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ABSTRAK 

 

Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok yaitu Partisipasi pegawai kurang oprtimal. 

Contohnya pada masing-masing tim yang anggotanya tersebar di masing-masing bidang pengawasan 

dalam menyusun laporan hasil  pengawasan berkala masih tergantung pada Ketua Tim.Usaha 

pencapaian tugas belum optimal. Contohny a masing-masing bidang pengawasan dalam menyusun 

laporan hasil  pengawasan berkala masih belum sesuai standar, berdasarkan data tahun 2009 sampai 

dengan 2013 dalam penyusunan laporan hasil pengawasan berkala tidak tepat waktu hal ini ditunjukan 

mulai tahun 2009 sebesar 52,5 %, tahun 2010 sebesar 75%, tahun 2011 sebesar 60 %, tahun 2012 

sebesar 59 % dan tahun 2013 sebesar 32 %. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey explanatory. Metode ini digunakan 

untuk menjelaskan fenomena sosial yang dalam hal ini digunakan untuk meneliti pengaruh pemberian 

motivasi pegawai (variabel bebas) yang disimbolkan dengan X terhadap kinerja pegawai (variabel 

terikat) yang disimbolkan dengan Y. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif melalui 

penggunaan metode analisis jalur (Path Analysis) yang dimaksudkan untuk mengetahui besaran 

pengaruh variabel pemberian motivasi pegawai terhadap kinerja pegawai Inspektorat Kota Banjar, baik 

secara simultan maupun secara parsial.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, besar pengaruh variabel Pemberian 

motivasi pegawai terhadap variabel Kinerja terlihat nilai ρ
2
yx1.1x1.2x1.3x1.4 3x1.4x1.5 sebesar 0,935 atau 

93,5% artinya jika Pemberian motivasi pegawai baik akan memberikan dampak positif, yaitu kinerja 

juga akan baik. secara parsial prinsip partisipasi terhadap kinerja atau ρYX1.1 sebesar 0,243.  

secara parsial prinsip komunikasi terhadap kinerja atau ρYX1.2 sebesar 0,209, secara parsial prinsip 

mengakui andil bawahan aparatur terhadap kinerja atau ρYX1.3 sebesar 0,283. secara parsial prinsip 

pendelegasian wewenang (X1.4) terhadap kinerja atau ρYX1.4 sebesar 0,317, secara parsial prinsip 

memberikan perhatian (X1.5)terhadap kinerja atau ρYX1.5 sebesar 0,317.  

 Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian motivasi pegawai berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai pada Inspektorat Kota Banjar. Dengan demikian variabel pemberian motivasi 

pegawai merupakan variabel penting dalam meningkatkan kinerja pada Inspektorat Kota Banjar 

 

Kata kunci  : Motivasi, Kinerja, Sumber Daya Manusia 

 

Latar Belakang 

Sumber daya manusia sebagai mobilisator 

dan dinamisator birokrasi pemerintah, menempati 

posisi terdepan dalam proses pembangunan. 

Proses pembangunan yang dimaksud adalah 

menuju terbentuknya pegawai yang qualified, 

baik mental dan spiritual, daya kemampuan yang 

meliputi pengetahuan, kecakapan maupun 

perilaku atau budaya positif, dengan diperkuat 

oleh kompetensi pimpinanial, sehingga mampu 

menjadi pionir untuk mempercepat tercapainya 

pemerintahan yang baik. Di sisi lain, sumber 
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daya manusia mempunyai peranan sangat penting 

dalam kehidupan organisasi, baik organisasi 

publik, maupun organisasi swasta. Dalam 

organisasi publik atau pemerintahan, sumber 

daya manusia aparatur memiliki peran ganda 

yaitu sebagai birokrat sekaligus sebagai pelayan 

masyarakat. 

Dalam perkembangannya, sumber daya 

manusia aparatur mengalami berbagai perubahan 

sesuai dengan situasi dan kondisi perjalanan 

sejarah bangsa Indonesia. Hingga saat ini, dalam 

menghadapi era globalisasi dan era reformasi, 

sumber daya manusia aparatur secara terus 

menerus dituntut untuk dapat mengantisipasi dan 

beradaptasi dengan perkembangan serta 

perubahan lingkungan yang begitu cepat. Suatu 

organisasi harus mampu menyusun kebijakan 

yang tepat untuk mengatasi setiap perubahan 

yang akan terjadi. Penyusunan kebijakan yang 

tepat untuk mengatasi setiap perubahan harus 

mampu menyusun kebijakan yang menjadi 

perhatian manajemen salah satunya menyangkut 

pemberdayaan sumber daya manusia. 

Pegawai pada sebuah organisasi 

pemerintah, dituntut untuk dapat memberikan 

pelayanan terbaik atau pelayanan prima sesuai 

dengan fungsi organisasinya. Kualitas pelayanan 

pegawai yang ditunjuk melalui kinerjanya dapat 

diukur melalui suatu proses penilaian secara 

sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai 

terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja PNS (Pasal 1 ayat 2 PP No. 46 Tahun 

2011). Tujuannya adalah untuk mengevaluasi 

kinerja PNS, yang dapat memberi petunjuk bagi 

manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja 

unit dan kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Penilaian kinerja tersebut terdiri dari dua unsur 

yaitu SKP (sasaran kerja pegawai) dan Perilaku 

Kerja dengan bobot penilaian masing-masing 

unsur SKP sebesar 60 % dan Perilaku Kerja 

sebesar 40 %. Hasil penilaian kinerja PNS 

dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan 

menentukan kebijakan. 

Tuntutan kebutuhan yang semakin tinggi 

sebagai dampak krisis ekonomi global, beban 

kebutuhan hidup Pegawai Negeri Sipil semakin 

tidak terpuaskan dan hal ini berakibat 

menurunnya motivasi pegawai dalam 

melaksanakan tugas. Seperti dikemukakan dalam 

salah satu teori motivasi, teori hirarki 3 

kebutuhan dari Maslow, dari kelima kebutuhan 

(fisiologi, keamanan, sosial, penghargaan dan 

aktualisasi diri) dengan keterbatasan sumber-

sumber yang ada pada manusia, pengaruh 

perekonomian, serta pengaruh lain maka 

kebutuhan-kebutuhan tersebut semakin sulit 

untuk terpenuhi dan akhirnya akan membawa 

dampak negatif terhadap kinerja pegawai 

sehingga pembangunan aparatur Negara dapat 

terhambat. 

Pemberian motivasi (pemberian motivasi 

pegawai) adalah suatu proses dan rangkaian 

kegiatan yang seorang pimpinan dalam 

memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan 

kerja serta dorongan kepada pegawai untuk dapat 

melakukan suatu kegiatan sebagaimana yang 

diharapkan. Peran Inspektorat dalam pengawasan 

internal meliputi kegiatan audit/pemeriksaan, 

reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan 

pengawasan lainnya (asistensi, sosialisasi serta 

konsultansi) terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi dalam rangka memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien dalam 

mewujudkan kepemerintahan yang baik.  

Pada Kantor Inspektorat Pemerintah Kota 

Banjar terdapat indikasi yang menyebabkan 

rendahnya motivasi kerja pegawai karena 

kurangnya perhatian pengakuan dan penghargaan 

baik financial maupun non financial atas 

kemampuan individu pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaan. Hal ini didasarkan pada 

upaya pengembangan karir pegawai yang hanya 

dilihat dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 

semata. Pegawai yang  memiliki urutan tertinggi 

memperoleh pengakuan untuk mendapatkan 

penghargaan, walaupun pendidikan, 

pengetahuan, keterampilan dan wawasan 

berfikirnya kurang dibandingkan pegawai dengan 

DUK yang lebih rendah 

. 

Kajian Kepustakaan 

Pentingnya motivasi dalam membentuk 

kinerja pegawai dapat dikatakan merupakan 

faktor kunci dimana motivasi memegang peran 

sangat besar dalam menentukan level kinerja 

pegawai. Namun tidak selamanya perintah, 

kebijakan dan keputusan-keputusan yang dibuat 

oleh pimpinan dapat diikuti oleh seluruh pegawai 

dalam organisasi. Banyak hal dari perilaku 

pegawai yang dianggap dapat menghambat 



47 

 

dalam proses penyelesaian tugas pekerjaan 

seperti kerjasama yang kurang harmonis, fasilitas 

kerja kurang memadai maupun tidak adanya 

dorongan untuk memperbaiki pekerjaan guna 

meningkatkan kinerja organisasi secara 

keseluruhan. 

Seseorang yang tidak termotivasi, hanya 

memberikan upaya minimum dalam hal bekerja. 

Konsep motivasi, merupakan sebuah konsep 

penting studi tentang kinerja individual. Dengan 

demikian motivasi berarti pemberian motif, 

penimbulan motif atau hal yang menimbulkan 

dorongan atau keadaan yang menimbulkan 

dorongan. Dapat juga dikatakan bahwa motivasi 

adalah faktor yang mendorong orang untuk 

bertindak dengan cara tertentu. 

Motivasi merupakan kegiatan yang 

mengakibatkan, menyalurkan dan memelihara 

perilaku manusia. Motivasi ini merupakan subjek 

yang penting bagi pimpinan, karena pimpinan 

harus bekerja dengan dan melalui orang lain. 

Pimpinan perlu memahami orang-orang yang 

berperilaku tertentu agar dapat 

mempengaruhinya untuk bekerja sesuai dengan 

yang diinginkan organisasi. 

Terdapat beberapa prinsip dalam 

memotivasi kerja pegawai (Mangkunegara, 

2005:100) diantaranya yaitu : 

1. Prinsip Partisipasi 

Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai 

perlu diberikan kesempatan ikut 

berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang 

akan dicapai oleh pemimpin. 

2. Prinsip Komunikasi  

Pemimpin mengkomunikasikan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan usaha 

pencapaian tugas, dengan informasi yang 

jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi 

kerjanya. 

3. Prinsip Mengakui Andil Bawahan 

Pemimpin mengakui bahwa bawahan 

(pegawai) mempunyai andil didalam usaha 

pencapaian tujuan. Dengan pengakuan 

tersebut, pegawai akan lebih mudah 

dimotivasi kerjanya. 

4. Prinsip Pendelegasian Wewenang 

Pemimpin yang memberikan otoritas atau 

wewenang kepada pegawai untuk sewaktu-

waktu dapat mengambil keputusan terhadap 

pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat 

pegawai yang bersangkutan menjadi 

termotivasi untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan oleh pemimpin. 

5. Prinsip Memberi Perhatian 

Pemimpin memberikan perhatian terhadap 

apa yang diinginkan pegawai, akan 

memotivasi pegawai bekerja seperti apa yang 

diharapkan oleh pemimpin. 

Motivasi merupakan hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan oleh pihak 

manajemen bila mereka menginginkan setiap 

pegawai dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap pencapaian tujuan organisasi, karena 

dengan motivasi, seorang pegawai akan memiliki 

semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas 

yang dibebankan kepadanya. Tanpa motivasi, 

seorang pegawai tidak dapat memenuhi tugasnya 

sesuai standar atau bahkan melampaui standar 

karena apa yang menjadi motif dan motivasinya 

dalam bekerja tidak terpenuhi. Sekalipun seorang 

pegawai memiliki kemampuan operasional yang 

baik bila tidak memiliki motivasi dalam bekerja, 

hasil akhir dari pekerjaannya yang tidak 

memuasakan. 

Penilaian kinerja merupakan suatu proses 

organisasi dalam menilai kinerja pegawainya. 

Dari hasil penilaian dapat dilihat kinerja 

organisasi yang dicerminkan oleh kinerja 

pegawai karena kinerja merupakan perilaku nyata 

yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi 

kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai 

dengan perannya dalam organisasi. Dengan 

demikian, penilaian kinerja merupakan hasil 

kerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya 

dan kinerja pegawai merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam upaya organisasi untuk 

mencapai tujuannya.  

Indikator kinerja merupakan aspek-aspek 

yang menjadi ukuran tolak ukur dalam menilai 

kinerja. Menurut John Miner dalam Sudarmanto 

(2009; 11) mengemukakan 4 dimensi yang dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai 

kinerja secara umum, yaitu;  

a. Kualitas, yaitu ; tingkat kesalahan, kerusakan, 

kecermatan.  

b. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang 

dihasilkan.  

c. Penggunaan waktu dalam kerja, yaitu tingkat 

ketidakhadiran, keterlambatan, waktu kerja 

efektif/jam kerja hilang.  

d. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja.  
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Kinerja yang dicapai pegawai merupakan 

suatu hal yang sangat penting dalam menjamin 

kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai 

kinerja yang tinggi beberapa faktor yang 

mempengaruhi, menjadi pemicu apakah kinerja 

pegawai tinggi atau rendah. Menurut 

Mangkunegara (2006:16) Faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja yang baik 

diantaranya dalah motivasi. Motivasi  diartikan 

sebagai suatu sikap pimpinan dan pegawai 

terhadap situasi kerja dilingkungan 

organisasinya. Mereka yang bersikap positif 

terhadap situasi kerjanya akan menunjukan 

motivasi kerja yang tinggi, sebaliknya jika 

mereka bersifat negatif  terhadap situasi kerjanya 

akan menunjukan motivasi kerja yang rendah. 

Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara 

lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, 

kebijakan pemimpin, pola kepemimpinan kerja 

dan kondisi kerja 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Explanatory 

Survey, dimana metode ini diterjemahkan sebagai 

penjelasan (axplanating), baik menjelaskan 

peristiwa atau keadaan sekarang (explanation), 

maupun menjelaskan peristiwa atau keadaan 

dimasa mendatang (prediction).  Jumlah Populasi 

adalah pegawai Inspektorat Kota Banjar 

sebanyak 34 orang. 

. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 
Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y 

Motivasi merupakan salah satu hal yang 

mempengaruhi perilaku manusia, motivasi 

disebut juga sebagai pendorong, keinginan, 

pendukung atau kebutuhan -kebutuhan yang 

dapat membuat seseorang bersemangat dengan 

termotivasi untuk mengurangi serta memenuhi 

dorongan diri sendiri, sehingga dapat bertindak 

dan berbuat menurut cara-cara tertentu yang akan 

membawa ke arah yang optimal. 

Organisasi dalam memberikan dorongan 

dan menggerakan orang – orang agar pegawai 

bersedia bekerja semaksimal mungkin, perlu 

diusahakan adanya komunikasi dan peran serta 

dari semua pihak yang bersangkutan. Motivasi 

menunjukkan agar pimpinan mengetahui 

bagaimana memberikan informasi yang tepat 

kepada bawahannya agar bawahan mau 

menyediakan waktunya guna melakukan usaha 

yang diperlukan untuk memperoleh saran – saran 

dan rekomendasi – rekomendasi mengenai 

masalah yang dihadapi. Untuk itu diperlukan 

keahlian pimpinan untuk memberikan motivasi 

kepada bawahannya agar bisa bekerja sesuai 

dengan pengarahan yang diberikan. Secara 

harfiah motivasi berarti pemberian motif. 

Seseorang melakukan suatu tindakan pada 

umumnya mempunyai suatu motif.  Seseorang 

melakukan sesuatu dengan sengaja, tentu ada 

suatu maksud atau tujuan yang mendorongnya 

melakukan suatu tindakan. Motif dasar dari 

seseorang tersebut adalah adanya kebutuhan 

orang tersebut akan kebanggaan dan kehormatan 

serta, mungkin limpahan materi. 

Pentingnya motivasi dalam membentuk 

kinerja pegawai dapat dikatakan merupakan 

faktor kunci dimana motivasi memegang peran 

sangat besar dalam menentukan level kinerja 

pegawai. Motivasi merupakan kegiatan yang 

mengakibatkan, menyalurkan dan memelihara 

perilaku manusia. Motivasi ini merupakan subjek 

yang penting bagi manajer, karena manajer harus 

bekerja dengan dan melalui orang lain. Manajer 

perlu memahami orang-orang yang berperilaku 

tertentu agar dapat mempengaruhinya untuk 

bekerja sesuai dengan yang diinginkan 

organisasi. 

1. Pengaruh X1.1  Terhadap Y 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

terdapat pengaruh positif prinsip partisipasi 

terhadap kinerja. Berdasarkan hasil tersebut 

semakin menguatkan  bahwa dalam upaya 

memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan 

kesempatan ikut berpatisipasi dalam menentukan 

tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. 

Prinsip partisipasi, yaitu prinsip 

memotivasi yang dilakukan oleh pimpinan 
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dengan cara memberikan pegawai kesempatan 

untuk berkontribusi atau berpartisipasi dalam 

menentukan tujuan yang akan dicapai oleh 

pimpinan organisasi. Contohnya, bawahan 

dilibatkan dalam musyawarah penentuan target 

tahun ini. 

Pimpinan dapat memotivasi pegawainya 

dengan cara memastikan tujuan yang ingin 

dicapai itu harus memungkinkan untuk dicapai 

oleh pegawai dan pegawai menyetujuinya 

sebagai tujuan bersama. Edwin Locke, orang 

yang memopulerkan teori ini menyatakan niat 

untuk mencapai tujuan merupakan sumber utama 

dari motivasi. Seperti pendapat yang dikatakan 

oleh Robbins, dan Judge (2007) bahwa tujuan 

dari memberitahu arahan kerja kepada seorang 

pegawai dalam menjalankan pekerjaannya, dapat 

dikatakan bahwa tujuan khusus untuk 

meningkatkan kinerja pegawai, tujuan yang sulit 

ketika diterim, akan menghasilkan kinerja yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan yang mudah. 

2. Pengaruh X1.2  Terhadap Y 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

pengaruh positif prinsip komunikasi terhadap 

kinerja. Prinsip komunikasi adalah prinsip 

memotivasi dengan asas kelancaran motivasi 

antara pegawai dengan pimpinan. Jadi, pimpinan 

harus mengomunikasikan segala hal yang 

bersangkutan dengan kegiatan organisasi dengan 

informasi yang jelas sehingga pegawai akan 

mengerjakan pekerjaannya lebih termotivasi lagi. 

Komunikasi pada lingkup organisasi adalah 

memberikan arahan kerja, memberikan perintah, 

memberi informasi dan komunikasi sehari-hari. 

Fungsi komunikasi dan motivasi pimpinan 

sangatlah penting untuk memberikan perubahan 

pada kinerja pegawai, bukan hanya sekedar 

komunikasi mengenai info-info kedinasan, 

aturan.Motivasi juga bukan hanya sekedar 

memberikan pujian dengan kata-kata melainkan 

komunikasi melalui tegur sapa, bersalaman, dan 

mampir ke tempat kerjanya dengan ketulusan 

hati. Rasanya sudah terlalu lama dan rindu 

terhadap situasi lingkungan kerja pada awal 

masuk kerja dengan adanya tegur sapa, 

bersalaman antara sesama teman kerja, apalagi 

dengan seorangan pimpinan minimal dengan satu 

instansi kerja. Perlu disadari bahwa l hal tersebut 

dapat mengarah pada perubahan kinerja. Adanya 

komunikasi dan motivasi lancar dan dapat 

diterima oleh para staf akan menimbulkan 

semangat kerja, sehingga merasa nyaman dalam 

lingkungan kerja . Hubungan antar sesama kerja 

akan tetap terjalin dan juga akan menimbulkan 

kerja sama yang baik.  

3. Pengaruh X1.3  Terhadap Y 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

pengaruh positif prinsip mengakui andil bawahan 

terhadap kinerja. Prinsip mengakui andil 

bawahan adalah ketika pimpinan mengakui 

pegawainya mempunyai kontribusi atau andil di 

dalam perusahannya untuk mencapai tujuan 

organisasi. Apabila kita mengakui andilnya, 

pegawai akan merasa termotivasi. Contoh 

mengakui andil pegawai adalah memberi 

penghargaan atas kinerjanya atau yang paling 

sederhana adalah mengucapkan terima kasih 

kepada pegawai secara langsung. 

Memotivasi dengan cara ini adalah cara 

yang sederhana, tetapi dapat berpengaruh besar 

pada pegawai. Motivasi seperti ini dapat 

pimpinan lakukan dengan cara memberi 

penghargaan. Namun, memberi dua penghargaan 

sekaligus dianggap lebih efektif. Contohnya, 

pimpinan memberikan penghargaan nota terima 

kasih dan bonus gaji kepada pegawai teladan. 

Memotivasi dengan memberikan penghargaan 

kepada pegawai tidak hanya dengan cara 

memberi bonus.  

4. Pengaruh X1.4  Terhadap Y 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

pengaruh positif prinsip pendelegasian 

wewenang (X1.4) terhadap kinerja. Prinsip 

pendelegasian wewenang adalah prinsip ketika 

pimpinan memberikan wewenangnya kepada 

pegawai terhadap pekerjaan yang akan 

dilakukannya. Wewenang dalam lingkup 

pekerjaan ini biasanya berupa wewenang untuk 

mengambil keputusan. Pemimpin yang 

memberikan otoritas atau wewenang kepada 

pegawai bawahan untuk sewaktu – waktu dapat 

mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya, akan membuat pegawai yang 

bersangkutan menjadi termotivasi untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan oleh 

pemimpin. 

Dengan adanya pendelegasian wewenang, 

pegawai dapat melakukan tugas-tugas yang 

pokok dan strategis bagi kelangsungan 

organisasi. Semakin banyak tugas pegawai yang 

dapat didelegasikan maka semakin besar 

peluangnya untuk mencari dan menerima 
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tanggung jawab dari manajer. Jadi manajer 

berusaha mendelegasikan wewenang bukan 

hanya pada hal-hal yang rutin saja melainkan 

juga tugas-tugas yang membutuhkan pikiran dan 

prakarsa sehingga pegawai dapat berfungsi 

maksimal bagi organisasi.  

Menurut Hasibuan (2007:68), dengan 

adanya pendelegasian wewenang pegawai dapat 

melakukan tugas-tugas pokok dengan baik, selain 

itu pegawai dapat mengambil keputusan yang 

lebih cepat tanpa harus meminta persetujuan dari 

atasan yang memakan waktu tidak sedikit. Jelas 

manfaat pendelegasian wewenang sangat 

menentukkan terselenggaranya tujuan organisasi 

yang ingin dicapai dari sisi organisasi. 

Sedangkan dari sisi pegawai bermanfaat dalam 

meningkatkan prestasi kerja pegawainya karena 

pendelegasian wewenang menuntut tanggung-

jawab pegawai yang berkaitan dengan prestasi 

kerja yang dicapai. 

5. Pengaruh X1.5  Terhadap Y 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

pengaruh positif prinsip memberikan perhatian 

(X1.5) terhadap kinerja. Prinsip memberi 

perhatian, yaitu prinsip ketika pimpinan 

memperhatikan pegawainya terhadap apa yang 

diinginkan pegawainya. Sederhananya, pimpinan 

memperhatikan hak dari pegawainya untuk 

memastikan sudah atau belum haknya dipenuhi 

oleh pimpinan. 

Pegawai atau pegawai merupakan unsur 

terpenting dalam menentukan maju mundurnya 

suatu organisasi. Untuk mencapai tujuan 

organisasi diperlukan pegawai yang sesuai 

dengan persyaratan dalam organisasi, dan juga 

harus mampu menjalankan tugas-tugas yang 

telah ditentukan oleh organisasi. Setiap 

organisasi akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan kinerja pegawainya, dengan 

harapan apa yang menjadi tujuan organisasi akan 

tercapai. Kemampuan pegawai tercermin dari 

kinerja, kinerja yang baik adalah kinerja yang 

optimal. Kinerja pegawai tersebut merupakan 

salah satu modal bagi organisasi untuk mencapai 

tujuannya. Sehingga kinerja pegawai adalah hal 

yang patut diperhatikan oleh pemimpin 

organisasi. Kinerja pada umumnya diartikan 

sebagai kesuksesan seseorang dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja pegawai 

merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya untuk mencapai target 

kerja. Pegawai dapat bekerja dengan baik bila 

memiliki kinerja yang tinggi sehingga dapat 

menghasilkan kerja yang baik. Kinerja pegawai 

merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan organisasi atau organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Untuk itu kinerja dari para 

pegawai harus mendapat perhatian dari para 

pimpinan organisasi, sebab menurunnya kinerja 

dari pegawai dapat mempengaruhi kinerja 

organisasi secara keseluruhan. 

Kesimpulan 

Secara simultan pemberian motivasi pegawai 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 

pada Inspektorat Kota Banjar. Dengan demikian 

variabel pemberian motivasi pegawai merupakan 

variabel penting dalam meningkatkan kinerja 

pada Inspektorat Kota Banjar. Namun hasil 

penelitian menunjukkan variasi nilai yang tidak 

sama diantara variabel-variabel tersebut 

dampaknya terhadap kinerja pegawai. 
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