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PENGARUH MOTIVASI KERJA, BUDAYA ORGANISASI DAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI

Nono Soekardi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisa pengaruh secara
parsial variabel motivasi kerja, budaya organisasi dan kesejahteraan pegawai terhadap
kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Kediri; (2) mengetahui dan menganalisa pengaruh
secara simultan variabel motivasi kerja, budaya organisasi dan kesejahteraan pegawai
terhadap kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Kediri; dan (3) untuk mengetahui
pengaruh dominan diantara variabel-variabel motivasi kerja, budaya organisasi dan
kesejahteraan pegawai terhadap kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Kediri.

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pegawai Inspektorat Kabupaten
Kediri dengan jumlah sampel 42 orang.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Berdasarkan hasil pengujian secara bersama-
sama (simultan) diketahui bahwa X1 (motivasi kerja), X2 (budaya organisasi), dan X3
(kesejahteraan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai (Y). Ini
ditunjukkan oleh F-hitung = 108,687 dengan sig. 0.000, ini berarti bahwa terdapat pengaruh
positif dan signifikan secara simultan antara X1 (motivasi kerja), X2 (budaya organisasi),
dan X3 (kesejahteraan) terhadap kinerja pegawai (Y). Hasil uji statistik F mendukung
hipotesis dari penelitian ini yaitu X1 (motivasi kerja), X2 (budaya organisasi), dan X3
(kesejahteraan) mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap
kinerja pegawai; (2) Berdasarkan pengujian secara parsial didapat bahwa variabel bebas
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat. Terbukti dari hasil
perhitungan diperoleh t-hitung = 2.490 dengan sig. 0.017, ini berarti bahwa terdapat
pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara variabel bebas (X1) terhadap variabel
terikat (Y). Hasil perhitungan diperoleh t-hitung = 2,837 dengan sig. 0.007, ini berarti
bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara variabel bebas (X2)
terhadap variabel terikat (Y). Hasil perhitungan diperoleh t-hitung = 4.176 dengan sig.
0.000, ini berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara
variabel bebas (X3) terhadap variabel terikat (Y). Hipotesis dalam penelitian ini terbukti
atau dapat diterima; dan (3) Karena X3 (kesejahteraan),  memiliki koefisien korelasi parsial
tertinggi yaitu 0,561 dibandingkan dengan X1 (motivasi kerja), sebesar 0,375 dan X2
(budaya organisasi) sebesar 0.418 maka dapat dikatakan bahwa variabel penempatan
pegawai berpengaruh paling dominan terhadap variabel terikat yaitu produktivitas kerja
pegawai.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Kinerja sebuah organisasi sangat
bergantung pada kemampuan manajemen
dalam mengelola sumberdaya manusianya.

Meskipun sumberdaya manusia hanyalah
salah satu dari beberapa sumberdaya lain
yang dimiliki oleh sebuah organisasi, tetapi
menjadi sumberdaya yang paling
menentukan sumberdaya-sumberdaya lain.
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Sumberdaya manusia memiliki
kemampuan untuk mengelola sumberdaya-
sumberdaya lainnya.

Melihat demikian pentingnya peran
dari sumberdaya manusia, maka sebuah
organisasi perlu melakukan penataan dan
pengelolaan terhadap pegawai-pegawainya.

Pengelolan tersebut dimulai dari
pencarian atau rekrutmen pegawai hingga
mereka memasuki sebuah organisasi
kemudian mereka menjadi bagian dari
organisasi tersebut hingga nanti akhirnya
pelaksanaan pemutusan hubungan kerja.

Salah satu hal penting yang harus
dilakukan oleh sebuah organisasi dalam
rangka meningkatkan kinerja pegawai
adalah dengan melakukan motivasi kerja
secara menyeluruh sehingga pekerjaan dari
pars pegawai benar-benar efisien dan efektif.

Menurut Wheaton & Whetzel, (1997),
motivasi kerja adalah titik awal untuk
hampir semua fungsi personalia dan analisis
ini sangat penting untuk mengembangkan
cara penilaian personalia.

Sebuah organisasi juga harus mampu
menerapkan peraturan dan tata tertib yang
dimiliki sehingga menjadi acuan bagi
seluruh aktivitas dan operasional organisasi.
Penerapan reward dan punishment menjadi
salah satu upaya yang dapat dilakukan
dalam rangka menegakkan kemotivasi pars
pegawai.

Motivasi dapat didefinisikan sebagai
suatu pelatihan atau pembentukan pikiran
atau karakter untuk memperoleh perilaku
yang diinginkan. Motivasi berbeda dengan
hukuman. Hukuman didefinisikan sebagai
suatu peristiwa yang tak diinginkan akibat
sesuatu hal dari perilaku yang tak dapat
diterima dan tidak diinginkan untuk
mengurangi frekuensi perilaku tersebut
(Guffey & Helms, 2001 dalam Marquis dan
Huston , 2003)

Setelah motivasi kerja dilakukan
dengan baik, kemudian penegakan motivasi

oleh pimpinan terhadap pegawai berjalan
sebagaimana mestinya.

Hal lain yang sangat menentukan
kinerja pegawai adalah budaya organsasi
yang dianut oleh seluruh anggota organisasi
dan dijadikan ruh bagi setiap aktivitas yang
dilakukan.

Robbins (1996) mengatakan budaya
organisasi lebih mengacu pada suatu sistem
makna bersama yang dianut oleh anggota-
anggotanya dan yang membedakan antara
satu organisasi dengan organisasi lainnya.
Menurutnya budaya organsasi dipandang
sebagai:

1. Nilai-nilai dominan yang didukung
oleh organisasi.

2. Falsafah yang menentukan kebijakan
organisasi terhadap pegawai dan
pelanggan.

3. Cara pekerjaan dilakukan di ternpat
itu.

4. Asumsi dan kepercayaan dasar yang
terdapat diantara anggota organisasi.

Dengan demikian jelaslah peranan dan
pentingnya setiap organisasi memiliki
budaya organisasi yang baik dan khas yang
mampu mencirikan secara keseluruhan
organisasi seutuhnya.

Selain motivasi kerja dan budaya
organsasi, penulis juga akan meneliti tentang
dampak dari pemberian kesejahteraan bagi
pegawai terhadap kinerja organisasi, maka
salah satu hal pokok yang juga harus
diperhatikan oleh sebuah organisasi adalah
pemberian kesejahteraan bagi seluruh
pegawai.

Menurut Hasibuan (2001) adalah:
Kesejahteraan pegawai adalah balas jasa
pelengkap (material dan non material) yang
diberikan berdasarkan kebijaksanaan,
tujuannya untuk mempertahankan dan
memperbaiki kondisi fisik dan mental
pegawai agar produktivitas kerjanya
meningkat.



125

Sehubungan dengan hal yang telah
dikemukakan, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul :
“Pengaruh Motivasi Kerja, Budaya
Organisasi Dan Kesejahteraan Pegawai
Terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat
Kabupaten Kediri”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah

dikemukakan, maka dapatlah dirumuskan
masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh
terhadap kinerja pegawai pada
Inspektorat Kabupaten Kediri?

2. Apakah budaya organisasi berpenga-
ruh terhadap kinerja pegawai pada
Inspektorat Kabupaten Kediri?

3. Apakah kesejahteraan berpengaruh
terhadap kinerja pegawai pada
Inspektorat Kabupaten Kediri?

4. Apakah secara bersama-sama motivasi
kerja, budaya organisasi dan
kesejahteraan berpengaruh terhadap
peningkatan kinerja pegawai pada
Inspektorat Kabupaten Kediri?

C. Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang, masalah

dan tujuan penelitian maka diharapkan
penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi
Inspektorat Kabupaten Kediri dalam
penerapan kebijaksanaan sumberdaya
manusianya.

2. Secara akademis dapat merupakan
kontribusi pemikiran ilmiah dari
peneliti guna menambah wawasan
ilmu pengetahuan dan pengem-
bangannya terutama dalam bidang
Ilmu Manajemen lebih khusus dalam
Manajemen Sumberdaya Manusia.

3. Sebagai bahan acuan bagi penelitian
selanjutnya.

2.3. Kerangka Konseptual
Secara ringkas hubungan antar

variabel-variabel dapat disajikan dalam
gambar sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber : diolah peneliti

METODE PENELITIAN
A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah
pegawai dari kantor Inspektorat Kabupaten
Kediri, berjumlah 42 pegawai.

Arikunto sebagaimana dikutip Ridwan
(2004) mengemukakan bahwa : apabila
subjek kurang dari 100, maka lebih baik
diambil semua, sehingga penelitiannya
merupakan penelitian populasi (total sam-
pling).

Dengan jumlah pegawai Inspektorat
Kabupaten Kediri maka peneliti memilih
mengadakan penelitian populasi, yaitu
sebanyak 42 responder.

B. Instrumen (Alat Pengumpul Data)
Alat ukur penelitian ini berbentuk

angket, dengan tingkat pengukuran ordinal,
kategori jawaban terdiri atas 5 tingkatan.
Untuk analisis secara kuantitatif, maka
alternatif jawaban tersebut diberi skor dari
nilai 1 sampai 5.

C. Operasional Variabel Penelitian
a) Motivasi kerja (X1)

Variabel ini secara operasional akan
dapat dilihat dari beberapa indikator
yang antara lain:
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a. Penghargaan dan pujian yang
diberikan kepada pegawai yang
berprestasi

b. Perhatian perusahaan terhadap
hasil kerja para pegawai

c. Fasilitas kerja yang didapatkan dari
perusahaan

d. Kenyamanan dan keamanan kerja
yang didapatkan dari perusahaan

e. Perhatian perusahaan terhadap
kebutuhan pegawai

b) Budaya Organisasi (X2)
Variabel budaya organisasi ini secara
operasional diukur dengan mengguna-
kan 5 (lima) indikator yaitu:
1. Nilai-nilai organisasi,
2. Dukungan manajemen,
3. Sistem imbalan,
4. Toleransi dalam berbagi kesalahan

sebagai peluang untuk belajar,
5. Orientasi pada rincian (detil)

pekerjaan.

c) Kesejahteraan (X3)
Adapun Indikatornya adalah :
1) Pegawai merasa puas akan gaji

yang telah diterima.
2) Pegawai merasa puas dengan

tunjangan yang diterima.
3) Setiap tahun menerima THR dan

Bonus sesuai dengan kinerjanya.
4) Setiap tahun menerima kenaikan

gaji.
5) Setiap tahun menerima bonus atau

gaji ke 13.

d) Kinerja (Y)
Setiap responden diminta menjawab 5
butir pertanyaan yang mengukur
persiapan pekerjaan pelaksanaan dan
persiapan pembuatan laporan,
ketepatan menyelesaikan laporan,
ketepatan waktu penyelesaian laporan,
serta sanksi keterlambatan pembuatan
laporan.

D. Teknik Analisis
a. Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan
bagaimana satu variabel dihubungkan
dengan variabel lain. Hubungan tersebut
dinyatakan dalam bentuk Persamaan
dimana nilai dari suatu variabel yang
diketahui dapat digunakan untuk
menduga nilai variabel yang diketahui
dapat digunakan untuk menduga nilai
variabel lain yang tidak diketahui.
Dengan rumus sebagai berikut :
(Djarwanto P.S., 2001)

y = a + bIX1 + b2X2 + b3X3

Dimana :
Y = kinerja
a = Nilai konstanta
X1 = motivasi kerja
X2 = budaya organisasi
X3 = kesejahteraan
b1 = koefisien regresi dari X1
b2 = koefisien regresi dari X2
b3 = koefisien regresi dari X3

Untuk dapat menggunakan analisis
regresi linier berganda harus memenuhi
asumsi klasik sebagai berikut:

1) Uji Multikolonieritas
2) Uji Heteroskedastisitas
3) Uji Normalitas

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji
Statistik F)

Dipergunakan untuk menguji nyata tidaknya
pengaruh variabel bebas secara Simultan
terhadap variabel terikat (Ghozali, 2001).

c. Uji Signifikansi Parameter Indi
vidual (Uji Statistik t)
Uji t dipergunakan untuk

mengetahui pengaruh antara variabel
bebas(X) dengan terikat (Y) secara parsial
(Ghozali, 2001)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tujuan penelitian, maka

akan dilakukan analisis  data terhadap
pengaruh variabel-variabel bebas terhadap
variabel terikat, yang terdiri dari Uji
Validitas dan Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik,
Uji-t, Uji-F dan Analisa Regresi.
A. Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dan reliabilitas
instrumen penelitian masing-masing
indikator vaeiabel bebas terhadap variabel
terikat yang diperoleh dari jawaban
responden sangatlah penting dilakukan
untuk memperoleh hasil penelitian yang
valid dan reliable. Valid berarti instrumen
tersebut dapat digunakan untuk mengukur
apa yang seharusnya diukur. Reliable berarti
instrumen tersebut bila digunakan beberapa
kali untuk mengukur obyek yang sama,
akan menghasilkan data yang sama.

Ketentuan suatu instrumen dikatakan
valid atau sahih apabila memiliki koefisien
korelasi (r) antara item dengan skor total
adalah 0,3. Suatu instrumen dikatakan reli-
able atau handal, apabila memiliki koefisien
alpha cronbach (á) lebih besar dari 0,60.
Penyelesaian pengujian validitas dan
reliabilitas menggunakan paket program
SPSS 16.00 for windows.

Hasil analisis dengan SPSS menjelaskan
bahwa instrumen penelitian variabel –
variabel baik variabel bebas maupun terikat
seluruhnya adalah valid, karena memiliki
koefisien korelasi > 0,30.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Sumber : Lampiran Hasil Olahan SPSS

Sedangkan koefisien alpha cronbach >
0,60, berarti kuesioner yang disebarkan
terhadap pegawai adalah sah artinya
pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner
mampu mengungkapkan apa yang diukur
oleh kuesioner tersebut, dan handal karena
jawaban tiap responden dianggap konsisten
atau stabil dari waktu ke waktu.

B. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis ini digunakan untuk

mengetahui besarnya pengaruh secara
simultan antara variabel – variabel bebas
terhadap variabel terikat. Hasil analisis data
diolah dengan program SPSS for windows
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian Variabel

Hasil pengujian variabel yang
menentukan kinerja pegawai pada tabel di
atas dapat dinyatakan dalam bentuk
persamaan garis regresi linier berganda
adalah sebagai berikut:

Y = 0,421 + 0,224 X1 + 0,280 X2 + 0,530 X3

Dari hasil tersebut dapat diartikan:
1. Nilai konstanta adalah 0,421 hal ini

menyatakan bahwa tanpa adanya
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pengaruh variabel bebas X1 (motivasi
kerja), X2 (budaya organisasi), dan X3
(kesejahteraan) maka nilai dari
variabel terikat yaitu Y (kinerja
pegawai) adalah sebesar 0,421.

2. Nilai koefisien regresi dari variabel
bebas X1 (motivasi kerja) adalah 0,224
nilai koefisien tersebut mengandung
arti jika nilai variabel bebas X1
ditingkatkan sebesar satu satuan
maka akan menyebabkan kenaikan
dari nilai variabel terikat yaitu Y
(kinerja pegawai) sebesar 0,224 satuan.
Dalam hal ini diasumsikan bahwa nilai
dari variabel bebas yang lain adalah
konstan atau nol.

3. Nilai koefisien regresi dari variabel
bebas X2 (budaya organisasi) adalah
0,280 nilai koefisien tersebut
mengandung arti jika nilai variabel
bebas X2 ditingkatkan sebesar satu
satuan maka akan menyebabkan
kenaikan dari nilai variabel terikat
yaitu Y (kinerja pegawai) sebesar 0,280
satuan. Dalam hal ini diasumsikan

bahwa nilai dari variabel bebas yang
lain adalah konstan atau nol.

4. Nilai koefisien regresi dari variabel
bebas X3 (kesejahteraan) adalah 0,530
nilai koefisien tersebut mengandung
arti jika nilai variabel bebas X3
ditingkatkan sebesar satu satuan
maka akan menyebabkan kenaikan
dari nilai variabel terikat yaitu Y
(kinerja pegawai) sebesar 0,530 satuan.
Dalam hal ini diasumsikan bahwa nilai
dari variabel bebas yang lain adalah
konstan atau nol.

C. Uji Signifikansi Simultan
(Uji Statistik F)

Uji ini digunakan untuk menguji
signifikansi koefisien regresi sehingga
diketahui apakah pengaruh secara simultan
antara X1 (motivasi kerja), X2 (budaya
organisasi), dan X3 (kesejahteraan) terhadap
kinerja pegawai adalah memang benar
terjadi atau hanya diperoleh secara
kebetulan saja.

Tabel 3. Hasil Uji ANOVA

Hasil perhitungan pada  tabel di atas
diperoleh F-hitung = 108,687 dengan sig.
0,000, ini berarti bahwa terdapat pengaruh
positif dan signifikan secara simultan antara
X1 (motivasi kerja), X2 (budaya organisasi),
dan X3 (kesejahteraan) terhadap kinerja
pegawai (Y). Hasil uji statistik F mendukung
hipotesis dari penelitian ini yaitu X1 (motivasi
kerja), X2 (budaya organisasi), dan X3

(kesejahteraan) mempunyai pengaruh
positif dan signifikan secara simultan
terhadap kinerja pegawai.

D.Uji Signifikansi Parameter Individual
(Uji Statistik t)

Uji ini digunakan untuk menguji
signifikansi masing-masing koefisien regresi
sehingga diketahui apakah pengaruh secara
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parsial antara X1 (motivasi kerja), X2 (budaya
organisasi), dan X3 (kesejahteraan) terhadap
kinerja pegawai adalah memang nyata
terjadi (signifikan) atau hanya diperoleh
secara kebetulan.

Sebagaimana hasil perhitungan pada
tabel 2. diperoleh t-hitung = 2,490 dengan
sig. 0,017, ini berarti bahwa terdapat
pengaruh positif dan signifikan secara parsial
antara variabel bebas (X1) terhadap variabel
terikat (Y). Hasil uji statistik t mendukung
dari penelitian ini yaitu diduga motivasi
kerja mempunyai pengaruh positif dan
signifikan secara parsial terhadap kinerja
pegawai.

a. Pengaruh budaya organisasi (X2)
terhadap kinerja pegawai (Y)
Hasil perhitungan diperoleh t-hitung =
2,837 dengan sig. 0,007, ini berarti
bahwa terdapat pengaruh positif dan
signifikan secara parsial antara
variabel bebas (X2) terhadap variabel
terikat (Y). Hasil uji statistik t
mendukung hipotesis dari penelitian
ini yaitu diduga budaya organisasi
mempunyai pengaruh positif dan
signifikan secara parsial terhadap
kinerja pegawai.

b. Pengaruh kesejahteraan (X3) terhadap
kinerja pegawai (Y)
Hasil perhitungan diperoleh t-hitung =
4,176 dengan sig. 0,000, ini berarti
bahwa terdapat pengaruh positif dan
signifikan secara parsial antara
variabel bebas (X3) terhadap variabel
terikat (Y). Hasil uji statistik t
mendukung hipotesis dari penelitian
ini yaitu diduga motivasi kerja
mempunyai pengaruh positif dan
signifikan secara parsial terhadap
kinerja pegawai.

E. Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien
Determinasi Simultan (R2)

Koefisien korelasi mengukur tingkat
keeratan hubungan antara variabel ebbas
dan variabel terikat. Nilai koefisien
determinasi simultan yang merupakan hasil
pengkuadratan koefisien korelasi
menunjukkan prosentase pengaruh variabel
bebas simultan terhadap variabel terikat.

Nilai koefisien determinasi simultan
yang merupakan hasil pengkuadratan
koefisien korelasi, menunjukkan prosentase
kontribusi variabel bebas terhadap variabel
terikatnya.

Dari hasil perhitungan SPSS mengenai
koefisien korelasi dan determinasi
ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

Tabel 4. Model Summary]

Pada tabel tersebut diketahui bahwa
nilai koefisien (R) adalah 0,946 atau
mendekati 1 artinya hubungan antara
variabel bebas yang meliputi X1 (motivasi
kerja), X2 (budaya organisasi) dan X3
(kesejahteraan) terhadap kinerja pegawai
kerja kuat searah. Artinya jika variabel bebas
yang meliputi  X1 (motivasi kerja), X2
(budaya organisasi) dan X3 (kesejahteraan),
ditingkatkan, maka variabel terikat yaitu
kinerja pegawai juga akan naik, demikian
pula sebaliknya.

Prosentase pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat yang ditunjukkan
oleh koefisien determinasi simultan (R2)
adalah sebesar 0,896 atau 89.6%. Hal ini
berarti bahwa naik turunnya variabel terikat
yaitu kinerja pegawai dipengaruhi oleh
variabel bebas yang meliputi X1 (motivasi
kerja), X2 (budaya organisasi) dan X3
(kesejahteraan), sebesar 89,6% dan sisanya
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10,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar
penelitian ini.

F. Koefisien Korelasi Parsial
Koefisien korelasi parsial menunjukkan

pengaruh mana yang paling dominan dari
variabel bebas yaitu X1 (motivasi kerja), X2
(budaya organisasi) dan X3 (kesejahteraan)
terhadap kinerja pegawai.

Karena X3 (kesejahteraan) memiliki nilai
koefisien korelasi parsial tertinggi (pada tabel
2.) yaitu 0,561 dibandingkan dengan
variabel X1 (motivasi kerja) sebesar 0,375 dan
X2 (budaya organisasi) sebesar 0,418 maka
dapat dikatakan bahwa variabel
kesejahteraan berpengaruh paling dominan
terhadap variabel terikat yaitu kinerja
pegawai.

G. Pembahasan
Hasil analisis  data menunjukkan

bahwa X1 (motivasi kerja), X2 (budaya
organisasi) dan X3 (kesejahteraan)
mempunyai pengaruh secara simultan atau
bersama-sama terhadap kinerja pegawai
(Y). Hal ini ditunjukkan oleh F-hitung =
108,687 dengan sig. 0,000, ini berarti bahwa
terdapat pengaruh positif dan signifikan
secara simultan antara X1 (motivasi kerja),
X2 (budaya organisasi) dan X3
(kesejahteraan) terhadap kinerja pegawai
(Y). Hasil uji statistik F mendukung hipotesis
dari penelitian ini yaitu X1 (motivasi kerja),
X2 (budaya organisasi) dan X3
(kesejahteraan) mempunyai pengaruh
positif dan signifikan secara simultan
terhadap kinerja pegawai.

Hasil perhitungan diperoleh t-hitung =
2,490 dengan sig. 0,017, ini berarti bahwa
tidak terdapat pengaruh positif dan
signifikan secara parsial antara variabel
bebas (X1) terhadap variabel terikat (Y).
Hasil uji statistik t mendukung dari
penelitian ini yaitu diduga motivasi kerja
mempunyai pengaruh positif dan signifikan

secara parsial terhadap kinerja pegawai.
Hasil perhitungan diperoleh t-hitung =

2,837 dengan sig. 0,007, ini berarti bahwa
tidak terdapat pengaruh positif dan
signifikan secara parsial antara variabel
bebas (X2) terhadap variabel terikat (Y).
Hasil uji statistik t mendukung dari
penelitian ini yaitu diduga motivasi kerja
mempunyai pengaruh positif dan signifikan
secara parsial terhadap kinerja pegawai.

Hasil perhitungan diperoleh t-hitung =
4,176 dengan sig. 0,000, ini berarti bahwa
tidak terdapat pengaruh positif dan
signifikan secara parsial antara variabel
bebas (X3) terhadap variabel terikat (Y).
Hasil uji statistik t mendukung dari
penelitian ini yaitu diduga motivasi kerja
mempunyai pengaruh positif dan signifikan
secara parsial terhadap kinerja pegawai.

Karena X3 (kesejahteraan) memiliki nilai
koefisien korelasi parsial tertinggi yaitu 0,561
dibandingkan dengan variabel X1 (motivasi
kerja) sebesar 0,375 dan X2 (budaya
organisasi) sebesar 0,418 maka dapat
dikatakan bahwa variabel kesejahteraan
berpengaruh paling dominan terhadap
variabel terikat yaitu kinerja pegawai.

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang
dikemukakan pada bab sebelumnya, maka
dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian secara
bersama-sama (simultan) diketahui
bahwa X1 (motivasi kerja), X2 (budaya
organisasi), dan X3 (kesejahteraan)
mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap produktivitas kerja pegawai
(Y). Ini ditunjukkan oleh F-hitung =
108,687 dengan sig. 0.000, ini berarti
bahwa terdapat pengaruh positif dan
signifikan secara simultan antara X1
(motivasi kerja), X2 (budaya
organisasi), dan X3 (kesejahteraan)



131

terhadap produktivitas kerja pegawai
(Y). Hasil uji statistik F mendukung
hipotesis dari penelitian ini yaitu X1
(motivasi kerja), X2 (budaya
organisasi), dan X3 (kesejahteraan)
mempunyai pengaruh positif dan
signifikan secara simultan terhadap
produktivitas kerja pegawai.

2. Berdasarkan pengujian secara parsial
didapat bahwa variabel bebas
mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap variabel terikat.
Terbukti dari hasil perhitungan
diperoleh t-hitung = 2.490 dengan sig.
0.017, ini berarti bahwa terdapat
pengaruh positif dan signifikan secara
parsial antara variabel bebas (X1)
terhadap variabel terikat (Y). Hasil uji
statistik t mendukung dari penelitian
ini yaitu diduga seleksi pegawai
mempunyai pengaruh positif dan
signifikan secara parsial terhadap
produktivitas kerja pegawai. Hasil
perhitungan diperoleh t-hitung = 2,837
dengan sig. 0.007, ini berarti bahwa
terdapat pengaruh positif dan
signifikan secara parsial antara
variabel bebas (X2) terhadap variabel
terikat (Y). Hasil uji statistik t
mendukung hipotesis dari penelitian
ini yaitu diduga penempatan pegawai
mempunyai pengaruh positif dan
signifikan secara parsial terhadap
produktivitas kerja pegawai. Hasil
perhitungan diperoleh t-hitung = 4.176
dengan sig. 0.000, ini berarti bahwa
terdapat pengaruh positif dan
signifikan secara parsial antara
variabel bebas (X3) terhadap variabel
terikat (Y). Hasil uji statistik t
mendukung hipotesis dari penelitian
ini yaitu diduga pengembangan
mempunyai pengaruh positif dan
signifikan secara parsial terhadap
produktivitas kerja pegawai.

Hipotesis dalam penelitian ini terbukti
atau dapat diterima.

3. Karena X3 (kesejahteraan),  memiliki
koefisien korelasi parsial tertinggi yaitu
0,561 dibandingkan dengan X1
(motivasi kerja), sebesar 0,375 dan X2
(budaya organisasi) sebesar 0.418
maka dapat dikatakan bahwa variabel
penempatan pegawai berpengaruh
paling dominan terhadap variabel
terikat yaitu produktivitas kerja
pegawai.

B. Saran
Berdasarlam simpulan yang didapat,

maka untuk meningkatkan produktivitas
kerja pegawai Pada Inspektorat Kabupaten
Kediri, disarankan pada pihak manajemen
sebagai berikut:

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa X1 (motivasi kerja), X2 (budaya
organisasi), dan X3 (kesejahteraan) baik
secara simultan maupun parsial mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap
produktivitas kerja pegawai. Jika manajemen
ingin meningkatkan produktivitas kerja
pegawai Pada Inspektorat Kabupaten Kediri
maka X1 (motivasi kerja), X2 (budaya
organisasi), dan X3 (kesejahteraan) harus
mendapat perhatian yang baik oleh
manajemen.
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