
157

PENGARUH PENDIDIKAN PELATIHAN DAN KESUAIAN
PENEMPATAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KEDIRI
(Studi Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri)

SUNARTO

ABSTRAK

Hubungan anatara Pendidikan, Pelatihan dan kesesuaian penempatan dengan kinerja
pegawai saling mempengaruhi, dimana diansumsikan bahwa penidikan, pelatihan dan
kesesuan penempatan meruapakan respon terhadap suatu kebutuhan dan tidak sekedar
merupakan reaksi terhadap suatu masalah semata mata. Program pendidikan dan
pelatihan yang efektif bermula dari mengenali kebutuhan yang dapat dilakukan melalui
suatu evaluasi atau analisis terhadap pencapaian sasaran dan tujuan organisasi kerja
yang mengidentifikasi adanya penurunan atau keadaan produktifitas pegawai dengan
prestasi kerja dibawah standar yang ditetapkan. Disisi lain, kinerja sorang pegawai sangat
dipengaruhi oleh kesesuaian penempatan kerja yang dilakukanya. Untuk mendapakan
kinerja yang baik, diperlukan perubahan sikap yang positif, tempat kerja yang idial,
pelatihan dan pendidikan yang tinggi. Kondisi konsisi yang demikian dapat mempengaruhi
kinerja seorang pegawai.

Penelitihan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah pengaruh pendidikan,
pelatihan dan kesusuaian penempatan terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum
Kota Kediri.

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 65 orang pegawai Dinas
Pekerjaan Umum Kota Kediri, hasil penelitian ini menujukkan bahwa Pendidikan, Pelatihan
dan Kesesuaian Penempatan Tugas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri. Dari hasil
analisis dapat diketahui bahwa sebesar 70,3% perubahan variabel kinerja pegawai
disebabkan oleh perubahan secara bersama-sama variabel Pendidikan, Pelatihan
Kesesuaian Penempatan Tugas . Sedangkan sisanya sebesar 29,9% disebabkan oleh variabel
lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Variabel Pendidikan mempunyai
pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kota
Kediri, karena nilai koefisien beta paling besar yaitu 0,506 atau 50,6% berpengaruh terhadap
kinerja pegawai.

Akan tetapi variabel Kesesuaian penempatan tugas (X3) pengaruhnya tidak signifikan,
karena thitung variabel Kesesuaian penempatan tugas (X3) = 1,836 dan nilai probabilitas
= 0,071. Vaiabel kesesuaian penempatan tugas berpengaruh tidak signifikan terhadap
kinerja karena meskipun terjadi beberapa kali  mutasi,  yang dimutasi tingakat atasan
sedangkan ditingkat staf hampir dapat dikatakan tidak ada mutasi, sehingga apa yang
dikerjakan staf adalah tugas sehari hari yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi meskipun
yang didudukan tidak sesuai latar belakang pendidikan dan pelatihannya tidak
mempernagruhi kinerja pegawai. Pekerjaan akan berjalan dengan sendirinya karena sataf
sudah terbiasa menangani pekerjaanya keseharianya.

Kata Kunci :
Pendidikan Pelatihan, Kesesuaian Penempatan & Kinerja Pegawai
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pembangunan pegawai diarahkan
pada makin terwujudnya dukungan
administrasi kantor yang mampu menjamin
kelancaran dan keterpaduan tugas dan
fungsi penyelenggaraan manajemen dan
untuk mewujudkan sistem administrasi
yang makin handal, profesional, efisien, dan
efektif serta tanggap terhadap aspirasi
rakyat dan terhadap dinamika perubahan
strategis. Upaya seperti ini terkait erat
dengan pergeseran fungsi dan peranan
pegawai  yang lebih menjurus ke arah
profesionalisasi kerja dan pemberi
kemudahan (fasilitator) administrasi dan
pelayanan (service provider).

Pentingnya pegawai dalam
penyelenggaraan pembangunan dan
pemerintahan tentu tidak terlepas dari
pendidikan dan pelatihan yang dicapai
sebagai modal utama dalam menjalankan
tugasnya.

Melihat besarnya peran sumber daya
manusia  dalam pencapaian tujuan
organisasi, maka hadirnya pegawai yang
memiliki kecakapan dan ketrampilan sangat
dibutuhkan . Berbicara tentang kualitas
sumber daya manusia, maka pendidikan
dan pealatihan memberikan sumbangan
sangat berarti bagi kesuksesan dan
kelancaran dalam melayani masyarakat.

Disamping pendidikan dan pelatihan
yang memberikan sumbangan yang sangat
berarti dalam kelancaran dan kesuksesan
tugas yang tidak kalah pentingnya adalah
kesesuaian penempatanan yang sesuai
dengan bidangnya. Kesesuaian penempatan
merupakan rangkaian yang tidak dapat
terpisahkan anatara pendidikan dan
pelatihan karena merupakan rangkaian
kegiatan dalam menjalankan tugas yang
sesuai dengan pendidikan dan pelatiahan
yang dimiliki. Kesesuaian penempatan suatu
tugas yang diberikan kepada karyawan,

pegawai suatu perusahaan, instransi, bagian
dinas yang disesuaikan dengan pendidikan,
pelatihan, pengalaman dan Daftar Urutan
Kepegawaian. Kesesuaian penempatan yang
tidak tepat akan sangat berpengaruh
terhadap kinerja terhadap karyawan dan
pegawai yang bersangkutan. Mutasi yang
seringkali terjadi sangat berpengaruh
terhadap kinerja seorang karyawan dan
pegawai, apalagi mutasi itu sendiri telah
dimuati dengan berbagai kepentingan.
Sehingga kurang memperhatikan
pendidikan, pengalaman serta skil yang
dimiliki. Belum sempat meneyesuaikan diri
dengan lingkungan kerja yang baru sudah
dialih tugaskan ke tempat kerja yang baru
lagi. Program kerja  yang disusun,
direncana, diprogram belum sempat
dilaksanakan sudah harus ditinggalkan
karena adanya surat keputusan untuk
menempati tugas yang barunya lagi.
Dengan demikian rasa waswas, ketenagan,
kenyamanan selalui menghantui dan sangat
berpengarug terhadap kinerja karyawan
atau pegawai disuatu perusahaan, instansi,
bagian dan dinas. Dinas Pekerjaan Umum
Kota Kediri sebagai salah satu organisasi
pelaksana pembangunan Kota Kediri
mempunyai arah dan tujuan yang akan
dicapai. Suatu upaya untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan,  selalu
melakukan peningkatan pengetahuan,
pengalaman keteknisan serta koordinasi
dalam bentuk pertemuan tukar
pengalaman, shering, evaluasi terhadap
semua pegawai sebagai pelaku pelaksana
dilapangan dan juga pertemuan –
pertemuan dengan instansi terkait untuk
menggali, merumuskan  problematika yang
dihadapi dan kendala – kendala yang ada
diluar teknis.

Sebagai suatu organisasi pelaksana
teknis Dinas Penkerjaan Umum Kota Kediri
banyak dipengaruhi oleh pendidikan dan
pelatiha diberikan  dalam mensinergikan
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program kerja serta penaggulangan
masalah masalah yang ada dilapangan.

Bila dilihat dari kenyataan yang ada,
ternyata belum semua pegawai Dinas
Pekerjaan Umum Kota Kediri mempunyai
kemampuan, dan ketrampilan kerja serta
kesesuaian penempatan yang sesuai dengan
harapan dan tujuan lembaga. Mutasi yang
berulang kali serta pos pos yang diduduki
kurang sesuai dengan latar belakang
pendidikan dan pengalaman yang tentunya
sangat berpengaruh terhadap kinerja
pengawai di Dinas Pekerjaan Umum Kota
Kediri. Oleh sebab itu penulis perlu
menelitinya karena menganggap masalah
tersebut menarik dan penting. Penelitian ini
menitik beratkan pada pengaruh
pendidikan, pelatihan dan kesesesuaian
penempatan terhadap peningkatan kinerja
pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota
Kediri.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di

atas, maka dalam penelitian ini mempunyai
rumusan masalah meliputi :

• Apakah pendidikan berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja
pegawai di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum Kota Kediri.

• Apakah pelatihan berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja pegawai
Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.

• Apakah kesesuaian penempatan
berpengaruh secara signifikan
terhadap  kinerja pegawai di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Kota Kediri.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan

masalah yang telah disebutkan di atas,
maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan

• Untuk mengkaji Pendidikan, Pelatihan
dan kesesuaian penempatan

berpengaruh secara parsial terhadap
Kinerja pegawai Dinas Pekerjaan
Umum Kota Kediri.

• Untuk mengkaji Pendidikan, Pelatihan
dan keseuaian penempatan
berpengaruh secara setimultan
terhadap kinerja penawau Dinas
Pekerjaan Umum Kota Kediri.

• Untuk mengkaji di antara Pendidikan,
Pelatihan dan kesesuaian penempatan
mana yang berpengaruh dominan
terhadap Kinerja Karyawan Dinas
Pekerjaan Umum Kota Kediri.

METODE PENELITIAN
Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal
01 Oktober 2011 sampai dengan bulan
Pebruari 2012. Adapun lokasi penelitian
adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.
Sedangkan peneliti memiliki beberapa
pertimbangan antara lain :

• Peneliti merupakan salah sastu
Pegawai di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum Kota Kediri.

• Faktor efisien dan efektifitas sehingga
memungkinkan bagi peneliti untuk
melakukan penelitian dalam waktu
sigkat dan biaya yang diperlukan
yang tidak terlalu tinggi.

Jenis Penilitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian sur-

vey dengan menjaring pendapat,
pengelaman dan sikap responden
mengenahi permasalahan yang telah dan
sedang dihadapi dengan pengambilan data
primer dan data sekunder. Adapun yang
dimaksud data primer adalah data yang
diperoleh dari hasil jawaban kuesioner. Dana
ini diperlukan oleh peneliti untuk
menjelaskan variabel bebeas yang telah
diteliti.

Sunarto, Pengaruh Pendidikan Pelatihan Dan Kesuaian Penempatan Terhadap Kinerja Pegawai...
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Sedangkan data sekunder adalah data
yang sudah tersedia dalam sarana penelitian
selanjutnya dikumpulkan untuk berbagai
tujuan selain penelitian yang dilakukan oleh
penulis. Data kinerja pegawai serta
gambaran umum tentang obyek yang
dimaksud yaitu bagian yanag ada dalam
lembaga Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri
sebagai pengguna infarnmasi.

Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh pegawai dan karyawan dan
karyawati Dinas Pekerjaan Umum Kota
Kediri yang berjumlah 150 orang.

Sampel
Sedangkan sampel ditentukan dengan

rumus sebagai berikut :

Dimana :
n  = ukuran sampel
N = Ukuran populasi
e = persen kelonggaran ketidaktelitian

karena kesalahan pengambilan sampel
yang masih dapat ditolelir atau
diinginkan semisal 10 10 %.

Jadi jika jumlah pegawai dan karywan
karyawti Dinas Pekerjaan Umum Kota
Kediri 150 orang, maka jumlah sampel yang
perlu diambil, agar penelitian dengan
menggunakan Sampel Acak Sederhana (
Simlpe Randum Sampling ) adalah sebagai
berikut :

Jadi sample untuk kuesioner
digolongkan representative mewakili populsi
pegawai dan karywan karyawati Dinas
Pekerjaan Umum Kota Kediri adalah 60

responden, namun untuk menjaga
kevalidan atas jawaban kuesioner maka
peneliti memberi toleransi 65 responden.

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpalan data dilakukan guna

memperoleh data primer maupun data
sekunder pendukung analisa peneliti dengan
menggunakan teknik-teknik dibawah ini :

a. Kuisioner
b. Wawancara
c. Observas

Analisis Data
a. Dalam angka menguji hipotesis dalam

penelitian ini digunakan teknik analisis
regresi berganda yang distandarisir
dan akan diolah dengan paket pro-
gram computer SPSS for Windows
dengan ketentuan uji F pada a = 0,10
atau ≤ 0,10 sebagai taraf signifikansi
(sig F) untuk melihat signifikansi
pengaruh tidak langsung dari variabel-
variabel bebas terhadap variabel
tergantung. Adapun untuk melihat
pengaruh langsung dari variabel-
variabel bebas terhadap variabel
tergantungnya digunakan uji t pada
taraf signifikansi a = 0,05 atau < 0,05
yang dimunculkan dalam kode ( sig
t).

b. Hipotesis yang telah dirimuskan diuji
dengan menggunakan analisis regresi
linier. Model hubungan kausal tersebut
merupakan perkembangan analisis
korelasi, analisis parsial dan analisis
regresi berganda.

Uji Validasi dan Reliabilitas
Validitas

Sebuah instrument dikatakan valid jika
mampu mengukur yang diinginkan dan
dapat mengungkapkan data dari variabel
yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya
validitas instrument menunjukkan
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sejauhmana data yang terkumpul tidak
menyimpang dari gambaran tentang
variabel yang dimaksud. Secara statistic uji
validitas dilakukan dengan teknik validitas
internal. Sebagaimana dinyatakan bahwa
validitas internal dapat dicapai apabila
terdapat kesesuaian antara bagian-bagian
instrument dengan instrument keseluruhan
(Arikunto, 2006:36). Pengertian bahwa
sebuah instrument mendukung misi instru-
ment secara keseluruhan jika mampu
mengungkapkan data dari variabel yang
dimaksud.

Reliabilitas
Satu alat pengukur dikatakan reabilitas

jika tidak selalu mendapatkan hasil yang
tetap sama dari segala pengukuran yang
tidak berubah yang dilakukan pada waktu
yang berbeda (Walizer,Wiene 1990:67).
Berpijak dari penegertian tersebut maka
rreliabilitas menunjukkan pada kegiatan
suatu alat ukur. Dimana pada akhirnya
pengujian reliabilitas alat ukur
dimaksudkan untuk menjukkan sejauh
mana alat ukur dapat diandalkan atau
dipercaya. Sehingga hasil pengukuran tetap
konsisten bila dilakukan pengukuran ulang
terhadap gejala yang sama dengan alat ukur
yang sama pula. Reliabilitas mengacu pada
homogenitas dari alat ukur, dimana
berbagai macam pernyataan yang diajukan
untuk mengetahui suatu hal mempunyai
kaitan erat satu dengan yang lainya.

Defini Operasianal Variabel
Dalam bahasan ini sekaligus

dikembangkan konseptual dari variabel-
variabel yang ditetapkan berikut
operasionalisasi yang selanjutnya
dikembangkan bentuk-bentuk item-item
pernyataan yang digunakan dalam
kuesioner penelitian dan merupakan cermin
kegiatan/data yang akan digali lebih lanjut.

Variabel Bebas (Independent Variabel)
Variabel-nariabel bebas/independent

variabel ( X ) meliputi :
• Pendidikan (X1), adalah Pendidikan

yang dimiliki seorang pegawai.
• Pelatiahan (X2) adalah jenjang

pelatihan yang pernah diikuti oleh
pegawai.

• Kesesuaian Penempatan (X3) adalah
kedudukan tempat kerja pegawai.

Variabel Terikat (Dependent Variabel )
Semangat kerja pegawai dan karyawan

( Y ), indikatornya adalah :
• Tingkat kedisiplinanya pegawai
• Kerjasama pegawai dalam

melaksanakan tugas
• Kemampuan inisiatif pegawai dalam

menyelesaikan pekerjaan
• Rasa tanggung jawab yang dimiliki

pegawai
• Semangat pegawai dalam

penyelesaian tugas pekerjaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA-
SAN
Identitas Responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan
terhadap 65 pegawai di Kantor Dinas
Pekerjaan Umum Kota Kedir, diketahui
identitas responden sebagai berikut :
Jumlah Responden Berdasarkan Usia

Setelah dilakukan tabulasi data
terhadap keseluruhan responden, diperoleh
gambaran responden berdasarkan usia
seperti pada table berikut.

Tabel 1
Jumlah Responden Berdasarkan Usia

Sunarto, Pengaruh Pendidikan Pelatihan Dan Kesuaian Penempatan Terhadap Kinerja Pegawai...
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Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat
Pendidikan

Setelah dilakukan tabulasi data
terhadap keseluruhan responden, diperoleh
gambaran responden berdasarkan tingkat
pendidikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.
Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Responden Berdasarkan Status
Perkawinan

Berdasarkan tabulasi data terhadap
keseluruhan responden, diperoleh
gambaran. Responden berdasarkan status
perkawinan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3
Jumlah Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Jumlah Responden Berdasarkan  Masa
Kerja.

Setelah dilakukan tabulasi terhadap
keseluruhan responden, diperoleh
gambaran responden berdasarkan masa
kerja sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja

Analisis Data
Analisis Deskriptif

Analisis dekriptif dimaksudkan untuk
mendeskripsikan ditribusi frekwensi
jawaban responden berdasarkan kuesioner
yang  disebarkan, yaitu untuk melihat Vari-
able pendidikan, pelatihan, keseuaian
penempatan serta kinerja pegawai. Hasil
distribusi frekwensi dari 65 pegawai yang
dijadikan responden penelitian ini dapat
dilihat selengkapnya pada Data Primer
Diolah.

Berikut ini merupakan paparan secara
deskriptif mengenai item dan variable
penelitian berdasarkan jawaban responden.

Variabel Pendidikan (X1)
Tabel 5.

Jawaban Responden tentang Pendidikan (X1)
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Keterangan :
5 = Sangat setuju
4 = Setuju

3 = Ragu-ragu
2 = Tidak setuju
1 = Sangat tidak setuju

Variabel Pelatihan (X2)

Tabel 6
 Jawaban Responden tentang Pelatihan (X2)

Keterangan :
5 = Sangat setuju
4 = Setuju

3 = Ragu-ragu
2 = Tidak setuju
1 = Sangat tidak setuju

Variabel Kesesuaian Penempatan Tugas (X3)

Tabel 7.
Jawaban Responden tentang Kesesuaian Penempatan Tugas (X3)

Keterangan
5 = Sangat setuju
4 = Setuju

3 = Ragu-ragu
2 = Tidak setuju
1 = Sangat tidak setuju

Sunarto, Pengaruh Pendidikan Pelatihan Dan Kesuaian Penempatan Terhadap Kinerja Pegawai...
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Variabel Kinerja pegawai (Y)
Tabel 8.

Jawaban Responden tentang Kinerja pegawai (Y)

Keterangan :
5 = Sangat setuju
4 = Setuju

3 = Ragu-ragu
2 = Tidak setuju
1 = Sangat tidak setuju

Uji Validitas dan Reliabilitas
Suatu instrumen dapat dikatakan

memiliki validitas yang tinggi apabila
instrumen tersebut dapat menjalankan
fungsi ukurnya, atau memberikan hasil
ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan
maksud dikenakannya instrumen tersebut.
Sisi lain yang penting adalah kecermatan
pengukuran, yaitu kecermatan dalam
mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil
yang ada pada item yang diukurnya.
Pengukuran validitas pada instrumen ini
dilakukan dengan korelasi product moment
antara skor butir dengan skor skalanya.
Koefisien korelasi dapat dianggap
memuaskan jika melebihi 0,30 (Azwar,
1998:153).

Sedangkan untuk mengetahui suatu
instrumen dikatakan reliabel pengu-
kurannya dilakukan dengan memper-
gunakan Cronbach Alpha. Suatu instrumen
dapat dikatakan andal (reliabel) bila
memiliki koefisien keandalan (reliabilitas)
sebesar 0,6 atau lebih.

Secara keseluruhan hasil pengujian
validitas dan reliabilitas untuk masing-

masing variabel nampak seperti tabel
berikut ini :

Tabel 4.9
Validitas dan Reliabilitas Item-item Variabel Bebas yaitu
Pendidikan (X1), Pelatihan (X2),Kesesuaian Penempatan

Tugas (X3) dan Kinerja Pegawai (Y)
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Dari tabel di atas dapat disimak bahwa
koefisien (r) setiap item pada masing-masing
variabel baik variabel Pendidikan (X1),
Pelatihan (X2), Kesesuaian Penempatan
Tugas (X3) dan Kinerja Pegawai (Y) adalah
valid dan reliabel.

Analisis Regresi Linier Berganda
Untuk menguji hipotesis penelitian

digunakan uji F terhadap nilai-nilai koefisien
regresi berganda, seperti tersebut pada tabel
berikut ini :

Tabel 10
Analisis Regresi antara Pendidikan (X1), Pelatihan (X2),

Kesesuaian Penempatan Tugas (X3) terhadap Kinerja
Pegawai (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan terha-
dap data yang dikumpulkan diperoleh
persamaan regresi berganda sebagai berikut
Y = -0,780 + 0,600 X1 + 0,376 X2 + 0,209 X3

Dari persamaan regresi diatas, diperoleh
besarnya koefisien regersi variabel X1 = 0,600
yang mengandung arti bahwa apabila
variabel X1 berubah satu satuan maka akan
terdapat perubahan dalam variabel Y sebesar
0,600 satuan atau 60,0% dengan kata lain
apabila terjadi peningkatan pada variabel
X1 maka akan menyebabkan peningkatan
variabel Y.

Koefisien regersi variabel X2 = 0,376
yang mengandung arti bahwa apabila
variabel X2 berubah satu satuan maka akan
terdapat perubahan dalam variabel Y sebesar

0,376 satuan atau 37,6% dengan kata lain
apabila terjadi peningkatan pada variabel
X2 maka akan menyebabkan peningkatan
variabel Y.

Koefisien regersi variabel X3 = 0,209
yang mengandung arti bahwa apabila
variabel X3 berubah satu satuan maka akan
terdapat perubahan dalam variabel Y sebesar
0,209 satuan atau 20,9% dengan kata lain
apabila terjadi peningkatan pada variabel X3
maka akan menyebabkan peningkatan
variabel Y.

Uji F
Uji F dilakukan untuk mengetahui

pengaruh secara serentak semua variabel
bebas (X1, X2, dan X3) terhadap variabel
terikat (Y). Dari perhitungan pada tabel
diatas diperoleh Fhitung = 47,759 dengan
tingkat signifikan 0,000, yang lebih kecil dari
0,005. hal ini berarti model regresi bisa
dipakai untuk memprediksi variabel
Pendidikan (X1), Pelatihan (X2), Kesesuaian
Penempatan Tugas (X3) secara bersama-
sama mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap variabel Kinerja Pegawai (Y)
dengan kata lain karena Fhitung lebih besar
dari Ftabel maka disimpulkan bahwa Ho
ditolak, sedangkan Ha diterima, yang berarti
variabel bebas X1, X2, dan X3 secara serentak
mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap variabel Y.

Koefisien Determinasi Berganda (R2)
Diketahui nilai Adjusted R2 = 0,701 atau

70,1% nilai ini mengandung makna bahwa
70,1% variabel bebas yang terdiri dari
Pendidikan (X1), Pelatihan (X2), Kesesuaian
Penempatan Tugas (X3) memberikan
kontribusi besar 70,1% terhadap perubahan
variabel Kinerja pegawai (Y) sedangkan
29,9% variabel Y dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain yang tidak dibahas dalam
penelitian ini.
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Uji t
Uji t dilakukan untuk membuktikan

dari ketiga variabel bebas yang terdiri dari
Pendidikan (X1), Pelatihan (X2), Kesesuaian
Penempatan Tugas (X3) terhadap variabel
Kinerja pegawai (Y).

Berdasarkan hasil uji-t, variabel
pendidikan (X1) secara statistik memberikan
pengaruh perubahan yang signifikan
terhadap kinerja pegawai. Hal ini terbukti
dari nilai t-hitung 5,456 lebih besar daripada
t-tabel pada df = 64; derajat signifikansi (α)
= 0,05 yaitu sebesar 2,000 (5,456 > 2,000) atau
dengan melihat nilai probabilitas sebesar
0,000 adalah lebih kecil dari α = 0,05. Nilai
beta pada variabel pendidikan (X1) adalah
sebesar 0,506. Hal ini memberikan makna
bahwa besarnya dominasi pengaruh secara
parsial dari variabel pendidikan (X1) adalah
50,6%.

Variabel pelatihan (X2) secara statistik
memberikan pengaruh perubahan yang
signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini
terbukti dari nilai t-hitung 4,045 lebih besar
daripada t-tabel pada df = 64; derajat
signifikansi (α) = 0,05 yaitu sebesar 2,000
(4,045 > 2,000) atau dengan melihat nilai
probabilitas sebesar 0,000 adalah lebih kecil
dari α = 0,05. Nilai beta pada variabel
pelatihan (X2) adalah sebesar 0,332. Hal ini
memberikan makna bahwa besarnya
dominasi pengaruh secara parsial dari
variabel pelatihan (X2) adalah 33,2%.

Variabel kesesuaian penempatan tugas
(X3) secara statistik memberikan pengaruh
perubahan yang tidak signifikan terhadap
kinerja pegawai. Hal ini terbukti dari nilai t-
hitung 1,836 lebih kecil daripada t-tabel pada
df = 64; derajat signifikansi (α) = 0,05 yaitu
sebesar 2,000 (1,836 < 2,000) atau dengan
melihat nilai probabilitas sebesar 0,071
adalah lebih besar dari  α = 0,05. Nilai beta
pada variabel kesesusian penempatan tugas
(X3) adalah sebesar 0,160. Hal ini
memberikan makna bahwa besarnya

dominasi pengaruh secara parsial dari
variabel kesesuaian penempatan tugas (X3)
adalah 16,0%.

Dari uraian di atas dapat diketahui
bahwa variabel pendidikan (X1) mempunyai
pengaruh yang dominan terhadap kinerja
pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kota
Kediri, yaitu dengan nilai koefisien beta
sebesar 0,506 atau 50,6%.

Kesimpulan
Mengacu pada tujuan penelitian, hasil

analisis data dan pembahasan, maka dapat
diambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis regesi
berganda melalui uji F dapat
dibuktikan bahwa variabel bebas yang
terdiri dari Pendidikan (X1), Pelatihan
(X2), Kesesuaian Penempatan Tugas
(X3) secara bersama-sama mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap
kinerja pegawai di Dinas Pekerjaan
Umum Kota Kediri. Dari hasil analisis
dapat diketahui bahwa sebesar 70,3%
perubahan variabel kinerja pegawai
(Y) disebabkan oleh perubahan secara
bersama-sama variabel Pendidikan
(X1), Pelatihan (X2), Kesesuaian
Penempatan Tugas (X3). Sedangkan
sisanya sebesar 29,9% disebabkan oleh
variabel lain yang tidak masuk dalam
model penelitian ini.

2. Sedangkan secara parsial, variabel
Pendidikan (X1) dan Pelatihan (X2)
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pegawai, yaitu ditunjukkan
dengan thitung variabel Pendidikan (X1)
= 5,456 dan thitung  variabel  Pelatihan
(X2)  = 4,045 lebih besar dari ttabel pada
df = 64; derajat signifikansi (α) = 0,05
yaitu sebesar 2,000 (5,456 dan 4,045 >
2,000) atau dengan melihat nilai
probabilitas variabel X1 dan X2 sebesar
0,000 adalah lebih kecil dari  α = 0,05.
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Akan tetapi variabel Kesesuaian
penempatan tugas (X3) pengaruhnya
tidak signifikan, karena thitung variabel
Kesesuaian penempatan tugas (X3) =
1,836 dan nilai probabilitas = 0,071. Ini
dikarenakan yang dirotasi tingkat
pimpinan sedangkan staf yang menjadi
tugas keseharian tidak ada rotasi.

3. Variabel Pendidikan (X1) mempunyai
pengaruh yang paling dominan
terhadap kinerja pegawai di Dinas
Pekerjaan Umum Kota Kediri, karena
nilai koefisien beta paling besar yaitu
0,506 atau 50,6% berpengaruh
terhadap kinerja pegawai, lebih tinggi
dari variable pelatiahan dengan
koefisien 40, 45 %.
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