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Abstract : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh
gaya kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai
Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif dan regresi berganda, dengan jumlah
sampel sebanyak 142 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
simultan dan parsial gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan kepuasan kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Pendapatan
Daerah Kota Makassar.
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Pendahuluan
Sampai saat ini, perhatian terhadap peran Sumber Daya Manusia (SDM) dan kinerja yang dihasilkannya
dalam sebuah organisasi masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji karena kajian tentang SDM
berhubungan dengan aspek perilaku seseorang dan dinamika lingkungan organisasi yang selalu berubah
(Bahari & Basalamah, 2019). Fenomena ini menuntut perusahaan untuk memiliki kemampuan
beradaptasi dan menyesuaikan sesuai tingkat kebutuhan agar pencapaian kinerja organisasi yang telah
ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien (Sudirman & Muslim, 2018). Untuk mendukung
tercapainya kinerja perusahaan yang maksimal, pimpinan dalam sebuah organisasi memiliki peran yang
strategis karena berkaitan dengan kemampuan yang melekat pada dirinya untuk mengelola seluruh
sumber daya yang dimiliki termasuk mengatur dan mempengaruhi SDM nya untuk pencapaian misi, visi
dan tujuan organisasi (Najib & Ramlawati, 2018; Hernita, 2018). Muliati (2017) menyatakan bahwa
organisasi modern saat ini membutuhkan sosok pimpinan yang memiliki ide, gagasan serta inovasi dalam
menghadapi tantangan masa depan. Pemimpin yang visioner sangat dibutuhkan untuk merangkul
berbagai kalangan dan lapisan dalam komunitas yang dipimpinnya sehingga membuat orang-orang yang
dipimpinnya merasa mendapat penghargaan dan penghormatan sehingga mereka pun kemudian
menghormati dan menghargai sang pemimpin sebagaimana mestinya (Hughes et al., 2018).
Konsep kepemimpinan dalam sebuah organisasi tidak dihubungkan dengan posisi atau jabatan tertentu,
tetapi dihubungkan dan melekat pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi mempengaruhi sebuah
kelompok yang terorganisir untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi (Iriani, 2016; Hidayat, 2017; Nasir
et al., 2020). Oleh karena itu, pimpinan harus memiliki kapasitas atau kemampuan yang tersirat untuk
mendengarkan dan mengamati, dan menggunakan keahliannya untuk mendorong dialog antara semua
tingkat pengambilan keputusan, untuk menetapkan proses dan transparansi dalam pengambilan
keputusan, dan untuk mengartikulasikan nilai dan visi mereka dengan jelas tetapi tidak untuk
memaksakan mereka (Mcswain, 2008). Maxwell (2013) berpendapat bahwa pemimpin harus mampu
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memberi motivasi kepada bawahannya agar mampu meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja.
Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan tinggi rendahnya kinerja seseorang
(Danim, 2004). Salah satu faktor yang dapat menumbuhkan motivasi seseorang adalah expectasi theory.
Hal ini disebabkan karena sesorang yang termotivasi memiliki sebuah ekspektasi (Vroom & Jago, 2007).
Dalam diri manusia, motivasi merupakan motor penggerak dan pengatur arah atau tujuan dalam
melakukan aktivitas (Sawaji, 2019). Motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran.
Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan,
motivasi berkaitan erat dengan kepuasan kerja dan hasil pekerjaan (Gomes, 2003). Kepuasan kerja adalah
bentuk perasaan dan ekspresi seseorang dari kemampuan yang dimilikinya untuk memenuhi harapan dari.
Dalam prakteknya derajat tentang kepuasan kerja di antara karyawan sangat berkait dengan beberapa
faktor yakni 1) sudut pandang tentang bekerja, 2) pandangan tentang makna kepuasan, 3) karakteristik
seseorang, 4) jenis pekerjaan, dan 5) lingkungan kerja. Sebagai contoh, dua orang akan memiliki kepuasan
kerja yang berbeda walaupun mengerjakan sesuatu yang sama dengan kinerja yang sama pula. Secara
bathin kedua orang itu bisa saja memiliki kepuasan yang berbeda karena memiliki sudut pandang yang
berbeda. Perbedaan sudut pandang biasanya searah dengan perbedaan tingkat strata sosial ekonomi
seseorang. Sementara itu karakteristik tiap indvidu karyawan misalnya status dalam pekerjaan,
pengalaman kerja, dan gender bisa jadi memiliki derajad kepuasan kerja yang berbeda.
Seseorang dengan posisi manajer cenderung akan memiliki kepuasan kerja yang lebih besar
dibandingkan dengan posisi yang ada dibawah koordinasinya. Begitu pula semakin berpengalaman kerja
seseorang semakin tinggi kepuasan kerjanya. Kepuasan kerja seseorang juga berhubungan dengan jenis
pekerjaan yang dimilikinya. Jenis-jenis pekerjaan yang menantang sangat disukai oleh mereka yang
memiliki posisi top manajemen. Sementara mereka yang bekerja di tingkat operator atau staf sudah cukup
puas kalau bekerja sesuai dengan prosedur operasi standar. Hal ini berkait dengan otoritas pengambilan
keputusan yang dimiliki seseorang karyawan (manajemen dan non-manajemen). Sementara itu aspek
lingkungan kerja seperti kepemimpinan, kompensasi dan pengembangan karir pun berhubungan erat
dengan kepuasan kerja karyawan. Semakin nyaman kondisi lingkungan kerja cenderung semakin tinggi
derajat kepuasan kerja karyawan (Linz, 2003).
Beberapa kajian akademik berpandangan bahwa organisasi pemerintah yang bergerak dalam sektor
pelayanan publik khususnya dalam memberikan kepuasan masyarakat perlu mengkaji secara
kompherensif ukuran keberhasilan tercapainya kepuasan publik. Wirasata, (2010) menjelaskan bahwa
pengukuran kinerja instansi pemerintah haruslah dibuat sekomprehensif mungkin dengan
mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kinerja. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
menjadi indikator penting untuk menilai baik buruknya kinerja suatu institusi pemerintah sebab
akuntabilitas organisasi ditentukan oleh perfoma sumber daya manusianya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji dampak dari gaya kepemimpinan, motivasi
dan kepuasan kerja terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Kota Makassar. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena hasil observasi awal penelitian ini
menunjukkan bahwa pada lokasi ini terlihat gaya kepemimpinan yang cenderung formalistic. Pola
kepemimpinan seperti ini akan menjadikan organisasi makin sepi dengan inovasi, karena kurang
terbukanya ruang kreatifitas, bagi anggota organisasi. ASN BAPENDA memiliki tugas yang sangat berat
dengan tingkat mobilitas yang tinggi sehingga dibutuhkan motivasi kerja yang tinggi. Hal ini karena sikap
ASN yang pada umumnya termotivasi oleh adanya nilai-nilai meteril seperti aspek finansial yang paling
dominan. Mind set inilah yang harus diubah dalam menghadapi pelayanan publik kelas dunia. Kepuasan
Kerja ASN, masih perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan karena hal ini terkait dengan alat pemuas
kepuasan. ASN Bapenda Kota Makassar belum memiliki kepuasan kerja yang merata, meskipun kepuasan
kerja sangat felksibel.
H1 : Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja ASN Badan Pendapatan
Kota Makassar
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H2 : Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja ASN Badan Pendapatan Kota
Makassar
H3 : Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan Kinerja ASN Badan Pendapatan Kota Makassar

Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh ASN di badan Pendapatan Kota Makassar sebanyak 142 orang. Penentuan
sampel penelitian menggunakan metode sensus yaki menjadikan seluruh populasi sebagai sampel
penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Analisis data
penelitian menggunakan alat bantu Software SPSS melalui beberapa tahapan seperti uji validitas,
reliabilitas, uji normalitas, uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas. Selanjutnya uji R2, Uji F
(Simultan) dan uji t (Parsial) dilakukan untuk menjawab hipotesis penelitian yakni melihat besaran
pengaruh dari masing -masing variabel independent terhadap variabel dependen baik secara parsial
maupun secara simultan (Sugiyono, 2010).
Proses analisis data menggunakan metode regresi berganda dengan rumus:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Keterangan :
Y
= Kinerja pegawai
b1–b3 = Koefisien regresi
a
= Konstanta
e
= Standar error
X1
= Gaya Kepemimpinan
X2
= Motivasi Kerja
X3
= Kepuasan kerja

Hasil Penelitian
Dalam penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan akan diolah menggunakan alat SPSS. Langkah awal
analisis yang dilakukan adalah menguji kualitas data untuk menilai keakuratan dan kelayakan data
penelitian melalui uji validitas dan reliabilitas.
Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kecermatan suatu alat ukur dalam menjalankan
fungsi ukurnya. Dasar pertimbangan untuk mengukur valid tidaknya kuesioner adalah dengan
membandingkan antara r hitung terhadap r tabel. Nilai r tabel untuk penelitian ini adalah r tabel dengan
df = (n – 2) = 140 pada taraf kepercayaan = 5% yaitu 0,159. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka
kuesioner dikatakan valid dan sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka kuesioner tersebut
dikatakan tidak valid sebagai instrumen penelitian.
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila
dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap obyek yang sama dengan alat ukur yang sama. Suatu
instrument dianggap reliabel, apabila koefisien alpha di atas 0,6. Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian
reliabilitas terhadap seluruh item pertanyaan diperoleh nilai Cronbach Alpha lebih besar 0,6 sehingga
dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan penelitian ini telah memenuhi syarat reliabilitas sebagai
instrumen penelitian. Selanjutnya dilakukan uji normalitas dan uji heterokedastisitas.
Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
X1: Gaya Kepemimpinan
X2: Motivasi Kerja
X3 Kepuasan Kerja
Y : Kinerja Pegawai

Cronbach Alpha
0,746
0,827
0,879
0,883
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Tabel 2. Hasil Ui Validitas Semua Variabel
Variabel

X1 (Gaya Kepemimpinan)

X2 (Motivasi Kerja)

X3 (Kepuasan Kerja)

Y (Kinerja Pegawai)

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

r-hitung
0,552
0,698
0,683
0,620
0,684
0,568
0,342
0,315
0,594
0,494
0,490
0,378
0,541
0,731
0,745
0,588
0,542
0,601
0,767
0,746
0,708
0,775
0,645
0,406
0,366
0,596
0,471
0,622
0,455
0,441
0,565
0,443
0,366
0,596

r-tabel

Ket

0,138

Valid

0,138

Valid

0,138

Valid

0,138

Valid

Sumber : Data olahan SPSS (2020)
Uji normalitas data bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Dasar
pengambilan keputusan normalitas data penelitian adalah dengan melihat penyebaran data disekitar garis
diagonal dan jika mengikuti arah garis, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Singgih
Santoso, 2000). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians
dari residual yang satu ke pengamatan yang lain. Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola
tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar
kemudian menyempit.

Gambar 1. Uji Normalitas
Gambar 2. Uji Heterokedastisitas
Sumber : Data olahan SPSS (2020)
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Tabel 4. Uji Multikolinieritas
Model
1
2
3

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF

Variabel
(Constant)
Gaya Kepemimpinan(X1)
Motivasi (X2)
Kepuasan Kerja (X3)

.174
.873
.180

5.760
1.146
1.468

Sumber : Data olahan SPSS (2020)
Tabel 5. Hasil Analisis Regresi
Koefisien Regresi
B
Std. Error
.668
.530
.271
.085
.407
.073
.162
.073
.787
.619
17.661
2,44
1,655

Variabel
(Constant)
Gaya Kepemimpinn (X1)
Motivasi Kerja (X2)
Kepuasan Kerja(X3)
Nilai R
Nilai R2
F hit
F tabel
T tabel

Thitung
1.260
3.193
5.537
2.205

Sig.
.210
.002
.000
.029

Sumber : Data olahan SPSS (2020)
Berdasarkan tabel 5, dapat diperoleh model regresi linier berganda sebagai berikut :
Y= 0,668 + 0,271 X1 + 0,407 X2 + 0,162 X3
Nilai konstanta sebesar 0,668 menunjukan bahwa apabila variabel independen konstan atau sama
dengan nol maka Kinerja Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebesar 66,8. Koefisien
regresi Gaya Kepemimpinan β1 adalah 0.271, hal ini menunjukan apabila Gaya kepemimpinan itu
dipersepsikan semakin baik dan meningkat, maka kinerja Pegawai Badan Pendapatan Kota Makassar akan
meningkat sebesar 27,1 atau sebalikya, dengan asumsi bahwa variabel X2, X3 bernilai konstan. Koefisien
regresi β2 adalah 0.407, hal ini menunjukan apabila Motivasi Kerja meningkat, maka Kinerja Pegawai
Badan Pendapatan Kota Makassar juga akan meningkat sebesar 40,7 atau sebaliknya. Dengan asumsi
variabel X1, dan X3 bernilai konstan. Koefisien regresi β3 adalah 0.162, hal ini menunjukan bahwa bila
kepuasan kerja meningkat satu unit atau satuan, maka Kinerja Pegawai Badan Pendapatan Daerah akan
meningkat sebesar 16,2 atau sebaliknya, dengan asumsi variabel X1, dan X2, bernilai konstan. Koefisien
korelasi berganda (R) adalah 0.787, hal ini menunjukan bahwa besarnya hubungan antara variabel
independent X1,X2,X3 dengan Variabel Dependen (Y) yaitu Kinerja Pegawai sebesar 0.787 dan hal ini
menunjukkan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan (X1), Motivasi Kerja (X2) dan Kepuasan Kerja (X3)
secara simultan mempunyai hubungan yang kuat terhadap Kinerja Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Kota Makassar. Koefisien determinasi (R2) adalah 0.590, hal ini menunjukan bahwa besarnya pengaruh
variabel independen (X) terhadap Kinerja pegawai (Y) Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebesar
0.590 atau (59,0%) dan sisanya sebesar 0.410 atau 41,0 % dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang
tidak dimasukan dalam model penelitian ini.

Pembahasan
Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif
dan sinifikan terhadap kinerja ASN Badan Pendapatan daerah Kota Makassar. Hal ini berarti bahwa secara
statistik hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dibuktikan. Hasil ini memberikan gambaran bahwa
pada organisasi sector publik, gaya kepemimpinan membutuhkan proses transformasi dari aspek-aspek
kepemimpinan itu sendiri. Hasil ini memperkuat teori kepemimpinan yang menjelaskan dua demensi

Center of Economic Student Journal 3(2). 2020 | 184

Sultan, Semmaila, Serang
Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai

keberhasilan kepemimpinan yaitu perhatian terhadap tugas (Concern for Task) dan perhatian terhadap
karyawan (Concern for People). Gaya kepemimpinan konsultatif dan partisipatif lebih mendapat ruang
penerimaan dari bawahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Takdir, 2014; Marewa et al.,
2019; Abdikarim et al., 2013; Amelia et al., 2019; Langi, 2015; Dervic, 2017; Mahdinezad et al., 2017)
yang menemukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.
Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa botivasi kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja Pegawai Badan Pendapatan daerah Kota Makassar. Hal ini berarti bahwa
secara statistik hipotesis Kedua dalam penelitian ini dapat diterima. Hasil ini memberi gambaran bahwa
kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan pokok manusia yang sehari-harinya harus terpenuhi seperti
kebutuhan untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan fisik lainnya. Kebutuhan ini
merupakan kebutuhan tingkat rendah, apabila sudah terpenuhi maka akan diikuti oleh hierarki kebutuhan
lainnya. Jadi kebutuhan ini sangat penting bagi manusia, termasuk pegawai dalam bekerja, karena jika
kebutuhan mereka tidak terpenuhi, maka akan sulit menharapkan hasil yang maksimal dari hasil kerja
mereka, sehingga tidak heran jika kebutuhan ini memiliki pengaruh terhadap kinerja. Kebutuhan fisiologis
ini sangat penting karena sebelum mencapai hierarki kebutuhan yang lain, maka seseorang atau pegawai
membutuhkan kebutuhan dasar untuk mencukupi hidupnya. Temuan penelitian ini sejalan dengan
penelitian (Wibowo et al., 2017; Delaga & Rosyadi, 2018; Rina, 2018) yang menemukan bahwa
kebutuhan fisiologi, kemanan, Aktualisasi diri dan penghargaan terahdap prestasi kerja pegawai, begitu
pula dengan), menemukan bahwa Kebutuhan Fisiologis, Kebutuhan Keamanan, Kebutuhan Sosial,
Kebutuhan Penghargaan, Kebutuhan Aktualisasi berpengaruh Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan,
kebutuhan kemanan berpengaruh dominan terhadap produktivitas karyawan.
Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja Pegawai Badan Pendapatan daerah Kota Makassar. Hasil ini menjelaskan
bahwa pada Kantor Badan Pendapatan daerah Kota Makassar, pegawai telah merasakan adanya
kesesuaian antara kemampuan dan keinginannya dengan kondisi organisasi tempat bekerja yang meliputi
jenis pekerjaan, minat, bakat, penghasilan dan insentif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Lee
et al., 2017; Octaviannand et al., 2017; Dervic, 2017; Langi, 2015; Steijn & van der Voet, 2017; Ruhayu,
2020).

Kesimpulan dan Saran
Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara simlutan dan parsial gaya kepemimpinan, motivasi dan
kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Badan Pendapatan Kota
Makassar, sehingga seluruh hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima
atau terbukti.
Implikasi temuan penelitian secara praktis dalam lingkungan Badan Pendapatan daerah Kota Makassar
adalah gaya kepemimpinan membutuhkan proses transformasi dari aspek-aspek keberhasilan
kepemimpinan yaitu perhatian terhadap tugas dan perhatian terhadap karyawan karena gaya
kepemimpinan konsultatif dan partisipatif lebih mendapat ruang penerimaan dari bawahan. Sebagai
Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki cakupan pekerjaan yang strategis, dan prestise individu,
maka teori motivasi ini harus dimodifikasi, sebagaimana dalam riset-riset lainnya, hal ini karena kondisi
empiris di BAPENDA Kota Makassar, berbeda dengan Organisasi lainnya, misalnya dalam pandangan
tentang kebutuhan fisiologis dan kebutuhan kemanan serta kebutuhan penghargaan. ASN yang bekerja di
Bapenda itu selain memiliki tujuan sebagai abdi negara, juga memiliki tujuan materil yaitu insentif, dan
bahkan tujuan materil ini lebih dominan daripada tujuan sebagai ASN. Pegawai telah merasakan adanya
kesesuaian antara kemampuan dan keinginannya dengan kondisi pada Kantor Badan Pendapatan daerah
Kota Makassar yang meliputi jenis pekerjaan, minat, bakat, penghasilan dan insentif.
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