258. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik; 3) Tanggapan responden terhadap pernyataan 

(item 3): Pegawai selalu melakukan ketepatan hasil kerja. Sebagian besar responden menyatakan 

sangat setuju (50.79%) dengan skor nilai 261. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik; 4) 

Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 4): Pegawai selalu melakukan ketelitian hasil 

kerja. Sebagian besar responden menyatakan setuju (63.49%) dengan skor nilai 259. Kondisi ini 

termasuk dalam kategori baik; 5) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 5): Pegawai 

selalu tepat waktu dalam penyelesaian pekerjaan. Sebagian besar responden menyatakan setuju 

(60.32%) dengan skor nilai 257. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik; 6) Tanggapan 

responden terhadap pernyataan (item 6): Pegawai selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi 

dengan rekan kerja. Sebagian besar responden menyatakan setuju (63.49%) dengan skor nilai 265. 

Kondisi ini termasuk dalam kategori baik; 7) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 7): 

Kreativitas pegawai dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang diprioritaskan sudah baik. 

Sebagian besar responden menyatakan setuju (63.49%) dengan skor nilai 269. Kondisi ini 

termasuk dalam kategori sangat baik; 8) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 8): Hasil 

penilaian kinerja pegawai selama ini dapat dijadikan tingkat ukuran berhasil tidaknya kinerja 

pegawai. Sebagian besar responden menyatakan setuju (47.62%) dengan skor nilai 259. Kondisi 

ini termasuk dalam kategori baik; 9) Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 9): Pegawai 

tidak melakukan pekerjaan lain dalam waktu jam kerja. Sebagian besar responden menyatakan 

setuju (49.21%) dengan skor nilai 258. Kondisi ini termasuk dalam kategori cukup baik; dan 10) 

Tanggapan responden terhadap pernyataan (item 10): Kreativitasi pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaan utamanya adalah baik. Sebagian besar responden menyatakan setuju (50.79%) dengan 

skor nilai 261. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik. Secara umum variabel kinerja termasuk 

dalam kategori baik dengan skor nilai 260.6. Kondisi ini didukung dengan nilai tertinggi pada item 

No. 7 skor nilai 269 dengan kategori penilaian sangat baik. Selanjutnya nilai terendah yaitu item 

No. 5 skor nilai 257 dengan kategori penilaian baik. 

 

Evaluasi Data. 



Dalam evaluasi data ini peneliti akan menguji kebenaran hipotesis baik itu secara simultan 

atau bersama-sama, maupun secara partial atau sendiri-sendiri dan untuk memudahkan peneliti 

dalam pengolahan data, maka digunakan Program SPSS versi 20.00. 

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pegawai kntor kota Medan 

Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah 

Kota Medan digunakan uji-t, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka Beta 

atau Standardized Coefficient.  

 

Tabel 1. Coeficientsa pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja  

Model  

  

  

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

Beta 

t 

 

Sig. 

 B Std. Error 

1 (Constant) 2.006 4.150  .483 .631 

  Kepuasan kerja .385 .068 .472 5.671 .000 

a  Dependent Variable: Kinerja 

 

Dari Tabel 1 diatas diperoleh nilai thitung sebesar 5.671. Penelitian ini menggunakan taraf 

signifikansi (α: 0,05) dan Derajat Kebebasan (DK) dengan ketentuan DK = n – 2, atau 63 – 2 = 

61. Dengan ketentuan tersebut, diperoleh nilai ttabel = 1.998. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai 

thitung > ttabel (5.671 > 1.998) dan nilai signifikasi 0.000 < 0.05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 

Artinya variabel kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

Pegawai kntor kota Medan Besarnya pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai sebesar 

0.472 atau 47.20%. 

 

Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pegawai kntor kota Medan 

Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kota 

Medan digunakan uji-t, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka Beta atau 

Standardized Coefficient.  

 

Tabel 2. Coeficientsa pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja  

Model  

  

  

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

Beta 

t 

 

Sig. 

 B Std. Error 

1 (Constant) 2.006 4.150  .483 .631 

  Disiplin kerja .207 .054 .292 3.839 .000 

a  Dependent Variable: Kinerja 

 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai thitung > ttabel (3.839 > 1.998) dan nilai signifikasi 0.000 

< 0.05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel disiplin kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai Pegawai kntor kota Medan Besarnya pengaruh disiplin 

kerja terhadap kinerja pegawai sebesar 0.292 atau 29.20%. 

 

Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pegawai kntor kota Medan 



Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kota 

Medan digunakan uji-t, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka Beta atau 

Standardized Coefficient.  

 

Tabel 3. Coeficientsa pengaruh motivasi terhadap kinerja  

 

Model  

  

  

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

Beta 

t 

 

Sig. 

 B Std. Error 

1 (Constant) 2.006 4.150  .483 .631 

  Motivasi .309 .082 .310 3.779 .000 

a  Dependent Variable: Kinerja 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai thitung > ttabel (3.779 > 1.998) dan nilai signifikasi 0.000 

< 0.05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel motivasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai Pegawai kntor kota Medan Besarnya pengaruh motivasi 

terhadap kinerja pegawai sebesar 0.310 atau 31%. 

 

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pegawai kntor kota Medan 

Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai Sekretariat 

Daerah Kota Medan digunakan uji-t, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan 

angka Beta atau Standardized Coefficient.  

 

Tabel 4. Coeficientsa pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja  

 

Model  

  

  

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

Beta 

t 

 

Sig. 

 B Std. Error 

1 (Constant) 1.508 6.213  .243 .809 

  Komitmen organisasi .153 .052 .216 2.951 .005 

a  Dependent Variable: Kinerja 

 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai thitung > ttabel (2.951 > 1.998) dan nilai signifikasi 0.000 

< 0.05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel komitmen organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Pegawai kntor kota Medan Besarnya pengaruh 

komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai sebesar 0.216 atau 21.60%. 

 

Pengaruh kepuasan kerja, disiplin kerja, motivasi, dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja pegawai Pegawai kntor kota Medan 

Untuk melihat pengaruh kepuasan kerja, disiplin kerja, motivasi, dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kota Medan secara simultan, maka 

dapat dilihat dari hasil perhitungan dalam model summary, khususnya angka Rsquare dibawah ini: 

 

Tabel 5. Model summaryb pengaruh variabel kepuasan kerja, disiplin kerja, motivasi dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja 



 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .839a .704 .684 1.63886 

a  Predictors: (Constant), Kepuasan, Disiplin, Motivasi, Komitmen  

b  Dependent Variable: Kinerja 

 

Besarnya angka Adjusted Rsquare (r2) adalah 0.704. Angka tersebut mempunyai maksud 

bahwa pengaruh variabel kepuasan kerja, disiplin kerja, motivasi, dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kota Medan sebesar 70.40%, sedangkan sisanya 

sebesar 29.60% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Dengan kata lain variabilitas 

kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kota Medan dapat diterangkan oleh variabel kepuasan kerja, 

disiplin kerja, motivasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja adalah 70.40%, sedangkan 

sisanya sebesar 29.60% disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar model ini. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda. 

Analisis regresi linier berganda antara variabel kepuasan kerja, disiplin kerja, motivasi, dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kota Medan, maka dapat dilihat 

dari persamaan regresinya, dan dari output SPSS diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 6. Hasil uji statistik koefisien regresi pengaruh kepuasan kerja, disiplin kerja, motivasi, dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja  

 

Model 

  

  

  

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

Beta 

 

t 

 

Sig. 

 

B 

 

Std. Error 

 

1 (Constant) 2.006 4.150  .483 .631 

 Kepuasan kerja .385 .068 .472 5.671 .000 

 Disiplin kerja .207 .054 .292 3.839 .000 

 Motivasi .309 .082 .310 3.779 .000 

 Komitmen 

organisasi 
.153 .052 .216 2.951 .005 

a  Predictors: (Constant), Kepuasan, Disiplin, Motivasi, Komitmen 

b  Dependent Variable: Kinerja 

 

Berdasarkan Tabel 6. diatas dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:  

Y = 2.006 + 0.385X1 + 0.207X2 + 0.309X3 + 0.153X4 + ε. 

Nilai kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kota Medan sebesar 2.006, yang mana nilai dari 

variabel kepuasan kerja, disiplin kerja, motivasi, dan komitmen organisasi diabaikan. Persamaan 

di atas menjelaskan bahwa koefisien regresi X1 (kepuasan kerja) mempunyai nilai positif yaitu 

0.385, hal ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap 

kinerja pegawai kota Medan Hal bila kepuasan kerja meningkat 1%, maka kinerja pegawai akan 

bertambah 3.85. Koefisien regresi X2 (disiplin kerja) juga mempunyai nilai positif yaitu 0.207, hal 

ini menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai kota Medan Hal bila disiplin kerja meningkat 1%, maka kinerja pegawai akan bertambah 

2.07. Koefisien regresi X3 (motivasi) juga mempunyai nilai positif yaitu 0.309, hal ini 



menunjukkan bahwa variabel motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai kota 

Medan Hal bila motivasi meningkat 1%, maka kinerja pegawai akan bertambah 3.09. Koefisien 

regresi X4 (komitmen organisasi) juga mempunyai nilai positif yaitu 0.153, hal ini menunjukkan 

bahwa variabel komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai kota 

Medan Hal bila komitmen organisasi  meningkat 1%, maka kinerja pegawai akan bertambah 1.53. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pada penyajian hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian, maka dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan. Kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kota Medan. Disiplin kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Kota Medan. Motivasi kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap terhadap kinerja pegawai Sekretariat Kota Medan. Komitmen organisasi 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Kota Medan. 

Kepuasan kerja, disiplin kerja, motivasi kerja, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan 

secara bersama-sama terhadap terhadap kinerja pegawai Sekretariat Kota Medan. berdasarkan hal 

tersebut maka terdapat beberap hal sebagai bahan pertimbangan yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja pegawai Kota Medan, seperti: 1) Untuk peningkatan kinerja pegawai dapat 

dilakukan dengan meningkatkan kreativitas pegawai dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang 

menjadi prioritas; 2) Pegawai kiranya dapat memberikan pengahrgaan kepada orang lain sebagai 

bentuk motivasi dalam bekerja; 3) Atasan kiranya dapat memberikan tugas dengan merata ke 

semua lini atau bagian dengan berpedoman kepada skill atau job description dari masing-masing 

bagian; 4) Diharapkan pegawai mempunyai rasa memiliki terhadap Sekretariat Daerah dengan cara 

merasa terikat secara emosional pada organisasi ini; dan 5) Atasan kiranya dapat menjadi contoh 

yang baik tentang penerapan disiplin, dan kepada staf kiranya dapat melaksanakan disiplin dengan 

baik. 
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