BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Model Penelitian Terdahulu
Dalam kurun waktu 22 tahun terakhir setidaknya terdapat 35 penelitian

yang mengkaji motivasi pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi
pelayanan publik masih menjadi topik penelitian yang menarik untuk diteliti.
Penelitian dari tahun 1996 sampai dengan 2017 telah menggunakan jurnal
(Carneiro et al., 2011) internasional dari berbagai negara, baik negara berkembang
maupun negara maju.Penelitian yang menggunakan data dari negara berkembang
yang paling banyak ditemui adalah dari Benua Asia seperti Pakistan (Hameed et
al., 2014), Thailand (Jankingthong & Rurkkhum, 2012), Indonesia (Dahlanet al.,
2017), Lebanon (Dirani, 2009), Bhutan (Jafri & Lhamo, 2013), Malaysia
(Mustapa & Mahmood, 2011; (Mohamed & Ali, 2015; Zafeiti & Mohamad,
2017), Jordan (Moghli, 2015) dan India (Singh & Krishnan, 2007; Chaudhary &
Kashyap, 2016). Di benua Amerika Selatan terdiri dari negara Brazil (Carneiro &
Rocha, 2007) dan Karibia (Devonish & Greenidge, 2010), dan di Benua Afrika
terdapat di Negara Nigeria (Osabiya & Joseph, 2012), Uganda (Nassazi, 2013)
dan Zambia (Issah, 2017).Berdasarkan penelitian yang telah ditelusuri secara
internasional untuk konteks motivasi pelayanan publik terhadap kinerja belum
banyak ditemukan di Negara Indonesia.
Sedangkan data penelitian yang diambil dari negara maju banyak diambil
dari Belgia (Vandenabeele& Ban, 2009; (Urdinola & Wodon, 2007), Belanda
(Knippenberg & Knippenberg, 2005;Loon, 2006; Steijn, 2006), Italia (Belle et al.,
2010; Camarino & Mansano, 2010; (Ruggieri & Abbate, 2013;Palma, 2016, di
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Spanyol(Godeanu, 2012) dan Jerman (Joneset al.,2009). Di Benua Amerika,
Negara USA termasuk Negara yang paling banyak melakukan penelitin ini (Perry,
1996; Christenet al.,2006; Humphreyet al. 2007; Vandenabeele, 2009;
Christensen& Wright, 2011), Negara Australia (Andersenet al. 2012; Andersen
& Kjeldsen, 2013), dan Negara Hongkong merupakan salah satu Negara maju di
Asia yang pernah melakukan penelitian tentang kinerja pegawai (Chenget
al.,2007). Berdasarkan penelusuran referensi ilmiah yang dipublikasikan secara
internasional ditemukan bahwa di benua Asia tergolong masih sedikit
dibandingkan dengan benua lainnya dalam penelitian motivasi pelayanan publik
terhadap kinerja.
Kinerja Pegawai telah banyak diteliti oleh para peneliti di berbagai bidang
sektor, diantaranya pada bagian sektor pendidikan (Knippenberg& Knippenberg,
2005; Christensen & Wright B, 2011; Andersenet al. 2012; Jafri & Lhamo, 2013;
Nazassi, 2013; Mohamed & Ali, 2015 ), sektor Industri (Urdinola & Wodon,
2006; Carneiro & Rocha, 2007), Sektor Pemerintahan (Dahlanet al., 2017;
Mubarak, 2017), sektor teknologi (Singh & Krishnan, 2007; Jankingthong &
Rurkkhum, 2012), sektor swasta (Dirani, 2009; Devonish & Greenidge, 2010;
Godeano, 2012; Ramzan et al.2014; Osabiya & Joseph, 2015;Moghli, 2015;
Chaudhary & kashyap, 2016; Palma, 2016; Mubarak, 2017). Beradasarkan
pemaparan diatas terdapat sekitar 20 artikel ilmiah yang memfokuskan
penelitiannya pada variabel motivasi pelayanan publik terhadap kinerja dan paling
banyak ditemukan pada bagian sektor swasta.
Pada penelitian Steijn(2006) di Belanda, ditemukan bahwa motivasi
pelayanan publik memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal yang
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ditemukan dalam penelitiannya bahwa individu yang bekerja di sektor pemerintah
memiliki tingkat PSM yang tinggi dibandingkan individu yang bekerja di sektor
swasta. Adapun hal-hal yang mempengaruhi tingkat PSM itu tinggi dikarenakan
pekerja yang berpendidikan tinggi, usia lebih tua, pekerjaan dalam kebijakan /
memberi nasihat dan pekerja dengan keanggotaan organisasi yang lebih pendek.di
bagian sektor Pegawai Negeri Belanda dan sektor Swasta.
Gambar 2.1
Pengaruh Motivasi Pelayanan Publik terhadap Kinerja
Motivasi Pelayanan Publik

Kinerja

Sumber : Steijn (2006)
(public service motivation)

(performance)

Sumber: Steijn (2006)
Gambar 2.2
Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja

Motivasi

Kinerja

(motivation)

(performance)

Sumber :Osabiya & Joseph (2015)
Shuck dan Owen (2016) memeriksa potensi dan perangkap melalui
pendekatan kelembagaan penerimaan tenaga kerja yang handal akan memperoleh
keuntungan bagi kemajuan suatu instansi baik di pemerintahan maupun di non
pemerintahan.

Hal ini didasari oleh berbagai faktor pendukung seperti

pengalaman yang diperoleh seorang individu dalam bekerja maupun berbagai
prestasi yang pernah didapati sebelumnya. Berbagai faktor pendukung kualitas
sumber daya manusia dapat memberikan berbagai kontribusi positif bagi instansi
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seperti motivasi yang tinggi, peningkatan kemampuan dalam mengembangkan
skill serta memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja.
Gambar 2.3
Model Penelitian Motivasi terhadap Komitmen dan Tempat kerja
Commitment
Employee Performance
Work Place
Sumber: Shuck dan Owen (2016)
Penelitian yang telah dilakukan olehHalm (2011) di Amerika pada sebuah
perusahaan Healthcare, menunjukkan bahwa motivasi, perubahan organisasi serta
perubahan transformasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja
individu.Hal ini dikarenakan motivasi menjelaskan intensitas, arah, ketekunan
seorang pegawai dalam mencapai tujuannya sehingga dapat membentuk suatu
perubahan-perubahan yang lebih baik dalam organisasi dan dapat memberikan
keuntungan bagi kinerja pegawai.
Gambar 2.4
Model Penelitian Kinerja Karyawan terhadap Motivasi, Perubahan
Organisasi dan Perubahan Transformasional
1. Motivasi
2. Perubahan Organisasi
3. Perubahan
Transformasional

Employee Performance

Sumber: Halm (2011)
Selanjutnya, pada penelitianTomlinson (2010) juga menunjukkan arah
yang sama, penelitian ini dilakukan di Negara Korea pada sebuah perusahaan
otomotif. Pada studinya, menyatakan bahwa kemampuan individu dalam
memimpin sebuah instansi ataupun organisasi serta mampu berkomunikasi antar
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pegawai dengan baik dapat menghasilkan kinerja yang baik dan dapat
memberikan keuntungan dalam pengembangan organisasi.Hal ini dikarenakan
kepemimpinan dapat menggerakkan sumberdaya manusia untuk bekerja sama
dalam mencapai tujuan organisasi dalam membentuk komunikasi internal yang
lebih baik antar pegawai dan atasan demi terciptanya pengembangan organisasi
yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan kinerja karyawan yang lebih baik.
Gambar 2.5
Model Penelitian Kinerja Karyawan terhadap Kemampuan
Kepemimpinan, komunikasi internal dan pengembangan organisasi
1. Kemampuan
Kepemimpinan
2. Komunikasi Internal
3. Pengembangan
Organisasi

Kinerja Karyawan

Sumber:Tomlinson (2011)
2.2

Konsep Motivasi Pelayanan Publik
Motivasi pelayanan publik atau biasa disebut dengan public service

motivation (PSM) sering dilibatkan dengan sarana untuk meningkatkan kinerja
dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan dunia kerja. Teori ini
diperkenalkan oleh Perry dan Wise pada tahun 1980-an yang dijadikan sebagai
konsep argumen bahwa motivasi pegawai negeri dapat dikelompokkan menjadi
rasional, berbasis norma dan motif afektif (Homberg & McCarthy, 2015). Pada
awalnya, public service motivation (PSM) adalah pertanyaan tentang peran
persepsi dan nilai dalam konstruksi yang digunakan untuk menguji validitas
definisi yang diberikan(Perry, 2011). Di sisi lain, PSM mendapatkan kepercayaan
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dengan asumsi bahwa nilai layanan publik dapat diterjemahkan ke dalam perilaku
yang efisien dan efektif.
Menurut Perryet al., (2010), PSM didefinisikan sebagai bentuk altruisme
tertentu atau motivasi prososial yang bermotif secara spesifik disposisi dan nilai
yang timbul dari misi institusi publik. Motivasi pelayanan publik harus dipahami
sebagai kekurangan dan kebutuhan psikologis bagi individu yang terlibat dalam
kepentingan publik untuk memuaskan kebutuhan personal ((Perry, 2011)Perry &
Wise, 2004). Individu yang memiliki public service motivation (PSM) yang tinggi
mungkin lebih mampu untuk bertindak sesuai dengan keinginan motivasi mereka
dibagian sektor publik

dibandingkan individu yang bekerja dibagian sektor

swasta. Lingkungan kerja yang kondusif dan berkualitas juga dapat dijadikan
sebagai faktor pendukung dalam membentuk public service motivation (PSM)
yang baik.
Predisposisi untuk menanggapi gagasan perilaku seseorang yang didorong
dengan keinginan untuk membantu orang lain menyebabkan terjadinya intensitas
individu, arah dan ketekunan usaha untuk mencapai sutau tujuan dan memberikan
dampak pada masyarakat (Perry & Hondeghem, 2008). Jika Aparatur Negeri Sipil
(ASN) dapat memberikan pelayanan sosial yang berkualitas, maka secara tidak
langsung mereka dapat menyumbangkan pengorbanan diri yang berorientasi pada
kepentingan publik (Andersen & Kjeldsen, 2010).Ban(2009) menjelaskan bahwa
banyak institusi yang menginternalisasikan secara otonom dalam membentuk
nilai-nilai pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan psikologis dan
kompetensi. Hal ini dikarenakan, semakin otonomnya internalisasi layanan
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publik, maka semakin konsisten dan intens perilaku layanan masyarakat yang
terlibat.
Brewer dan Selden (2008) menyatakan bahwa public service motivation
(PSM) merupakan motif kuat untuk melakukan layanan publik, masyarakat, dan
sosial yang bermakna bagi kepentingan publik, titik awal untuk proposisi yang
disajikan adalah kesadaran pelayanan publik melakukan sesuatu yang berharga
bagi masyarakat atau tenaga kerja sektor publik itu sendiri.Lain halnya dengan
Rainey dan Steinbauer (2009), yang menyatakan bahwa literatur public service
motivation (PSM) pada saat ini hanya mendefinisikan motivasi altruistik umum
yang hanya melayani kepentingan komunitas manusia, negara, negara atau
manusia. Dengan demikian, mereka hanya ingin menggaris bawahi public service
motivation dan altruisme yang membuat instansi pemerintah lebih efektif.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi
pelayanan publik (PSM) adalah penentuan perilaku yang bernilai sarat yang
mampu mengatasi masalah dalam terminologi dan isi di seluruh negara yang
menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas, sifat pribadi, organisasi dan
interaktif.
2.3

Konsep Kinerja
Menurut Mangkunegara (2009) Kinerja merupakan hasil kerja yang

dihasilkan oleh seorang individu yang diartikan untuk mencapai tujuan yang
diharapkan. Selain untuk mencapai tujuan yang diharapkan, kinerja juga dapat
menghasilkankualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang individu dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Kinerja sama halnya dengan performance yang berarti Hasil kerja dari individu,
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dimana terdapat sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara
keseluruhan, dan hasilnya dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat
diukur serta dibandingkandengan standar yang telah ditentukan (Sedarmayanti,
2011). Kinerja merupakan hal terpenting dalam sebuah organisasi dikarenakan
kinerja karyawan sangat menentukan kesuksesan dan kelancaran bagi bisnis serta
menciptakan sebuah sumberkepuasan disemua kalangan pekerja (Muchal, 2014).
Menurut Cheng, Li dan Fox (2007), terdapat sepuluh kriteria pokok dalam
membentuk kinerja yang produktif, yaitu terdiri dari :
1. Kuantitas kerja yaitu jumlah atau jumlah pekerjaan yang dihasilkan atau
jumlah pekerjaan yang diselesaikan oleh karyawan - mengakui karyawan
pekerja keras.
2. Ketepatan waktu kerja yaitu pengiriman barang tepat waktu dalam hal
jadwal, tenggat waktu rapat, dll - mengakui karyawan yang menghasilkan
pekerjaan tepat waktu dan memenuhi tenggat waktu.
3. Kualitas kerja yaitu kualitas karya yang dihasilkan dari segi standar,
kesalahan, pemborosan dan pengerjaan ulang - mengenali karyawan yang
menghasilkan karya berkualitas, pekerjaan yang memenuhi standar dan
bekerja dengan sedikit kesalahan atau kesalahan.
4. Penggunaan Sumber Daya / Efisiensi, menghasilkan pekerjaan dengan
cara yang efisien dalam hal penggunaan waktu, uang, bahan dan waktu
orang lain dengan baikmengenali karyawan yang memenuhi anggaran
dengan penggunaan waktu, bahan dan orang yang efisien.
5. Dampak (Nilai & Nilai) Pelanggan (Eksternal & Internal), kerja yang
dihasilkan memenuhi harapan pelanggan (eksternal atau internal) -
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mengakui karyawan yang melakukan pekerjaan yang memenuhi /
melampaui standar pelanggan internal dan eksternal dan harapan.
6. Ketergantungan diri pada diri sendiri, yaitu karyawan yang menghasilkan
pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan yang luas serta memerlukan
tingkat dukungan yang wajar.
7. Kontribusi Departemen,

karyawan sangat membantu orang lain di

departemen untuk menyelesaikan pekerjaan dan menetapkan sehingga
menciptakan kerja sama yang efektif antara organisasi dan pekerja.
8. Kebiasaan Kerja Produktif, karyawan yang memiliki gaya kerja yang
efektif dan produktif dalam hal memanage waktu dapat menetapkan
prioritas dan menindaklanjuti komitmen.
9. Menambah Keterampilan & Kemampuan, karyawan terus menambahkan
kemampuan baru dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan sikap untuk
menyelesaikan pekerjaan dengan cara baru yang lebih baik dapat
membangun masa depan.
10. Alignment & Compliance, karyawan berperilaku sesuai dengan peraturan
yang berlaku dengan organisasi dan nilai, budaya dan misi organisasi serta
praktik prosedur organisasi.
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa
kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan
standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu
2.4

Kerangka Konseptual
Motivasi pelayanan publik atau biasa disebut dengan public service

motivation (PSM) sering dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja
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serta mengatasi masalah di sektor publik. Hal ini dikarenakan PSM merupakan
prediktro kinerja individu dipelayanan publik dalam mengarahkan dan
mempertahankan intensitas perilaku ketekunan usaha dalam mencapai suatu
tujuan (Perry & Wise, 2004). Pelayanan terhadap masyarakat menjadi fokus
utama organisasi sektor publik. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja menjadi
faktor penting dalam mempertahankan atau menjaga kepercayaan masyarakat
terhadap organisasi sektor publik. Motivasi pelayanan publik berbasis kinerja
dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi. Selain itu, tinggi
rendahnya motivasi pelayanan publik (PSM) seseorang juga berpengaruh terhadap
kinerjanya, karena menurunnya motivasi pada pelayanan publik dapat
menurunkan kinerja seseorang dan sebaliknya meningkatnya motivasi pelayanan
publik dapat meningkatkan kinerja pada individu yang terlibat dalam dunia
pekerjaan. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada
penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga
pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat
(Mulyani, 2017).
2.5

Hubungan Antar Variabel

2.5.1

Pengaruh Motivasi Pelayanan Publik dan Kinerja
Motivasi pelayanan publik lebih mengutamakan usaha ekstra dalam

menciptakan kinerja pegawai, sehingga jika pegawai merasa pekerjaan mereka
berarti mereka diharapkan untuk bekerja dengan baik dalam organisasi publik dan
memiliki dorongan untuk berkontribusi kepada masyarakat (Perry & Wise 2008).
Motivasi layanan publik mampu mengidentifikasi pekerjaan dan lebih
berkomitmen dalam tujuan organisasi. Layanan publik harus menjaga motivasi
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dan faktor-faktor yang mendukung kinerja sehingga dapat bekerja lebih baik
(Brewer 2008).
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Mustapa & Mahmood,
2011; Andersen et al., 2014) menunjukkan bahwa motivasi pelayanan publik
memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai dan bersifat langsung
terhadap komitmen organisasi, perilaku karyawan dan kepuasaan kerja. Hal ini
dikarenakan motivasi pelayanan publik (PSM) yang lebih tinggi akan memiliki
kinerja yang lebih produktif serta berkontribusi lebih banyak kepada organisasi
pemerintah.
2.5.2

Pengaruh Kepuasaan Gaji dan kinerja
Kepuasan terhadap gaji secara eksklusif bergantung pada keberhasilan

organisasi dengan menunjukkan kinerja yang maksimal. Grane (2016)
menyatakan bahwa gaji yang diberikan kepada pegawai adalah sebagai bentuk
dari hasil kinerja yang diberikan pegawai kepada organisasi. Pembayaran untuk
kinerja berkaitan langsung dari kesuksesan sebuah organisasi ataupun bisnis
dalam mengoptimalisasi dan menjalankan persaingan yang kompetitif antar
organisasi. Menurut Erikson (2009) Pembayaran dan kebijakan kinerja yang baik
dapat memberikan umpan balik yang positif bagi sebuah organisasi, hal ini
dikarenakan efektivitas dari rencana-rencana ini dapat menanamkan target kinerja
vesting dengan penilaian dan hitung total insentif seumur hidup yang diharapkan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Chaudhary & Kashyap, 2016;
Godeanu, 2012) ditemukan bahwa kepuasaan terhadap gaji dapat berpengaruh
secara positif terhadap kinerja pegawai.
2.5.3Pengaruh Komitmen Pada Kepentingan Publik dan Kinerja
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Organisasi telah bekerja di mana era perubahan terlihat jelas dengan
komitmen yang kuat dapat memberikan kualitas kinerja yang baik (Duarte, 2015).
Menurut Borberoglu & Secim, komitmen yang dimiliki individu adalah salah satu
dari sikap yang dapat menyebabkan kinerja menjadi lebih tinggi. Selain itu, Dirani
(2009) juga menyatakan bahwa Komitmen telah menjadi salah satu yang paling
populer dalam meningkatkan kinerja pegawai, dikarenkan dampaknya yang besar
pada hasil organisasi salah satunya kinerja pekerja.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Zafeiti & Noor, 2017;
Jafri & Lhamo, 2013), membuktikan bahwa komitmen kerja memiliki pengaruh
yang positif terhadap kinerja pegawai, hal ini dikarenakan individu yang
kompeten sangat penting untuk mendukung keunggulan organisasi melalui
anggota atau pegawai yang berkomitmen.
2.5.4 Pengaruh Pengorbanan Diri dan Kinerja
Pengorbanan diri dijadikan sebagai kepentingan pribadi dalam bentuk hasil
dari sebuah kinerja. Perilaku pengorbanan diri ini dapat menetapkan tujuan
kelompok diatas kepentingan individual dengan memajukan keseluruhan misi
kelompok sehingga menciptkan kinerja yang lebih baik (Cremer & Knippenberg,
2004). Menurut Friedman & Lobel (2003) menyatakan bahwa secara
organisasional pengorbanan diri memberikan perasaan identitas kolektif diantara
unit yang meningkatkan diri dari keterpaduan kelompok sehingga berkaitan
dengan perilaku dan kinerja.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Singh & Krishnan,
2008; Ruggieri & Abbate, 2013; Knippenberg & Knippenberg, 2005) dalam
penelitiannya menunjukkan bahwa pengorbanan diri dapat memberikan pengaruh
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yang positif terhadap kinerja pegawai. Apabila pengorbanan diri menunjukkan
arah yang tinggi maka secara tidak langsung dapat memberikan kinerja yang lebih
tinggi lagi.
2.5.5

Pengaruh Dukungan Organisasi terhadap Kinerja
Dukungan dari sebuah organiasi sangat diperlukan dalam meningkatkan

kinerja

pegawai.

Dukungan

organisasi

merupakan

suatu

kebutuhan

sosioemosional dengan mengintegrasikan keanggotaan organisasi dalam identitas
social mereka sehingga dapat meningkatkan kepercayaan anggota untuk bekerja
lebih baik (Miao, 2011). Menurut Devonish and Greenidge (2010) dukungan
organisasi dapat mengembangkan keyakinan global mengenai sejauh mana
organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli tentang pekerjaan pegawai
melalui proses pembuatan atribusi dalam berperilaku sehingga terbentuk sebuah
kinerja yang kondusif pada suatu organisasi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

(Manyasi, 2011; Moghli,

2015; Mohamed & Ali, 2015) menunjukkan bahwa dukungan organisasi
berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai, semakin tinggi dukungan
yang diberikan oleh organisasi tersebut maka semakin tinggi kinerja yang
dihasilkan oleh seorang pegawai.
2.5.6

Pengaruh Otonomi Kerja dan Kinerja
Kondisi otonomi kerja dianggap sebagai faktor fundamental yang mampu

mempromosikan kinerja pada pegawai (Camerino & Mansano, 2010). Gagné &
Deci, (2005) menyatakan bahwa kebutuhan otonomi sangat dibutuhkan dalam
sebuah organisasi dikarenakan kinerja yang positif yang diberikan oleh anggota
atau pegawai pada sebuah instansi tergantung dari otonomi kerja yang memadai.
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Berdasarkan penetilian yang telah dilakukan oleh(Humphreyet al., 2007;
Gallettaet al., 2011; Sholderer, 2012) membuktikan bahwa adanya pengaruh yang
positif pada kondisi otonomi terhadap kinerja. Hal ini dikarenakan otonomi kerja
mampu mendukung dan mempromosikan perilaku kerja yang positif dan otonom
sehingga menjadi pemicu salah satunya terbentuk kinerja yang yang lebih baik

2.5.7

Pengaruh PenetapanTujuan dan Kinerja
Penetapan tujuan merupakan suatu kontrak kinerja berisi mengenai tujuan

yang jelas dan dinyatakan sebagai sasaran kerja yang terderivasi menjadi ukuran
dan indikator yang telah disepakati untuk dapat dilakukan proses kontrol melalui
pengukuran kinerja, sehingga kinerja yang baik dapat tercapai (Amstrong, 2004).
Pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Urdinola & Wodon, 2007;
Carneiroet al., 2011) menemukan bahwa penetapan tujuan yang tepat dapat
memberikan pengaruh yang positif pada hasil kinerja seseorang dengan persentase
sebesar 76 %. Penentuan tujuan(goal) yang spesifik, individu akan mampu
membandingkan apa yang telah dilakukan dengan tujuan (goal) itu sendiri, dan
kemudian menentukan dimana posisinya saat itu
2.5.8

Pengaruh Kepuasaan Pelatihan dan Kinerja
Pelatihan

bagi

karyawan

dijadikan

sebagai

proses

mengajarkan

pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin baik sesuai
dengan standarnya. Menurut Kusama (2010) Peran aktif yang diberikan oleh
perusahaan berupa pelatihan dapat menjadikan sebuah keharusan untuk
memaksimalkan pekerjaan untuk menciptakan kinerja yang lebih baik. Kepuasaan
terhadap pelatihan dapat memberikan promosi yang lebih baik bagi peningkatan
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kualitas kinerja pada seorang pegawai, sehingga menjadi salah satu aset yang
beharga untuk mengevaluasi efek dari kepuasan dari pelatihan tersebut untuk
menciptakan kinerja yang lebih produktif.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Joneset al., 2008;
Nazassi, 2013) menemukan bahwa kepuasaan pelatihan memiliki pengaruh yang
positif terhadap kinerja seseorang. Hal ini dikarenakan dengan diberikan pelatihan
dapat

meningkatkan kemampuan, kompetensi, ketrampilan, produktivitas

organisasi dan kinerja karyawan menjadi lebih baik lagi yang kemudian akan
membawa kesuksesan untuk organisasi yang bersangkutan dalam mencapai
tujuan.
2.6

Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis
Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah:
Gambar 2.6
Model Hipotesis
Motivasi Pelayanan Pulik
Kinerja
Kepuasaan terhadap gaji
Komitmen pada kepentingan publik
Sumber:
Pengorbanan
diri Ritz, (2014)
Dukungan organisasi
Otonomi kerja
Penentapan tujuan
Kepuasan pelatihan
Berdasarkan model penelitian di atas maka hipotesis penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:
H1 :

Motivasi Pelayanan Publik berpengaruh terhadap kinerja pegawai OPD
Pelayanan Administrasi Kabupaten Karimun

H2 :

Kepuasan Terhadap Gaji berpengaruh terhadap kinerja pegawai OPD
Pelayanan Administrasi Kabupaten Karimun
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H3 :

Komitmen Pada Kepentingan Publik berpengaruh terhadap kinerja
pegawai OPD Pelayanan Administrasi Kabupaten Karimun

H4 :

Pengorbanan Diri berpengaruh terhadap kinerja pegawai OPD Pelayanan
Administrasi Kabupaten Karimun

H5 :

Dukungan Organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai OPD
Pelayanan Administrasi Kabupaten Karimun

H6 :

Otonomi Kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai OPD Pelayanan
Administrasi Kabupaten Karimun

H7 :

Penetapan Tujuan berpengaruh terhadap kinerja pegawai OPD Pelayanan
Administrasi Kabupaten Karimun

H8 :

Kepuasan Pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pegawai OPD
Pelayanan Administrasi Kabupaten Karimun
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