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ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya disiplin pegawaidalam bekerja, motivasi kerja dan lingkungan
kerja, dalam penyelesaian pekerjaannya sehingga pekerjaan yang dihasilkan kurang baik dan tidak tepat

waktu.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Disiplin, Motivasi Kerja dan

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai.
Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksploratif, dimana variable diukur dengan Skala Likert.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview), dengan daftar pertanyaan
(questionnaire) dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor Camat

Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dan Kantor Kelurahan di lingkup Kecamatan Tanjungbalai Selatan
Kota Tanjungbalai. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor Camat

Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dan Kantor Kelurahan di lingkup Kecamatan Tanjungbalai Selatan
Kota Tanjungbalai yang berjumlah 53 orang. Selanjutnya dilakukan uji validitas dan reabilitas. Teknik analisis

data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1)secara parsialvariabel Disiplin mempengaruhi Kinerja Pegawai

pada Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai; (2) secara parsial variabel Motivasi Kerja mem-
pengaruhi Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai; (3) secara parsial
variabel Lingkungan Kerja mempengaruhi Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota

Tanjungbalai; () secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Disiplin,
Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota

Tanjungbalai.

Kata kunci : Disiplin, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, Kinerja.

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah
Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pem-

bangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan apara-
tur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena itu,

dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yakni

mewujudkan masyarakat madani dan taat hukum, berperadaban
modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan
Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur negara yang

bertugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur apara-

tur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam pe-

nyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan

kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan
tugas dengan baik, diperlukan pembinaan pegawai diarahkan
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki
sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tang-
gung jawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan pe-

layanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta semakin kritisnya masyarakat terhadap kebijakan
pemerintah maka tugas aparatur Pemerintah Daerah semakin
berat karena daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan
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kepentingan masyarakat sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 ten-
tang Pemerintahan Daerah bahwa pemberian otonomi kepada
daerah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil
guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat
serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kes-
atuan bangsa.

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan
memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas
Pemerintah / Pemerintah Kabupaten / Kota dalam memberikan pe-

layanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pereko-

nomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta
mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh ke-
beradaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus
dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan
yang benruibawa dan mampu memberikan pelayanan serta me-
menuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk mem-
perkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan
Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai yang dijabar-
kan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 54

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Tanjungbalai,



dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (4)

Undang-undang Nomor22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat men-
erima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/
Walikota.

lsu yang muncul terkait dengan otonomi daerah adalah ba-
gaimana kemampuan Pemerintah Daerah dilihat dari sumber daya
manusia aparaturnya mampu mewadahi aktivitas pemerintahan,
pelayanan publik, dan pembangunan. Banyak daerah yang men-
gakui bahwa kemampuan sumber daya manusia aparaturnya
masih perlu ditingkatkan (Dwiyanto, 2003:36). Pemerintah akhir-
akhir ini memberikan perhatian yang besar pada upaya-upaya
peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-
tugasnya, yakni memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya
kepada rakyat sesuai perannya sebagai abdi negara dan abdi
masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui pendidi-

kan dan pelatihan baik yang bersifat struktural ataupun yang bersi-
fat fungsional. Pendidikan dan pelatihan saja tidaklah cukup, diper-
lukan adanya pembinaan dan motivasi kerja aparatur untuk
menumbuhkan meningkatkan kinerja aparatur yang kuat dalam
rangka meningkatkan prestasinya. Keberhasilan pembangunan

nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan aparatur negara
dalam melaksanakan tugasnya. Terutama dari segi kepegawaian.
Oleh karena itu aparatur pemerintah memiliki peranan dan
kedudukan yang sangat penting sebagai motor dan penggerak

dalam semua aktivitas fungsi pemerintahan selaras tuntutan refor-
masi yang menuntut pemerintahan yang bersih dari perbuatan

amoral (Tjokroamidjoyo d alam Suharto, 200 5:7).

Peningkatan kinerja pegawai menjadi penting mengingat
perubahan arah kebijakan pemerintah sebagaimana dikehendaki
oleh semangat reformasi untuk lebih luas memberi ruang gerak

dan peran serta yang lebih besar bagi masyarakat dalam kegiatan
pemerintahan dan pembangunan, dimana pemerintah beserta
aparaturnya lebih berperan sebagaifasilitator. Perubahan arah ke-

bijakan ini membawa implikasi terhadap kemampuan profesional-

isme pegawai dalam menjawab tantangan era globalisasi dalam
menghadapi persaingan ketat dengan negara-negara lain didunia.
Bertitik tolak dari pemikiran ini, maka peningkatan kinerja aparatur
merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan dewasa ini.

Bagi Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota
Tanjungbalai, permasalahan kinerja aparatur kecamatan atau
perangkat kecamatan menjadi faktor penting, sehingga kinerja dari
Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai akan
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan daerah
terutama dalam otonomi daerah Kota Tanjungbalai. Sebagaimana
diketahui bahwa dengan otonomi daerah tersebut pemerintah

daerah telah memperoleh kewenangan pengelolaan daerah bagi
kepentingan daerah dan masyarakatnya sehingga konsekuen-
sinya pemerintah daerah harus mampu memenuhi kepentingan
masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang lebih baik.

Salah satu bentuk dari implementasi membangun pelayan-

an prima tersebut diwujudkan dalam visi dan misi. Adapun visi

Kantor Camat Tanjungbalai Selatan adalah 
.TERWUJUDNYA

PELAYANAN PRIMA, PROFESIONAL, RESPONSIF DAN
AKUNTABEL". Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Kantor
Camat Tanjungbalai Selatan mempunyai 1 (satu) misi, yaitu
"Mewujudkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pe-

merintahan, pembangunan, sosial, ekonomi dan ke-
masyarakatan d i Kecamatan Tanj u ng balai Selatan".

Untuk melaksanakan misi tersebut berpulang kembali
pada masing-masing individu yakni pegawai Kantor Camat
Tanjungbalai Selatan. Hal ini tidak lepas dari kinerja atau prestasi

kerja yang dimilikioleh perangkat kecamatan.
Menurut Donelly, et al., (1994:43) kinerja merupakan ting-

kat keberhasilan melaksanakan tugas serta kemampuan

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. ada beberapa faktor yang

dapat mempengaruhi kinerja, seperti efektivitas dan efisiensi, oto-
ritas (wewenang), disiplin dan inisiatif.

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja individu.
Gibson, et al., (2006:53) mengelompokkan variabel-variabel yang

dapat mempengaruhi kinerja, yaitu : variabel individu, variabel
psikologi, dan variabel organisasi. Variabel individu meliputi ke-

mampuan, keterampilan, latar belakang dan demografis. Variabel
psikologi terdiri dari kepribadian, persepsi, motivasi dan kepuasan
kerja, sedangkan variabel organisasi meliputi kepemimpinan, im-

balan, lingkungan dan budaya organisasi. Mangkunegara
(2013:67) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor
motivasi (motivation).

Kinerja Kantor Camat Tanjungbalai Selatan salah satunya
dipengaruhi oleh disiplin kerja pegawainya. Menurut Fathoni
(2006:126) disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang
menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial
yang berlaku. Sedangkan tujuan dari pembinaan disiplin kerja
menurut Sastrohadiwiryo (2003:296) adalah agar para tenaga
kerja menepati segala peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan,
dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, menggunakan dan
memelihara prasarana dan sarana barang dan jasa perusahaan

dengan baik, bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma yang

berlaku dan tenaga kerja mampu memperoleh tingkat produktivitas
yang tinggi. Kedisiplinan kerja telah diidentifikasikan sebagai varia-
bel yang paling banyak dipelajari dalam penelitian-penelitian ten-
tang organisasi.

Motivasi kerja pegawai sangat dibutuhkan dalam peningka-

tan kinerjanya. Rivai (2005:50), mengatakan bahwa pengertian

motivasi kerja adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mem-
pengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai
dengan tujuan individu. Motivasi adalah sesuatu yang menimbul-
kan semangat atau dorongan kerja, sehingga kuat atau lemahnya
motivasi kerja pegawai ikut menentukan kinerja karena kinerja
seseorang tergantung pada kekuatan motifnya. Motif yang dimak-
sud disini adalah keinginan dan dorongan atau gerak yang ada
dalam diri setiap individu untuk mencapai suatu sasaran.
Seseorang yang mempunyai motivasi tinggi, ia akan bekerja
keras, mempertahankan langkah kerja keras, dan memiliki peri-

laku yang dapat dikendalikan sendiri ke arah sasaran-sasaran
penting. Dengan demikian motivasitinggi yang dimiliki seorang pe-

gawai dalam bekerja akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula.

Selain disiplin dan motivasi, lingkungan kerja juga mem-
pengaruhi kinerja pegawai. Dimana lingkungan kerja adalah
tempat di mana pegawai melakukan aktivitas setiap harinya.
Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan me-
mungkinkan pegawai untuk dapat bekerja optimal. Lingkungan
kerja dapat mempengaruhi emosional pegawai. Jika pegawai me-
nyenangi lingkungan kerja di mana dia bekerja, maka pegawai

tersebut akan betah di tempat kerjanya, melakukan aktivitasnya
sehingga waktu kerja dapat dipergunakan secara efektif.

B. ldentifikasiMasalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka

identifikasi masalah dalam penelitian iniadalah :

'l.Masih ada sebagian pegawai Kantor Camat Tanjungbalai
SelatanKota Tanjungbalai yang tidak memiliki disiplin kerja dan
mangkir dari pekerjaannya.

2. Kondisi motivasi yang ada di Kantor Camat Tanjungbalai Selatan
Kota Tanjungbalai masih ada pegawai yang bekerja lamban
dalam penyelesaian pekerjaannya, sehingga skedul penyelesa-

ian pekerjaan tidak tepat waktu.
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3. Kondisi lingkungan kerja yang belum mencerminkan kenya-
manan dalam bekerja.

4. Masih ada beberapa pegawai yang bekerja kurang bertanggung
jawab dalam rangka pelaksanaan tupoksi, sehingga pencapaian

tugas tidak efektif dan efisien.

C. Batasan Masalah
Dari identifikasi masalah diatas, diperoleh gambaran per-

masalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keter-
batasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu

memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Batasan
masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada disip-
lin, motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai
pada Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai
dengan sampel seluruh pegawai yang ada di Kantor Camat Tan-
jungbalai Selatan Kota Tanjungbalai berjumlah 53 pegawai.

D. Rumusan Masalah
Sedangkan rumusan masalah berdasarkan latar belakang

diatas adalah sebagai berikut:
l.Apakah disiplin berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada

Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai?
2.Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai

pada Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai?
3.Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai

pada Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai?
4.Apakah disiplin, motivasi kerja dan lingkungan kerja berpen-

garuh terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat Tanjungb-
alai Selatan Kota Tanjungbalai?

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas,

maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah se-
bagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh disiplin terhadap kinerja pegawai
pada Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai.

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pe-
gawai pada Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungb-
alai.

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja
pegawai pada Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tan-
jungbalai.

4. Untuk mengetahui pengaruh disiplin, motivasi kerja dan lingkun-
gan kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat Tan-
jungbalai Selatan Kota Tanjungbalai.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Tanjungbalai

Selatan Kota Tanjungbalai yang beralamat di Jalan M. Abbas No.

18 A I 28 Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Sela-
tan Kota Tanjungbalai.

B. Objek Penelitian
Menurut Arikunto (2005:29), objek penelitian adalah varia-

bel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika
penelitian. Maka yang menjadi objek penelitian adalah Pengaruh
Disiplin, Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja
Pegawai Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai.

C. Populasidan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang

ada di Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dan
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Kantor Kelurahan di lingkup Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota
Tanjungbalai yang berjumlah 53 orang. Sampel adalah sebagian
dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan di-
anggap bisa mewakili populasi (Singarimbun, 1991). Apabila
jumlah populasi dalam suatu penelitian kurang dari 100 maka yang

menjadi sampel dalam penelitian tersebut adalah keseluruhan dari
populasi (Arikunto, 2002 :104). Oleh karena itu, yang menjadi
sampel adalah seluruh pegawai Kantor Camat Tanjungbalai Sela-
tan Kota Tanjungbalai dan Kantor Kelurahan di lingkup Kecamatan
Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai yang berjumlah 53 orang.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan model regresi linear berganda (multiple regression).
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menaksir ba-
gaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua
atau lebih variabel dependen sebagai factor predictor dimanipulasi
(dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2011: 277).

Persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini

adalah sebagai berikut :

Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+e
Dimana:
Y = Kinerja pegawai

a = Konstanta
b1 = Koefisien regresidisiplin
b2 = Koefisien regresi motivasikerja
b3 = Koefisien regresi lingkungan kerja
X1 = Disiplin
M = Motivasikerja
X3 = Lingkungan Kerja
e = error / variabel pengganggu



HASIL PENELITIAN

1 . Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Kantor
Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dan uji

hipotesis secara parsial diketahui bahwa disiplin berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai pada Kantor
Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai. Hal ini dapat dili-
hat dari model regresi linear berganda pada penelitian ini dimana
nilai kontribusi disiplin sebesar 0,234 atau23.40%, a(inya jika di-
siplin ditingkatkan satu satuan maka kinerja pegawai meningkat
sebesar 23.40%. Uji statistik t juga menunjukkan nilai Sig. varia-
bel disiplin (X'l) terhadap Kinerja Pegawai (Y) adalah sebesar
0,0'13 < 0,05 dan nilai thitung sebesar 2.570 > ttabel 2.00958.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Disiplin berpengaruh signifi-
kan terhadap kinerja pegawai Kantor Camat Tanjungbalai Sela-
tan Kota Tanjungbalai. Hasil ini menegaskan bahwa disiplin
memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja
pegawai. Pegawai yang memiliki tingkat disiplin yang baik cend-
erung memiliki prestasi kerja yang baik pula. Disiplin dapat diar-
tikan sebagai sikap seseorang atau kelompok yang berniat untuk
mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya
dengan pekerjaan, disiplin kerja adalah suatu sikap dan tingkah
laku karyawan terhadap peraturan organisasi. Niat dapat dia(i-
kan sebagai keinginan untuk berbuat sesuatu atau kemauan
untuk menyesuaikan diri dengan peraturan. Sikap dan perilaku

dalam disiplin kerja ditandai oleh berbagai inisitif, kemauan dan
kehendak untuk menaati peraturan. A(inya, seseorang yang

dikatakan memiliki disiplin yang tinggi tidak semata-mata taat
dan patuh pada peraturan secara kaku dan mati, namun juga

mempunyai kehendak (niat) untuk menyesuaikan diri dengan
peraturan organisasi.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilaku-
kan oleh Meri Revita yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Disip-
lin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sigi. Peneli-
tian tersebut menunjukkan bahwa Disiplin Kerja berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Kabupaten Sigi.

2.Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor
Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dan
uji hipotesis secara parsial diketahui bahwa motivasi kerja ber-
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada

Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai. Hal ini

dapat dilihat dari model regresi linear berganda dalam penelitian
ini dimana nilai kontribusi motivasikerja sebesar 0,432 atau
43.200/0, yang artinya bahwa jika motivasi kerja ditingkatkan satu
satuan maka kinerja pegawai meningkat sebesar 43.200/0. qi
statistik t juga menunjukkan nilai Sig. variabel motivasi kerja (X2)

terhadap Kinerja Pegawai (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan
nilai thitung sebesar 4.794 > ttabel 2.00958. Sehingga dapat di-
simpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pegawai Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tan-
jungbalai.

Hasil ini menunjukkan bahwa motivasi kerja merupakan
faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Pegawai
yang memiliki tingkat motivasi yang baik cenderung memiliki
prestasi kerja yang baik pula. Motivasi mempersoalkan bagaima-
na caranya mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau
bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan ket-
erampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Sedangkan
motivasi tersebut adalah daya pendorong yang mengakibatkan

seorang anggota organisasi mau dan rela waktunya untuk me-
nyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam angka pencapa-
ian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang ditentukan
sebelumnya (Siagian, 2003: 1 38).

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilaku-
kan oleh Basri, dkk dalam Jurnal Manajemen Volume 4 Nomor 2
dengan judul "Analisis Pengaruh Motivasi, Kepemimpinan dan
Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Serta Dampaknya
Pada Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan ProvinsiAceh",
hasil pembahasan penelitian tersebut menjelaskan bahwa : Moti-
vasi mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kinerja pe-
gawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan ProvinsiAceh diperoleh
nilai koefisien sebesar 0,506 artinya setiap perubahan terhadap
variabel motivasi sebanyak 1 unit, maka akan meningkatkan kin-
erja pegawai sebanyak 0,506% pada satuan skala Likert. Hasil
penelitian ini membuktikan bahwa motivasi berpengaruh nyata
terhadap kinerja pegawai.

3.Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai
Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dan
uji hipotesis secara parsialdiketahui bahwa lingkungan kerjaber-
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor
Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai. Dalam model re-
gresi linear berganda diketahui nilai kontribusi lingkungan kerja
terhadap kinerja sebesar 0,15 atau sebesar 15.100/0. Hal ini

memberikan arti bahwa setiap terjadi perubahan pada lingkun-
gan kerjasebesar satuan te(entu maka akan meningkatkan kin-
erja sebesar 15.100/0. Pada uji statistik t juga menunjukkan nilai
Sig. variabel lingkungan kerja (X3) terhadap Kinerja Pegawai (Y)

adalah sebesar 0,035 < 0,05 dan nilai thitung sebesar 2.170 >

ttabel 2,00958. Sehingga dapat disimpulkan lingkungan kerja
pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Camat Tan-
jungbalai Selatan Kota Tanjungbalai.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya lingkungan
kerja bagi kinerja pegawai. Lingkungan kerja merupakan salah
satu faktor penting dalam menciptakan kinerja pegawai. Karena
lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap pe-
gawai di dalam menyelesaikan pekerjaan yang pada akhirnya
akan meningkatkan kinerja organisasi. Suatu kondisi lingkungan
kerja dikatakan baik apabila karyawan dapat melaksanakan keg-
iatan secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Oleh karena itu
penentuan dan penciptaan lingkungan kerja yang baik akan
sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
Sebaliknya apabila lingkungan kerja yang tidak baik akan dapat
menurunkan motivasi serta semangat kerja dan akhirnya dapat
menurunkan kinerja pegawai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaku-
kan oleh Fadila, dkk., 2015 dalam Jurnal Manajemen Volume 4
Nomor 2 dengan judul "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kepua-
san Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Serta lmp-
likasinya pada Kinerja Karyawan Meuligo Gubernur Aceh" men-
jelaskan dalam kesimpulan dan sarannya bahwa masalah ling-
kungan kerja hendaknya juga menjadi perhatian pimpinan, teru-
tama lingkungan kerja harus dapat memberikan rasa aman bagi
semua karyawan, sehingga karyawan merasa betah dalam bek-
erja dan membuat karyawan menjadi lebih termotivasi. Hasil pe-

nelitian terhadap variabel lingkungan kerja berpengaruh signifi-
kan terhadap kinerja karyawan Meuligo Gubernur Aceh. Hal ini

ditandai oleh nilai signifikan 0,002<0,05 (1%<5%).
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada analisis dan evaluasi data, maka pe-

nelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

'1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan disiplin terhadap kinerja
pegawai pada Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tan-
jungbalai.

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja terhadap
kinerja pegawai pada Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota
Tanjungbalai.

3.Terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja terh-
adap kinerja pegawai pada Kantor Camat Tanjungbalai Selatan
Kota Tanjungbalai.

4.Terdapat pengaruh positif dan signifikan disiplin, motivasi kerja
dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor
Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai.

B. Saran
Berdasarkan pada kesimpulan tersebut diatas, maka saran

yang dapat diberikan sebagai berikut :

'1. Disiplin, motivasi kerja dan lingkungan kerja memberikan kontri-
busi yang cukup besar terhadap kinerja pegawai. Maka pihak

Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai harus
lebih memperhatikan disiplin, motivasi kerja dan lingkungan
kerja, agar dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga
Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai menjadi
lebih baik.

2. Hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya manajemen sumber daya manusia.
Khususnya terkait disiplin, motivasi kerja, lingkungan kerja dan
kinerja pegawai.

3. Dalam penelitian ini yang diteliti hanya terbatas disiplin, motivasi
kerja dan lingkungan kerja. Sedangkan faktor-faktor lain juga

berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang belum diungkap
seberapa besar pengaruhnya, semoga pada penelitian selanjut-
nya dapat membahas faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam
penelitian ini.
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Rapat Pemetaan Kebutuhan Data dan Tatacara
Pengumpulan serta Pengisian Data

kedalam Aplikasi E-Database SIPD Tahun 2019

Dalam rangka sinergitas data informasi
pembangunan daerah Bappeda Kota Tanjungb-
alai secara rutin melakukan rapat terkait aplikasi
SIPD khususnya E-Database di Aula I Pemerin-
tah Kota Tanjungbalai pada tanggal 16Apri 2019.

Dalam rapat tersebut Kepala Bidang Lit-
bang Bapak Zul Abdiman S.Kom,MM. mengata-
kan bahwa rapat ini dilaksanakan dalam rangka
Rapat Pemetaan Kebutuhan Data dan Tatacara
Pengumpulan serta Pengisian Data kedalam Ap-
likasi E-Database SIPD Tahun 2019 Kota Tan-
jungbalai, dan memberikan pemahaman kepada
admin E-Database OPD dalam penginputan
data.

E-Database saat ini difokuskan tidak hanya
pada ketersediaan data melainkan kepada pe-
manfaatan data pula, sebagai dasar dalam per-
encanaan pembangunan daerah, sehingga
dalam hal ini diharapkan ke depannya E-Data-
base SIPD menjadi salah satu instrumen dalam
mengevaluasi rancangan akhir dokumen peren-
canaan pembangunan daerah.r

Rapat Evaluasi Pengisian Data Final

Rapat Evaluasi Pengisian Data Final E-
Database yang dilaksanakan pada tanggal 17
September 2019, berkaitan dengan telah bera-
khirnya tahapan pengisian E-Database Tahun
2019, yang mana tahapan pengisian E-Database
telah dilaksanakan sejak Bulan April 2019. Peng-
isian E-Database 2019 melibatkan 22 OPD
terkait yang mana Bappeda merupakan Koordi-
nator dari kegiatan tersebut.

E-Database Tahun 2019

Rapat Evaluasi Pengisian Data Final E-
Database yang dibuka oleh Sekretaris Bappeda
lr. Yustina Clara, M.Si, dalam sambutnnya Sekre-
taris Bappeda menyampaikan bahwa pengisian
E-Database sangat penting karena merupakan
acuan dalam penyusunan Dokumen Perenca-
naan Daerah, oleh sebab itu diharapkan kepada
para Operator untuk lebih serius dalam mengisi
dan mengupdate data pada OPD masing masing
sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir
dan terpercaya.r
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