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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of Self Efficacy and motivation on Employee Performance at 
working unit of Public Employee In Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi-
Bogor. This research is a survey and the research method used is descriptive and verification with 
quantitative approach. The population in this studi is a working unit of Public Employee at the Pusat 
Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi-Bogor amounted to 177 respondents 
consisting of the Head, General Section, Division of Program and Evaluation, Field Operator Training and 
Functional. The sampling technique used is the Proportionate Stratified Random Sampling, and obtained 
100 samples as respondent. Analysis of data using multiple linear regression and multiple correlation. The 
result showed that the self efficacyy and motivation either simultaneously or partially real and positive 
effect on employee performance PPMKP Ciawi-Bogor. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Self Efficacy dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) pada Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi-Bogor. 
Penelitian ini adalah penelitian survey dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan 
verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 
Pusat Pelatihan Manajemen dan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi-Bogor yang 
berjumlah 177 responden yang terdiri dari Kepala Pusat, Bagian Umum, Bidang Pro gram dan Evaluasi, 
Bidang Penyelenggara Pelatihan dan Jabatan Fungsional. Teknik Sampling yang digunakan adalah 
Proportionate Stratified Random Sampling dan diperoleh 100 sampel sebagai responden. Analisis data 
menggunakan regresi linier berganda, analisis korelasi berganda dan analisis koefisien determinasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Self efficacy dan Motivasi baik secara simultan maupun secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS PPMKP Ciawi-Bogor. 
 
Kata Kunci: Self Efficacy, Motivasi, Kinerja 
 

 
1. PENDAHULUAN 

 
Pegawai merupakan pokok untuk mencapai tujuan kesuksesan atau kegagalan organisasi 

pemerintahan dalam membantu pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan. Pegawai yang 
diharapkan dalam suatu organisasi pemerintahan adalah seorang pegawai yang produktif dan cekatan 
dalam mengemban tugas pemerintahan, oleh karena itu pegawai harus dapat didayagunakan secara 
optimal sehingga keberadaannya dapat dirasakan dan bermanfaat bagi organisasi. Untuk mencapai suatu 
tujuan organisasi tersebut, organisasai sangat tergantung pada pegawai dalam mengembangkan 
kemampuan dalam hal mengembangkan pengetahuan, keahlian, maupun sikapnya. Hal ini diperlukan agar 
produktivitas atau kinerja dari para pegawai dapat meningkat, pegawai mempunyai kecermatan dalam 
melaksanakan tugas dan kerjasama antar berbagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan yang berbeda. 
Pegawai yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan sikap yang baik akan dapat bekerja secara optimal, 
sehingga organisasi dapat mengelola sumber daya manusia untuk lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, 
perusahaan juga dituntut untuk mengoptimalkan kinerja pegawai sehingga dapat maksimal. Menurut 
Wibowo, kinerja merupakan implementasi dari perencanaan yang telah disusun tersebut. Implementasi 
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kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, kepentingan dan 
motivasi begitupun yang dilakukan di PPMKP Ciawi-Bogor. 

PPMKP Ciawi-Bogor adalah salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, baik aparatur pertanian maupun non aparatur pertanian 
seluruh Indonesia. Rendahnya keyakinan diri di PPMKP Ciawi-Bogor menyebabkan pegawai merasa tidak 
yakin atas kemampuannya dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan. Dalam hal ini pegawa i akan 
lebih sulit untuk mendapat jabatan yang lebih tinggi, karena kesempatan untuk dapat berkembang dan 
promosi rendah. Sehingga pegawai tidak memiliki keyakinan untuk dapat maju, hal ini ditunjukkan dengan 
hasil kinerja pegawai pada tahun 2016 belum optimal. Hasil kinerja pegawai tersebut ditunjukkan dengan 
tidak tercapainya target. Dalam SKP yang terdiri dari kualitas, kuantitas dan waktu terealisasi sebesar 
53,89% yang artinya belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 60%. Dalam Perilaku Kerja yang terdiri 
dari orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan terealisasi sebesar 35,52% 
yang artinya belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 40%. Kurang optimalnya hasil kinerja pegawai 
pada tahun 2016 diduga karena kurangnya keyakinan diri dan motivasi pegawai. Seorang pegawai harus 
meningkatkan kemampuannya dalam mengerjakan tugas yang diberikan agar target perusahaan dapat 
tercapai. Rendahnya kinerja juga dapat dilihat dari tingkat absensi pegawai yang masih tinggi. 

Data tingkat absensi pegawai selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dengan rata-rata alpha 
sebesar 0,45% per tahun dan tidak masuk kerja yang diizinkan (cuti, izin, sakit) atau rata-rata mencapai 
2,37%, namun pada dasarnya tidak ada toleransi pegawai untuk alpa. Dengan terjadinya ketidakhadiran 
(alpha), menunjukkan motivasi kerja pegawai masih rendah sehingga menyebabkan pekerjaan kurang 
optimal serta target yang diterapkan tidak tercapai. Rendahnya kinerja pegawai tersebut diduga 
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain self efficacy yang kurang dan motivasi yang rendah. 
Mengingat pentingnya faktor self efficacy dan motivasi terhadap kinerja pegawai, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Self Efficacy dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi-Bogor 

 

2. MATERI DAN METODE 
 
Self Efficacy, Motivasi, Kinerja dan Indikator Kinerja  

 
Menurut Bandura, self efficacy adalah rasa kepercayaan seseorang bahwa ia dapat menunjukkan 

perilaku yang dituntut dalam suatu situasi yang spesifik. Adapun dimensi self efficacy, dibagi menjadi tiga 
dimensi yaitu dimensi level/magnitude, dimensi generality, dan dimensi strength. 

Menurut Hamzah, Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu 
untuk mencapai tujuan. Menurut Bangun, Kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai karyawan 
berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pekerjaan. Beberapa indikator dari kinerja yang digunakan untuk 
mengevaluasi kinerja menurut Bangun, terdiri dari jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, 
kehadiran, dan kemampuan kerjasama. 
 
 
 
Kerangka Pemikiran  

Setiap organisasi bertujuan untuk mendapatkan pencapaian kesuksesan dalam pelaksanaan tugas 
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pegawai. Salah satu faktor yang berperan dalam mencapai 
kesuksesan tersebut adalah dengan mengoptimalkan kinerja pegawai. Selain itu untuk memperoleh kinerja 
pegawai perlunya motivasi sebagai pendorong semangat kerja pegawainya. Kinerja pegawai merupakan 
salah satu faktor penentu bagi keberhasilan suatu oganisasi dalam mencapai tujuan dan tercapainya 
keunggulan kompetitif organisasi. Kedua variabel tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan 
selanjutnya akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Gambar 2.1 berikut: 
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Latar Belakang  

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam setiap organisasi, organisasi akan berjalan  
dengan baik apabila memiliki self efficacy dan motivasi yang optimal sehingga kinerja pegawai dapat maksimal 

 

 
Permasalahan 

Hasil kinerja pegawai belum optimal, hal tersebut ditunjukkan dengan tidak tercapainya target SKP (60%)  
terealisasi 53,89% dan perilaku kerja (40%) terealisasi 35,52% 

 
 

Penelitian Terdahulu:  
1. Yolandari(2011) 
2. Kusnita (2015)  
3. Sebayang (2016) 

 
 

Self Efficacy (X1)          Motivasi (X2) 

 

 
Kinerja (Y) 

 

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 
Hipotesis Penelitian 
 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 
a. Variabel Self Efficacy dan Motivasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja.  
b. Variabel Self Efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja. 
c. Variabel Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja. 

 

3. METODE PENELITIAN 

 
Objek penelitian ini adalah PNS di PPMKP Ciawi-Bogor yang beralamat di Jl. Raya Puncak Km. 11 

Ciawi-Bogor. Penelitian ini mengunakan desain penelitian deskriptif penelitian yang dilakukan untuk 
menggambarkan variabel mandiri, dan verifikatif adalah metode penelitian yang dilakukan terhadap 
populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

 
Operasionalisasi Variabel 
    

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal yaitu skala yang menunjukkan 
perbedaan kategori yang satu dengan lainnya. Namun, perbedaan itu bukan perbedaan setatar tetapi 
tingkatan. Variabel dalam penelitian ini adalah self efficacy (X1) dan motivasi (X2) sebagai variabel 
independen, serta kinerja (Y) sebagai variabel dependen. Secara rinci operasionalisasi variabel dapat dilihat 
pada tabel 3.1 sebagai berikut:  
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Tabel 1. Operasionalisasi Variabel 
  

Variabel  Dimensi Skala Ukur 
  

Self Efficacy (X1)   1.  Level/ Magnitude  

 2. Generality 
Ordinal  3. Strength   

   
    

Motivasi (X2) 1. Motivasi internal 
Ordinal  2. Motivasi eksternal 

   
Kinerja (Y) 1. Jumlah pekerjaan  

 2. Kualitas pekerjaan  

 3. Ketepatan waktu 
Ordinal  4. Kehadiran   

a. Kemampuan kerja sama 
  
 

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel  
Populasi dalam penelitian ini adalah PNS PPMKP Ciawi-Bogor terdiri dari 177 orang pegawai. Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karaketristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik yang digunakan 
adalah probability sampling. Jenis sampel ini adalah Proportionate Stratified Random Sampling yaitu jenis 
pengambilan sampling berdasarkan strata, dengan cara mengambil sampel dari populasi setiap bidang atau 
bagian pekerjaan yang berbeda secara acak (Sugiyono, 2016). Berdasarkan perhitungan tersebut jumlah 
sampel (responden) yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 99,459, untuk kepentingan hasil penelitian, 
sampel dibulatkan menjadi 100 orang pegawai. 

 

Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif, dan 

sumber data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berupa data primer data yang diperoleh dari jawaban 
responden melalui penyebaran kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan karya 
tulis lainnya yang bermanfaat bagi analisis yang dilakukan. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan melalui penelitian lapangan (field research) meliputi Observasi, Wawancara dan Kuesioner, serta 
penelitian kepustakaan (library research). 
 
Pengujian Instrument  

Uji validitas dilakukan untuk mengukur pernyataan yang ada dalam kuesioner. Suatu indikator pada 
kuesioner dikatakan valid jika memiliki koefisien korelasi product moment melebihi atau sama dengan 0,30 
(≥ 0,30) yaitu nilai ketetapan yang menjadi acuan untuk pengambilan keputusan pada tahap uji validitas ini 
(Sugiyono, 2013). Dari hasil uji validitas, semua variabel dikatakan valid dan layak untuk digunakan penelitian 
selanjutnya. 

Pada tahap uji reliabilitas, seluruh instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki angka Cronbanch 
Alpha melebihi atau sama dengan 0,6 (≥ 0,6) (Sugiyono, 2013).Uji reliabel dilakukan untuk menunjukkan 
sejauh mana hasil pengukuran terhadap item-item pertanyaan apakah tetap konsisten bila dilakukan 
pengukuran dua atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Untuk mengukur 
konsistensi interval penggunaan instrumen digunakan Cronbach alpha, untuk mengetahui bahwa semua 
variabel dikatakan reliabel, rata-rata nilai sebesar 0,6 atau lebih. 

 
Metode Analisis dan Langkah-Langkahnya  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji statistika dimana 
sebelumnya diolah dengan menggunakan skala Likert dari jenis kuesioner adalah kuesioner tertutup, 
pertanyaan yang diberikan kepada responden dari satu sampai lima pada setiap butir kuesioner. Untuk 
menguji hipotesis penelitian yang diajukan akan digunakan regresi berganda untuk mengetahui pengaruh 
variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat, langkahnya yaitu :  
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Tabel 2 Skala Pengukuran Variabel 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju/Selalu (SS/S) 5 
Setuju/Sering (S/S) 4 
Ragu-ragu/ Kadang-kadang (R/K) 3 
Tidak Setuju/Jarang (TS/J) 2 
Sangat Tidak Setuju/ Tidak Pernah (STS/TP) 1   

Sumber : Sugiyono  
 
Berdasarkan jumlah kriteria alternatif, maka diperoleh panjang kelas interval sebagai berikut : 
 

     Skor tertinggi – Skor terendah 
= 

5-1  
= 0,8 

      Volume kriteria 
 

5 
        

Tabel 3 Kelas Interval dan Kriteria Penilaian 

  No. Bobot Nilai  Skala Interval  Kriteria Penialaian 
         

1 V  4,21 – 5,00  Sangat Tinggi/Sangat Baik (ST/SB) 
2 IV  3,41 – 4,20  Tinggi/Baik (T/B)    

3 III  2,61 – 3,40  Cukup/ (C)     

4 II  1,81 – 2,60  Rendah/Tidak Baik (R/TB)  

5 I  1,00 – 1,80  Sangat Rendah/Sangat Tidak Baik (SR/TB) 
          

 

Menghitung rata-rata (mean) sebagai berikut : 

     

M   = 
F x Skor          

N 
 

 
Keterangan : 

    
        

      M = Kriteria penilaian rata-rata  

      F = Frekuensi jumlah responden 

      Skor = Pembobotan skala hasil  

      N = Jumlah sampel      
 
Untuk mengukur besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sugiyono, 

Adapun perumusannya dapat dinyatakan sebagai berikut. 
 
Y=α+β1X1+β2X2+ε 
Keterangan : 
Y =  Kinerja 
a =  Konstanta 
4 =  Koefisien regresi 
X1 = Self Efficacy 
X2 = Motivasi 
2. 2. = = Error, variabel gangguan (Faktor lain yang tidak diteliti) 
 
 
Untuk mengetahui hubungan antara self efficacy dan motivasi terhadap kinerja PNS di PPMKP Ciawi-

Bogor maka digunakan rumus sebagai berikut : 
 

1. (∑XiY)- (∑Xi)∑Y) 
rXiY =

 √(n∑Xi
2
 – (∑Xi)

2
) (n∑Y

2
 – (∑Y)) 
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Dari rumus analisis korelasi di atas, maka akan diperoleh nilai r yang besarnya antara -1, 0 sampai 1. 
Notasi ini menggunakan korelasi atau hubungan antara variabel-variabel yang diuji dalam penelitian.  
1. Apabila r = 0 atau mendekati 0, maka tidak ada hubungan antara kedua variabel atau hubungan kedua 

variabel sangat lemah.  
2. Apabila r = 1 atau mendekati 1, maka hubungan antara kedua variabel bersifat searah dan sangat kuat, 

artinya kenaikan nilai-nilai X akan diikuti oleh kenaikan nilai-nilai Y, atau sebaliknya.  
3. Apabila r = -1 atau mendekati -1, maka hubungan antara kedua variabel berlawanan arah dan sangat 

kuat, artinya kenaikan nilai-nilai X akan diikuti oleh penurunan nilai-nilai Y, atau sebaliknya.  
 
Untuk dapat memberikan penafsiran, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada 

Tabel 3.11 berikut: 
  

Tabel 4 Interprestasi Koefisien Korelasi   
Interval Nilai r Interprestasi 

  

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat Kuat   

Sumber : Sugiyono  
 
Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Menurut sugiyono untuk menyatakan besar kecilnya persentase 
dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut: 
 

KD = rxy² x 100% 
 
Keterangan: KD = Koefisien Determinasi  

R = Koefisien Korelasi 
 
Untuk  mengetahui  kebenaran  dari  perhitungan  analisis  korelasi,  maka  diperlukan pengujian 

hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha). Maka digunakan uji –F dan Uji –t. Pengujian ini akan 
menggunakan distribusi t, dengan keyakinan (1-α) sebesar 95 % dan derajat kebebasan sebesar n-3-1 untuk 
menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak. 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 
dependen secara bersama-sama menggunakan F hitung (Sunyoto, 2013). Langkah-langkah uji F sebagai 
berikut: 

 
2. Ho : βi ≤ 0 : tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan self efficacy dan motivasi 

terhadap kinerja.  
3. Ha : βi > 0 : terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan self efficacy dan motivasi 

terhadap kinerja. 
 
Untuk menguji signifikasi hubungan variabel independen dengan variabel dependen secara 

simultan, maka digunakan uji F. Menurut Sugiyono (2008), rumus yang dapat digunakan untuk dapat 
melakukan pengujian ini adalah : 

 

Fhitung = 
R

2
/k 

(1−R
2
)/(n−k−1)  

  
Keterangan: 
 
    = Koefisien korelasi ganda 
n = Variabel bebas  
k = Jumlah sampel 
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Kriteria Keputusan Uji F 
Bila Fhitung ≤ FTabel , pada α = 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya self efficacy dan 

motivasi tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja. 
Bila Fhitung > FTabel, pada α = 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya self efficacy dan 

motivasi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja. 
 
Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel terikat secara parsial. 
  

1. Perumusan Hipotesis 

a. X1 terhadap Y 
Ho1 : β1 ≤ 0 :  
berarti self efficacy tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Ha1 : β1 > 0 : 
berarti self efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

b. X2 terhadap Y 
Ho2 : β2 ≤ 0 :  
berarti motivasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Ha2 : β2 > 0 : 
berarti motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 
 

2. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

F = 

r (n-2) Keterangan:   r = Koefisien Korelasi 

(1−r2)  r 2 = Koefisien Determinasi 

   n = Banyaknya sampel  
 

3. Kriteria Keputusan Uji t 
a. Untuk self efficacy bila thitung ≤ tTabel pada α = 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya self 

efficacy tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Sedangkan bila thitung 
lebih besar dari tTabel (thitung> tTabel) pada α = 0,05 maka Ha diterima artinya self efficacy 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja.  

b. Untuk motivasi bila thitung ≤ tTabel pada α = 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya motivasi 
tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Sedangkan bila thitung lebih 
besar dari tTabel (thitung > tTabel) pada α = 0,05 maka Ha diterima artinya motivasi berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap kinerja. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

PPMKP sebelumnya bernama Pusat Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 
(PMPSDMP) Ciawi yang merupakan penggabungan dari 4 UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang ada di Ciawi, 
yaitu Balai Penataran dan Latihan Pertanian (BPLP), Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP), Balai 
Pendidikan Pelatihan Fungsional Petanian (BPPFP) dan Balai Metodologi Informasi Pertanian (BMIP). 
Lembaga ini kemudian berubah menjadi PPMKP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 
14/Permentan/OT.140/2007, pada tanggal 19 Februari 2007. 

 
Karakteristik PNS 

Objek yang diteliti adalah PNS PPMKP Ciawi-Bogor. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui 
kuesioner, maka diperoleh data berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lama bekerja yang disebar 
kepada 100 pegawai dengan uraian sebagai berikut: 

  
Tabel 5 Rekapitulasi Karakteristik Pegawai 

No Karakteristik Kategori Jumlah Persentase (%) 
1 Jenis Kelamin Perempuan 57 57 
2 Usia 36-45 56 56 
3 Pendidikan S1 41 41 
4 Lama Bekerja 16-25 52 52  

Sumber : Data Diolah, 2017  
 
Berdasarkan Tabel 5 tersebut, karakteristik pegawai mayoritas berjenis kelamin perempuan, berusia 

antara 36-45 tahun dengan pendidikan terakhir S1, serta memiliki masa kerja 16-25 tahun. 



   

30 
 

 
Adapun tanggapan pegawai terhadap variabel Self Efficacy sebagai berikut: 
  

Tabel 6 Rekapitulasi Tanggapan Pegawai Terhadap Variabel Self Efficacy 

No. Indikator Penilaian Keterangan 

1 
Kemampuan target/ pekerjaan 
yang Menantang 

4,08 
Pegawai mampu mencapai target/ pekerjaan yang 
menantang dengan baik 

2 
Melakukan pekerjaan sekalipun 
sulit 

3,99 
Pegawai mampu mengatasi pekerjaan dengan baik 
meskipun sulit. 

3 
Mengetahui minat dan 
kemampuan 

3,90 
Pegawai mengetahui minat dan kemampuannya 
dengan baik 

4 
Yakin pengalaman masalalu 
dapat 

4,23 
Pegawai sangat yakin dengan pengalaman masalalu 
dapat 

 membantu pekerjaan  membantu pekerjaannya 

5 
Mampu menyikapi situasi yang 
berbeda 

4,09 
Pegawai mampu menyikapi situasi yang berbeda 
dengan baik 

6 
Pengalaman sebagai jalan menuju 
sukses 

4,30 
Pegawai sangat mampu menjadikan pengalaman 
sebagai jalan menuju sukses 

7 
Yakin dalam melaksanakan 
pekerjaan 

4,38 Pegawai sangat yakin dalam melaksanakan pekerjaan 

8 
Tenang menghadapi pekerjaan 
yang sulit 

3,86 
Ketenangan pegawai dalam menghadapi pekerjaan 
yang sulit sudah baik 

9 
Komitmen dalam pencapaian 
target 

4,19 
Komitmen pegawai dalam pencapaian target sudah 
baik 

   
Rata-rata tanggapan pegawai terhadap 
variabel self efficacy (X1) 4,11 Baik 

  

 
Berdasarkan Tabel 6 tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tanggapan pegawai terhadap 

variabel self efficacy memiliki nilai sebesar 4,11 termasuk dalam kategori “baik”. Indikator yang memiliki nilai 
rata-rata tertinggi terdapat pada indikator yakin dalam melaksanakan pekerjaan yaitu sebesar 4,38. Hal ini 
menunjukkan bahwa pegawai memiliki keyakinan yang sangat baik untuk mengerjakan pekerjaan yang 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Indikator yang memiliki nilai rata-rata terendah terdapat pada 
indikator tenang dalam menghadapi pekerjaan yang sulit yaitu sebesar 3,86. Hal ini menunjukkan bahwa 
dalam menghadapi tugas yang sulit harus dipertahankan, pegawai yang tenang dalam menyelesaikan 
pekerjaan akan menghasilkan pekerjaan yang baik. 

 
Tanggapan pegawai terhadap variabel Motivasi sebagai berikut: 
 

Tabel 7 Rekapitulasi Tanggapan Pegawai Terhadap Variabel Motivasi 

No. Indikator Penilaian Keterangan 

1 Tanggung jawab pekerjaan 4,20 
Tanggung jawab pegawai sudah tinggi dalam 
menyelesaikan Pekerjaan 

2 
Melaksanakan pekerjaan 
dengan target yang jelas 

4,19 
Pegawai mampu melaksanakan pekerjaan dengan target 
yang Jelas 

3 
Memiliki tujuan yang jelas 
dan menantang 

4,01 
Pegawai memiliki tujuan yang jelas dan menantang 
sudah tinggi 

 
 

No. Indikat0r Penilaian Keterangan 

4 
Ada umpan balik atas hasil 
pekerjaan 4,00 

Umpan balik hasil pekerjaan yang diterima pegawai 
tinggi 

5 
Memiliki rasa senang dalam 
bekerja 4,03 

Rasa senang yang dimiliki pegawai dalam bekerja tinggi 

6 Lebih unggul dari orang lain 
3,40 

Pegawai memiliki keunggulan dari orang lain cukup 
tinggi 

7 Mengutamakan prestasi 
3,63 

Mengutamakan prestasi pegawai dalam bekerja sudah 
tinggi 
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No. Indikat0r Penilaian Keterangan 

8 
Memenuhi kebutuhan hidup 
dan kerja 4,01 

Memenuhi kebutuhan hidup dan kerja pegawai sudah 
tinggi 

9 Senang memperoleh pujian 3,64 Pujian yang diperoleh pegawai sudah tinggi 
   

Rata-rata tanggapan pegawai 
terhadap 3,90 Tinggi 
 
 
variabel Motivasi (X 

2  

 

 

Tabel 7 tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tanggapan pegawai terhadap variabel motivasi 
memiliki nilai sebesar 3,90 termasuk dalam kategori “tinggi”. Indikator yang memiliki nilai rata-rata tertinggi 
terdapat pada indikator tanggung jawab melaksanakan pekerjaan 4,20, dikarenakan pegawai telah 
menerapkan peraturan kinerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik 
sesuai dengan SKP. Indikator yang memiliki nilai rata-rata terkecil terdapat pada indikator lebih unggul dari 
orang lain yaitu sebesar 3,4. Hal ini ditunjukkan pegawai memiliki kemampuan tersendiri dan memotivasi 
dirinya dalam bekerja untuk menjadi lebih baik dari pegawai lain sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi 
kemampuan dan keahliannya supaya dapat menyelesaikan pekerjaannya secara benar dan sesuai dengan 
yang telah ditetapkan. 

 
 

Tanggapan pegawai terhadap variabel Kinerja sebagai berikut: 
  

Tabel 8 Rekapitulasi Tanggapan Pegawai terhadap Variabel Kinerja 

 
Berdasarkan Tabel 8 tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tanggapan pegawai terhadap 

variabel kinerja memiliki nilai sebesar 4,08 termasuk dalam kategori “tinggi”. Indikator yang memiliki nilai 
rata-rata tertinggi terdapat pada indikator komunikasi dengan rekan kerja yaitu sebesar 4,4 dalam hal ini 

No. Indikator Penilaian Keterangan 

1 Penyelesaian pekerjaan 4,19 
Penyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas pokok 
pegawai 

   sudah tinggi 

2 Pemahaman pekerjaan 3,99 
Pemahaman pekerjaan yang dimiliki pegawai sudah 
tinggi 

3 Penguasaan pekerjaan 4,11 
Penguasaan pekerjaan yang dihasilkan pegawai sudah 
tinggi 

4 
Pekerjaan yang dihasilkan 
memenuhi standar kerja 

4,14 
Pekerjaan yang dihasilkan pegawai dalam memenuhi 
standar kerja sudah tinggi 

5 Kerapihan 4,03 
Kerapihan pegawai dari pekerjaan yang diberikan 
kepada sudah tinggi 

6 Ketelitian 3,90 Ketelitian pegawai dalam bekerja sudah tinggi 

7 Tidak menunda pekerjaan 4,02 
Pegawai tidak menunda pekerjaan yang menjadi 
tanggung jawabnya sudah tinggi 

8 Efisien waktu 4,04 
Efisien waktu pegawai dalam melaksanakan pekerjaan 
sudah tinggi 

9 Waktu penyelesaian pekerjaan 3,98 Waktu penyelesaian pekerjaan pegawai sudah tinggi 
10 Hasil pekerjaan optimal 3,85 Hasil pekerjaan pegawai yang dicapai sudah tinggi 
11 Kedisiplinan 4,18 Kedisiplinan pegawai sudah tinggi 
12 Bekerja sesuai jam kerja 4,20 Bekerja sesuai jam kerja sudah tinggi 

13 
Tidak meninggalkan kantor 
pada jam kerja 

3,74 
Pegawai tidak meninggalkan jam kantor pada jam kerja 
sudah tinggi 

14 Kerjasama 4,38 
Kerjasama pegawai dengan sesama rekan kerja sangat 
tinggi 

15 Komunikasi 4,44 Komunikasi pegawai dengan rekan kerjasangat tinggi 
   

Rata-rata tanggapan pegawai 
terhadap variabel  kinerja (Y) 

4,08 Tinggi 
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terjalinnya hubungan komunikasi yang sangat tinggi serta saling menghormati dan menghargai satu sama 
lain, dapat ditunjukkan dengan adanya perhatian yang diberikan rekan kerja khususnya hal-hal yang 
berkaitan dengan pekerjaan. Indikator yang memiliki nilai rata-rata terkecil terdapat pada indikator tidak 
meninggalkan kantor pada jam kerja kecuali keperluan pekerjaan yaitu sebesar 3,74. Hal ini menunjukkan 
bahwa disiplin dan tanggung jawab pegawai masih perlu ditingkatkan lagi, dengan disiplin yang baik 
mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab pegawai terhadap pekerjan yang diberikan kepadanya. 

 

Analisis Regresi Berganda  
Adapun hasil perhitungan bentuk hubungan fungsioal dengan menggunanakan analisis regresi 

diperoleh hasil pada Tabel 9 berikut ini:  
 

Tabel 9 Koefisien Regresi dan Uji Signifikasi Coeficients 
Coefficients

a 
 

  Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients   

Model  B Std. Error  Beta T Sig. 

1 (Constant) 1,124 5,203   ,216 ,829 

 X1 ,857 ,141 ,461 6,095 ,000 

 X2 ,807 ,145 ,421 5,570 ,000   
a.  Dependen Variabel: Kinerja (Y)  

Sumber: Data Primer Diolah, 2017  
 
Berdasarkan Tabel 9 tersebut maka diperoleh suatu persamaan regresi dengan model taksiran 

sebagai berikut: Y = 1,111 + 0,857X1 + 0,807X2 + ε. 
 
Berdasarkan persamaan regresi tersebut di atas menunjukkan bahwa semua koefisien regresi 

mempunyai tanda positif yang berarti apabila nilai-nilai dari variabel bebas self efficacy dan motivasi 
ditingkatkan, maka akan mendorong peningkatan kinerja PNS PPMKP. Dapat dijelaskan sebagai berikut: 

β1= 0,857 artinya menunjukkan variabel self efficacy berpengaruh positif terhadap variabel kinerja. 
β2= 0,807 artinya menunjukkan bahwa variabel motivasi berpengaruh positif terhadap variabel kinerja. 

 
Hal ini menunjukkan bahwa self efficacy yang semakin baik dan motivasi yang semakin tinggi maka 

kinerja pegawai semakin tinggi. 

 
Analisis Koefisien Korelasi  

Diperoleh koefisien korelasi (R) sebesar 0,763 berada dalam kategori kuat dan positif, artinya apabila 
self efficacy dan motivasi ditingkatkan maka kinerja pun akan ikut meningkat. 

 

Analisis Koefisien Determinasi  
Berdasarkan hasil yang diperoleh nilai R Square sebesar sebesar 0,582 atau 58,2%. Hal ini 

menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh self efficacy (X1) dan motivasi (X2) terhadap kinerja 
(Y) PNS PPMKP Ciawi-Bogor adalah sebesar 58,2% sedangkan sisanya sebesar 41,8% dipengaruhi variabel lain 
yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yaitu self esteem dan self management (Wibowo, 2013). 

 
Pengujian Hipotesis  

Sebelum digunakan sebagai dasar kesimpulan, persamaan regresi yang diperoleh dan telah 
memenuhi asumsi regresi melalui pengujian tersebut perlu diuji koefisien regresinya baik secara bersama-
sama (simultan) maupun secara individu (parsial) 

 
Pengujian Model Regresi Secara Simultan (Uji-F) 

Untuk menguji hipotesis statistik di atas digunakan statistik uji-F yang diperoleh melalui tabel Analisis 
Varians (Anova) sebagai berikut: 
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Tabel 10 Hasil Uji Terhadap Koefisien Regresi Secara Simultan 

ANOVA
a 

 
Model  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 Regression 4965,882 2 2482,941 67,549 ,000
b 

1 Residual 3565,508 97 36,758   
 Total 8531,390 99      

a. Dependent Variable: Kinerja  
b. Predictors: (Constant), Motivasi, Self Efficacy 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
 
Berdasarkan nilai F pada Tabel 10 tersebut Fhitung sebesar 67,549 dan nilai Ftabel untuk = 0,05 

dengan derajat kebebasan Df1 = 3-1 = 2 dan Df2 = 100-2-1 = 97 sebesar 3,09 sehingga Fhitung lebih besar dari 
Ftabel (67,549>3,09) maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, artinya dengan tingkat 
kepercayaan 95% variabel self efficacy (X1) dan motivasi(X2) secara simultan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel kinerja (Y). 

 
Uji t dilakukan dengan membandingkan thitung dan ttabel. Jika thitung lebih besar dari ttabel 

(thitung > ttabel ) maka menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap 
variabel dependen. Secara lebih jelas hasil Uji t bisa dilihat pada Tabel 11 berikut: 
 
Pengujian Model Regresi Secara Parsial (Uji-t) 
  

Tabel 11 Hasil Uji Terhadap Koefisien Regresi Secara Parsial 
Coefficients

a 

Model  Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients T Sig. 

  B Std. Error  Beta   
 (Constant) 1,124 5,203   ,216 ,829 
1 Self Efficacy ,857 ,141 ,461 6,095 ,000 

 Motivasi ,807 ,145 ,421 5,570 ,000   
a. Dependent Variable: Kinerja  

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
 
Adapun pengaruh secara parsial sebagai berikut: 
 
Pengaruh Self Efficacy (X1) Terhadap Kinerja (Y)  

Untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh self efficacy (X1) terhadap kinerja secara statistik akan di 
uji hipotesisnya sebagai berikut: 

X1 terhadap Y : 
Ho1 : β1 ≤ 0: berarti self efficacy tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 
Ha1 : β1 > 0: berarti self efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 
 
Berdasarkan Tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa thitung pada variabel self efficacy (X1) sebesar 5,981 

dan nilai t tabel untuk α = 0,05 di peroleh nilai 1,660 berarti thitung > ttabel (6,095 1,660). Dengan kriteria 
keputusan uji t maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya faktor self efficacy (X1) berpengaruh positif 
terhadap kinerja (Y).  
 
 
 
 
 

6,095 
 
Gambar 2 Hasil Uji-t Koefisien Regresi Variabel Self Efficacy (X1) 

 
Sumber : Data Primer Diolah, 2017 
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Pengaruh Motivasi (X2) Terhadap Kinerja (Y)  
Untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh motivasi (X2) terhadap kinerja (Y) secara statistik akan di 

uji hipotesisnya sebagai berikut X2 terhadap Y : 
 
Ho1 : β2 ≤ 0 : berarti motivasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 
Ha1 : β2> 0 : berarti motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

 
Berdasarkan Tabel 4.47 di atas dapat dilihat bahwa thitung pada variabel motivasi (X2) sebesar 5,187 

dan nilai ttabel untuk α = 0,05 di peroleh nilai 1,660 berarti t hitung > ttabel (5,570 > 1,660). Dengan kriteria 
keputusan uji t maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya faktor motivasi (X2) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja (Y). 

  
 
 
 
 
 

5,570 
 
Gambar 3 Hasil Uji-t Koefisien Regresi Variabel Motivasi (X2) 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 
 

Berdasarkan pemaparan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) diketahui bahwa variabel self 
efficacy (X1) dan variabel motivasi (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) 
dikarenakan pada masing-masing variabel nilai thitung>ttabel. Adapun variabel paling berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja pegawai ialah variabel self efficacy dengan nilai thitung>ttabel sebesar 
6,095>1660. Adapun rekapitulasi Uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini.. Adapun variabel paling 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai ialah variabel self efficacy dengan nilai t 
hitung>ttabel sebesar 6,095>1660. Rekapitulasi hasil Uji t adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 12 Rekapitulasi Hasil Uji t 

No Variabel t hitung t tabel Kesimpulan 
1 Self Efficacy 6,095 1,660 Positif dan Signifikan 
2 Motivasi 5,570 1,660 Positif dan Signifikan 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
1. Tanggapan pegawai PPMKP Ciawi-Bogor terhadap self efficacy dan motivasi terhadap kineja:  

a. Kondisi variabel self efficacy (X1) PNS PPMKP secara keseluruhan termasuk dalam kategori sangat 
baik. Indikator yang memiliki nilai tertinggi ditunjukkan oleh indikator menjadikan pengalaman 
sebagai jalan menuju sukses, sedangkan nilai terendah ditunjukkan oleh indikator tenang dalam 
menghadapi tugas yang sulit.  

b. Kondisi variabel motivasi (X2) PNS PPMKP secara keseluruhan termasuk dalam kategori tinggi. 
Indikator yang memiliki nilai tertinggi terdapat pada tanggung jawab melaksanakan pekerjaan, 
sedangkan nilai terendah terdapat pada indikator lebih unggul dari orang lain.  

c. Kinerja PNS PPMKP secara keseluruhan termasuk dalam kategori tinggi. Nilai kinerja tertinggi 
pegawai terdapat pada indikator menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi tugas pokok, 
sedangkan nilai kinerja terendah terdapat pada indikator tidak meninggalkan kantor pada jam 
kerja.  

2. Self efficacy dan motivasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS 
PPMKP Ciawi-Bogor.  

3. Self  efficacy  dan motivasi secara  parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap  
kinerja PNS PPMKP Ciawi-Bogor. 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:  
1. Tenang dalam menghadapi pekerjaan yang sulit pada variabel self efficacy perlu ditingkatkan, karena 

pegawai yang tenang akan menghasilkan pekerjaan yang baik.  
2. Motivasi perlu ditingkatkan lagi oleh pegawai dengan lebih menunjukkan kemampuan tersendiri dan 

memotivasi dirinya dalam bekerja untuk menjadi lebih baik dari pegawai lain.  
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3. Kinerja perlu ditingkatkan pegawai dengan cara disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja, serta 
tidak meninggalkan kantor pada jam kerja. 

4. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain yang mempengaruhi kinerja pegawai yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu Self Esteem dan Self Management. 
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