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ABSTRAK
World Health Oganization menyebutkan tenaga kesehatan memberikan kontribusi hingga 80% dalam
keberhasilan pembangunan. Keberhasilan tersebut diukur dengan kinerja pegawai. Menurut Mentri Negara
Pemberdayaan Aparutur Negara Faisal Tarmin birokrasi PNS yang multikomplikatif bukan hanya isu belaka
hampir (60%) PNS bekerja serebutan dan PNS yang profesional yang bekerja diinstansi pemerintah (40%).
Pada Puskesmas Kampai Tabu dan Karambie (KTK) ditemui ada pegawai motivasi kerjanya rendah sehingga
memiliki kinerja kurang memuaskan, terlihat masih ada pegawai yang datang terlambat, kurangnya pelayanan
terhadap pasien sehingga kurangnya kerja sama antar rekan kerja. Tujuan Penelitian untuk mengetahui
Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja Pegawai di Puskesmas Kampai Tabu dan Karambie (KTK) Tahun
2015.
Penelitian ini menggunakan desain Observasional Analitik dengan pendekatan Crossectional.
Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai November 2015 di Puskesmas Kampai Tabu dan Karambia
(KTK). Populasi dari penelitian sebanyak 62 pegawai maka sampel penelitian berjumlah 62 responden diambil
dengan menggunakan teknik Total Sampling. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis univariat
untuk mengetahui distribusi frekuensi dari masing-masing variabel, analisis bivariat untuk mengetahui
hubungan antara variabel independen dengan dependen menggunakan uji statistik Chi-Square.
Hasil menunjukan bahwa motivasi kerja negatif 36 (58,1%) responden dan yang memiliki kinerja
memuaskan 38 (61,3%), penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan motivasi kerja ( P = 0,016 < 0,05)
dengan Kinerja pegawai di Puskesmas Kampai Tabu dan Karambia (KTK).
Kesimpulan dari sebagian responden masih ditemukan pegawai yang memiliki motivasi negatif
sehingga kinerjanya kurang memuaskan. Disarankan kepada Instansi Puskesmas, Dinas Kesehatan agar
memonitoring dan evaluasi kembali untuk meningkatkan motivasi dan kinerja terhadap para pegawai.
Kata Kunci : Motivasi, Kinerja Pegawai

THE RELATION OF MOTIVATION WITH THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN
HEALTH CENTERS KAMPAI TABU DAN KARAMBIE (KTK) SOLOK 2015

Mellia Fransiska*, Yeffi Masnarivan**, Rika Yusfita***
World Health Oganization exsplain that health workers to contribute up to 80% in the success of
development. The success of an organization was determinand by two main factors, namely human resources
employees and infrastructure that support the working facilities. According to the state minister of state
apparatus empowerment Faisal Tarmin bureaucracy of civil servents who multikomplikatif not just a mere issue
nearly 60% civil servants and civil servants working serebutan professional was working instansi goverment
40%. At the health center and Kampai Tabu and Krambia (KTK) met there are still so low that his motivation of
employees have less than satisfactory performance, it appears there were still employees who arrive late, lack of
service to the patient so that the lack of cooperation among coworkers. The purpose of the study to determine
the relationship work motivation and performance of employees in health centers Kampai Tabu and Karambia
(KTK) 2015.
This study used a observasional analytic design. This study was conducted in April until November
2015 in health centers Kampai Tabu dan Karambia (KTK), approach cross sectional. Of the study population as
much as 62 respondents obtained Total Sampling. Data collection using the study questionnaire CI 95%. Data
analysis done univariat and bivariat with chi-square test.
Research shows that 24 respondents (38,7%) said employee performance unsatisfactory 26
respondents (41,9%) which has a positive work motivation. Based on bivariat analysis known that motivation
has a significant relationship with the performance of employees in health centers Kampai Tabu dan Karambie
(KTK) solok 2015, ( p= 0,016 < 0,05 ).
The conclusion of the majority of respondents still found employees who have a negative motivation
so its performance was less than satisfactory. Agencies were advised to health centers, the health Service so that
monitoring and re-evaluation to improve the motivation and performance of the employees.
Keywords : Motivation, employee performance
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PENDAHULUAN
Pembangunan dibidang kesehatan Di Indonesia
dimasa depan memiliki Visi dan Misi yang dirumuskan
sebagai Indonesia sehat 2025. Untuk mewujudkan Visi
Indonesia sehat 2025 ditetapkan empat Misi yaitu
menggerakkan Pembangunan Nasional berwawasan
Nasional, mendorong kemandirian masyarakat untuk
hidup sehat, memilihara dan meningkatkan pelayanan
yang bermutu, merata dan terjangkau, memelihara dan
meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan
masyarakat beserta lingkungannya (Depkes RI, 2015).
Agar terselenggaranya tujuan Kebijakan Pembangunan
Kesehatan di Indonesia maka dibentuk Millennium
Development Goals (MDGs) merupakan sebuah paket
berisi tujuan yang mempunyai batas waktu dan target
terukur untuk menanggulangi kemiskinan, kelaparan,
pendidikan, diskriminasi perempuan, kesehatan ibu dan
anak, pengendalian penyakit, dan perbaikan kualitas
lingkungan, Harapan baru pada tahun 2025 tercapai
perubahan siginifikan di bidang kesehatan (Millenium
Development Goals, 2015).
Untuk mendukung keberhasilan pembaharuan
Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang dilakukan
tersebut perlu disusun SKN (Sistem Kesehatan Nasional)
yang baru yang mampu menjawab dan merespon berbagai
tantangan pembangunan kesehatan, baik untuk masa kini
maupun untuk masa mendatang. Hasil yang diharapkan
adalah meningkatnya mutu sumber daya manusia (Human
Development Indeks) yang penting artinya untuk
meningkatkan daya saing Bangsa Indonesia dalam
menghadapi era globalisasi kesehatan bersama pendidikan
dan ekonomi merupakan unsur utama yang menentukan
mutu SDM tersebut (Depkes RI, 2015).
Wirawan (2009) mengatakan Faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja yaitu faktor internal pegawai yaitu
faktor dari dalam diri pegawai yang merupakan bawaan
dari lahir dan faktor yang diperoleh ketika berkembang.
Faktor-faktor bawaan misalnya bakat, sifat pribadi, serta
keadaan fisik sedangkan faktor-faktor yang diperoleh
misalnya pengetahuan, keterampilan, pengalaman kerja
dan motivasi kerja. Faktor-faktor lingkungan internal
organisasi yaitu pegawai yang memerlukan dukungan
organisasi tempat bekerja misalnya dukungan sumber
daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan,
sistem manajemen dan kompensasi. Faktor lingkungan
eksternal organisasi yaitu keadaan, kejadian, atau situasi
yang terjadi dilingkungan eksternal organisasi yang
memepengaruhi kinerja karyawan (Wirawan, 2009 dalam
pratiwi, 2014).
Keberhasilan suatu institusi atau suatu organisasi
ditentukukan oleh 2 faktor utama yaitu : sumber daya
manusia atau karyawan atau tenaga dan sarana prasarana
yang mendukung atau fasilitas kerja. Dari kedua faktor
utama tersebut sumber daya manusia atau karyawan lebih
penting dari pada sarana dan prasarana pendukung.
Secanggih dan selengkap apapun fasilitas pendukung
yang dimiliki oleh organisasi kerja, tanpa adanya sumber
daya yang memadai baik jumlah maupun kemampuanya,
maka niscaya organisasi tersebut tidak dapat berhasil
mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan organisasinya.

Kualitas sumber daya manusia atau karyawan tersebut
diukur dengan kinerja pegawai tersebut (pervormence)
atau produktivitasnya (Notoatmodjo, 2009 dalam
Oktafira, 2011).
Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) telah
mengadopsi Global Code of Practice on the International
Recruitment of Health Personnel. Walaupun bersifat
sukarela, Indonesia sebagai Negara anggota WHO, perlu
ikut mendukung dan melaksanakan prinsip-prinsip dan
rekomendasi Global Code dalam Migrasi Internasional
tenaga kesehatan. Semua ini perlu dapat diakomodasikan
dalam Rencana Pengembangan tenaga kesehatan
(pegawai) (Resentra, 2015).Berbagai studi menunjukkan
bahwa tenaga kesehatan (pegawai) merupakan kunci
utama
dalam
keberhasilan
pencapaian
tujuan
Pembangunan Kesehatan. Tenaga kesehatan memberikan
kontribusi hingga 80% dalam keberhasilan pembangunan
kesehatan. Dalam laporan WHO tahun 2006, Indonesia
termasuk salah satu dari 57 Negara yang menghadapi
krisis SDM kesehatan, baik jumlahnya yang kurang
maupun distribusinya dapat dilihat dari kinerja Pegawai
Negri Sipil (Resentara, 2015).
Akhir-akhir ini kinerja PNS (Pegawai Negri Sipil)
di Indonesia acap menyelenggarakan sorotan dari
berbagai kalangan bahkan berbagai media masa hampir
setiap hari memberitakan tentang buruknya kinerja PNS.
Pasalnya
PNS
dianggap
kurang
produktif,
menghamburkan uang Negara dan berdisiplin dan beretos
kerja rendah. Stigma buruk ini umumnya ditujukan
kepada para PNS hampir seluruh instansi pemerintah.
Mereka mangkir kerja untuk sekedar shoping ke mol atau
kepasar tradisional. Diantara mereka tak sedikit yang
kemudian tertangkap basah oleh aparat. Padahal pegawai
yang digaji pemerintah, pada jam kerja mereka
seharusnya berada dikantor dan mengutamakan pelayanan
kepada masyarakat (Syaikhu, 2009 dalam Oktafira,
2011).
Birokrasi PNS sebagai birokrasi yang multi
komplikatif bukan hanya isu belaka karena hampir 60%
PNS bekerja serabutan dan tanpa punya keinginan serta
motivasi kuat untuk bekerja secara professional yang
dinyatakan sendiri oleh mantan Mentri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara (Menneg Pan), Faisal
Tarmin, menurutnya PNS yang professional yang bekerja
diinstansi pemerintah hanya 40% saja ( Legal logical
Forum, 2009 dalam Oktafira, 2011).
pentingnya
motivasi, karna Abdul Hakim (2006) menyebutkan salah
satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu
faktor motivasi, dimana motivasi merupakan kondisi yang
menggerakan seseorang berusaha untuk mencapai tujuan
atau mencapai hasil yang diinginkan ( Pratiwi, 2010).
Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yaitu
ada dua instrinsik dan ekstrinsik dimana faktor instrinsik
sudah ada dalam diri individu yaitu kemajuan, prestasi,
pengakuan, dan tanggung jawab terkait dengan kepuasan
kerja dan faktor ekstrinsik adanya perangsang dari luar
seperti pengawasan, gaji, kebijakan perusahaan dan
kondisi kerja (Umar, 2010)
Menurut Guru Besar Ilmuan Administrasi Negara
UI Eko Prajasa mengatakan bahwa saat ini tidak ada
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keseimbangan antara belanja pegawai yang besar dengan
kinerja pegawai yang baik. Akibatnya birokrasi rusak dan
anggaran Pembangunan menguap dalam bentuk honor
pegawai. Dimana jumlah pegawai di Indonesia saat ini
mencapai 4,5 juta orang dan jumlah belanja pegawai
sebesar 215,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) 2012. Jumlah belanja pegawai
tampaknya memang masih cukup rasional dibandingkan
dengan total Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) dan jumlah pegawai, namun jumlah tersebut
tidak diimbangi dengan kenaikan kinerja yang baik (
Oktafira, 2011). Menurutnya masih banyak yang harus
dibenahi dalam sistem kepegawaian. Dimana saat ini
menejemen PNS di Indonesia dilakukan sekedar saja
sehingga PNS tidak memiliki kinerja yang baik ( Sunardi,
2011 dalam Oktafira, 2011).
Dari uraian diatas jelas terlihat masalah Sumber
Daya Manusia (SDM) kesehatan pada saat ini adalah
rendahnya kinerja petugas kesehatan sehingga dapat
menghambat pencapaian program yang dilaksanakan
disuatu instansi atau organisasi kesehatan dan juga
menghambat dalam menghasilkan pelayanan yang
bermutu, terjangkau dan memenuhi kebutuhan
masyarakat (Notoatmodjo, 2009 dalam Oktafira, 2011).
Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai
hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi,
kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada
ekonomi (Armstrong dan Baron,1998:15). Demikian,
kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil
yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah
tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara
mengerjakanya (Wibowo, 2011). Berdasarkan penelitian
yang dilakukan Weldy South (2011) bahwa Keberhasilan
suatu Puskesmas juga dapat dilihat dari kemampuan
Puskesmas dalam meningkatkan kinerja Puskesmas yang
mana hal itu dapat tercapai tergantung pada kinerja
pegawainya dari segi pelayanan (South, 2011).
Kinerja pelayanan merupakan salah satu faktor
penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan
penduduk. Kesiapan pelayanan umum di Puskesmas baru
mencapai 71%, pelayanan PONED 62%, dan pelayanan
penyakit tidak menular baru mencapai 79% (Resentra,
2015)
Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan
Pembangunan Kesehatan diwilayah kerjanya, Puskesmas
memerlukan dukungan aktif dari manusia sebagai objek
dan subjek Pembangunan. Dukungan aktif tersebut
diwujudkan melalui pembentukan Badan Penyantun
Puskesmas (BPP), yang menghimpun berbagai potensi
manusia. Badan Penyantun Puskesmas (BPP) berperan
sebagai Mitra Puskesmas dalam penyelenggaraan
Pembangunan (Suhadi dkk, 2015). Puskesmas adalah unit
pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota.
Tanggung jawab Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis
adalah menyelenggarakan sebagian tugas Pembangunan
Kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten atau Kota. Untuk mendapat hasil yang
optimal, penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan
tersebut harus dapat dikoordinasikan dengan berbagai
lintas sektor terkait yang ada ditingkat Kecamatan

(Suhadi dkk, 2015).Puskesmas sangat membutuhkan
kinerja petugas yang baik, karena kinerja petugas sangat
menentukan pencapaian program yang dijalankan
puskesmas tersebut. Begitu juga dengan Puskesmas KTK
Kota Solok yang merupakan salah satu dari 2 Puskesmas
yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kota Solok,
membutuhkan kinerja petugas yang baik, agar pencapaian
program yang dijalankan Puskesmas mencapai target dan
menghasilkan pelayanan yang bermutu, terjangkau dan
memenuhi kebutuhan masyarakat diwilayah kerjanya
(Resentra, 2015).
Program-program pokok Puskesmas yang terkait
didalam Puskesmas untuk meningkatkan Pembangunan
Kesehatan yaitu: upaya kesehatan ibu dan anak, upaya
keluarga berencana, upaya peningkatan gizi, upaya
kesehatan
lingkungan,
upaya
pencegahan
dan
pemberantasan penyakit menular, upaya penyuluhan
kesehatan, upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olah
raga, upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan kerja,
upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa,
upaya kesehatan mata, upaya laborateruim kesehatan
(Suhadi dkk, 2015).
Dapat dilihat setelah melakukan observasi survai
awal di Puskesmas KTK Kota Solok dan Puskesmas
Bukittinggi. Dimana peneliti mengambil tempat penelitian
melihat dua Kota yaitu Kota Bukittinggi dan Kota Solok.
Dari 7 Puskesmas yang ada Di Bukittinggi, karena
keterbatasan waktu peneliti mengambil 3 Puskesmas
Mandiangin, Rasimah Ahmad, dan Puskesmas Tigo
Baleh. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peniliti
dimana peneliti melakukan observasi mulai tanggal 29
Juni sampai 30 Juni 2015.
peneliti
tidak
melihat
bahwa
adanya
keterlambatan yang dilakukan oleh pegawai dan dalam
melakukan pengiriman data dalam memberikan atau
mengirim laporan kegiatan masing-masing program dan
begitu pula data profil yang terisi atau terakses baik lintas
program maupun lintas sektor dilakukan pada saat itu
dengan menggunakan sistim online dan pelayanan
terhadap pasien dan masyarakat sangat ramah peniliti
dapat melihat karna dari tiga Puskesmas yang dilakukan
peneliti saat observasi Puskesmas Mandiangin dan
Rasimah Ahmad merupakan Puskesmas yang mempunyai
rawat inap.
Puskesmas Tigo Baleh tidak punya rawat inap
tetapi dalam pelayanan puskesmas itu sudah bagus, dari 3
Puskesmas 10 orang pasien yang berobat ke Puskesmas
tersebut diambil secara acak 8 pasien menjawab bahwa
pelayanan ramah, baik dan cepat hanya 2 orang yang
menjawab pelayanannya kurang. Dari 2 Puskesmas yang
ada Di Kota Solok dimana Puskesmas Tanah Garam
merupakan Puskesmas induk dari Puskesmas KTK, dari
10 pasien yang diambil secara acak pada tanggal 8 juli
2015 ditemukan 6 orang mengatakan kurang baik nya
pelayanan dari petugas Puskesmas KTK dari segi
kelalaian dalam melayani pasien alasanya karena
kurangnya tenaga kesehatan ini dibuktikan seperti Masih
ada pegawai yang tidak ditempatkan tidak sesuai dengan
keahlian pegawai dimana seperti di loket Rekam Medik
belum ada sehingga dibantukan seperti tenaga mata,

Jurnal Kesehatan STIKes Prima Nusantara Bukittinggi, Vol.7 No 1 Januari 2016

43

tenaga laboraterium. Kemudian dilihat dari rekap laporan
kehadiran (absen) tiap bulan di Puskesmas KTK ini
ditemui hampir tiap bulan ada sebagian pegawai yang
absen baik berupa izin maupun sakit dan ada juga yang
izin terlambat dan terlambat. Terbukti dari
hasil
wawancara dengan kepala bagian Puskesmas KTK Kota
Solok pada tanggal 8 juli 2015 mengatakan bahwa para
pegawai di Puskesmas KTK masih ada yang tidak tepat
waktu dalam masuk kerja, dan pegawai ada yang keluar
saat jam kerja, dengan alasan istirahat setelah itu balik
ketika mengambil absen pulang.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai Hubungan Motivasi
Kerja dengan Kinerja Pegawai Di Puskesmas KTK Kota
Solok.
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk
mengetahui hubungan motivasi kerja dengan kinerja
pegawai di Puskesmas KTK Kota Solok tahun 2015.

SUBJEK DAN METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan
desain Deskriptif Analitik dengan pendekatan Cross
Sectional (potong lintang) Penelitian ini telah dilakukan
di di Puskesmas KTK Kota Solok Tahun 2015.
Populasi penelitian ini adalah adalah seluruh
pegawai Puskesmas KTK Kota Solok yang berjumlah 62
orang dan seluruhnya dijadikan sampel dalam penelitian
ini..

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa Univariat

Kinerja Pegawai
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Kinerja Pegawai
Puskesmas KTK Kota Solok Tahun 2015

Motivasi Kerja
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Motivasi Kerja di
Puskesmas KTK Kota Solok Tahun 2015
No
1
2

Berdasarkan asumsi peneliti, mengenai motivasi
kerja dapat dilihat pada hasil jawaban dari kuesioner yang
sudah di isi oleh responden yang mana dari motivasi kerja
ada sebanyak 58,1% yang motivasi kerja negatif.
Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja
baik itu faktor intrinsik dan ekstrinsik dan yang terlihat
dan didapatkan dari hasil penelitian faktor yang
mempengaruhi motivasi yaitu faktor ekstrinsik terhadap
responden maka terlihat gaji yang diperoleh pegawai baik
yang honor dan pegawai negeri sipil dinilai kurang, dalam
sistem penggajian, misalnya gaji yang diperoleh tidak
sesuai dengan pekerjaan dan jenjang pendidikan 35
(56,5%) responden dan tidak memiliki hubungan yang
erat dengan 29 (46,8%) responden.
Berdasarkan hasil dari pernyataan responden
diatas, maka dapat dikategorikan dari keryawan yang
memiliki motivasi negatif dari setiap individunya dan
juga menilai pemimpin dari cara pemimpin memberikan
motivasi dan tanggung jawab terhadap para pegawainya
dan juga cara seorang pemimpin bisa bekerja sama atau
tidak dengan karyawanya dengan memberikan pegawai
untuk berpotensi yang ada pada diri mereka baik yang
dari luar maupun dari dalam diri pegawai. Sedangkan dari
pemimpin itu sendiri bisa menilai tentang diri pribadi dan
melihat sejauh mana tingkat kerja sama beliau dengan
pegawai dan juga pihak instansi Dinas Kesehatan yang
selalu memantau kerja dan kepatuhan para pegawai dalam
menjalankan tugas dan aturan-aturan yang ada di
Puskesmas.

Motivasi Kerja
Negatif
P0sitif
Jumlah

f
36
26
62

%
58,1
41,9
100

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa, lebih dari sebagian
(58,1%) responden yang motivasi kerjanya negatif di
Puskesmas KTK Kota Solok.
Penelitian ini bertolak belakang dengan
penelitian Rosita dengan judul Hubungan Gaya
Kepemimpinan, Motivasi dan disiplin kerja terhadap
Kinerja Karyawan di Puskesmas Campaka Kabupaten
Pinarang Makasar yaitu dari 35 responden ada sebanyak
27 (77,1%) responden yang motivasi baik dan 8 (22,9%)
reponden yang menilai motivasi kurang baik.
Penelitian ini sejalan dengan teori motivasi
merupakan proses psikologis yang membangkitkan dan
mengarahkan perilaku pada pencapaian tujuan. Menejer
perlu memahami proses psikologis ini apabila mereka
ingin berhasil membina pekerja menuju pada
penyelesaian sasaran organisasi (Wibowo, 2013).

No
1
2

Kinerja Pegawai
Kurang
Memuaskan
Memuaskan
Jumlah

f
24

%
38,7

38
62

61,3
100

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa, lebih dari
sebagian ( 61,3%) responden yang kinerjanya memuaskan
di Puskesmas KTK Kota Solok.
Penelitian ini bertolak belakang dengan
penelitian Rosita dengan judul Hubungan Gaya
Kepemimpinan, Motivasi dan disiplin kerja terhadap
Kinerja Karyawan di Puskesmas Campaka Kabupaten
Pinarang Makasar yaitu dari 35 responden ada sebanyak
12 (34,3%) responden kinerja yang kurang baik dan yang
baik 23 (65,7%) reponden .
Penelitian ini sejalan dengan teori bahwa
Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu
sesuai dengan peran atau tugasnya dalam periode tertentu,
yang dihubungkan dengan ukuran nilai atau standar
tertentu organisasi tempat individu tersebut bekerja
(Umam, 2010) .
Menurut asumsi peneliti mengenai kinerja
pegawai dapat dilihat pada hasil jawaban dari kuesioner
yang sudah di isi oleh responden yang mana dari sebagian
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besar 38 (61,3%) yang kinerja pegawainya memuaskan.
Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :
pendidikan dan pekerjaan. Hasil penelitian ditemukan
responden yang yaitu DIII 45 (72,6) diantara responden
yang berpendidikan DIII di temukan 17 (27,4) yang Non
PNS dan Hasil penelitian ditemukan responden yang S1
13 (21,0%) dan memiliki pekerjaan PNS 45 (72,6%)
responden.
Hal ini disebabkan karena melaksanakan
pekerjaan dengan baik bekerja sesuai tanggung jawab,
memeberikan arahan kepada sesama pegawai ketika
pegawai tersebut melanggar aturan yang berlaku,
menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.
Berdasarkan hasil dari pernyataan responden
diatas, maka dapat dikategorikan dari pegawai yang
memiliki kinerja memuaskan dari setiap individunya dan
juga menilai pemimpin dari cara pemimpin memiliki
kinerja yang memuaskan dan tanggung jawab terhadap
para pegawainya dan juga cara seorang pemimpin bisa
bekerja sama atau tidak dengan pegawainya dan
memberikan saran atau masukan kepada pegawai.
Sedangkan dari pemimpin itu sendiri bisa menilai tentang
diri pribadi dan melihat sejauh mana tingkat kerja sama
beliau dengan pegawai dan juga pihak instansi Dinas
Kesehatan yang selalu memantau kerja dan kepatuhan
para pegawai dalam menjalankan tugas dan aturan-aturan
yang ada di Puskesmas.

Analisa Bivariat
Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja
Pegawai
Tabel 3. Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja
Pegawai di Puskesmas KTK Kota Solok Tahun 2015
Kinerja
Motivasi
Kerja
Negatif
Positif
Total

Kurang
Memuaskan
n
%
19
52,8
5
19,2
24
38,7

Total
Memuaskan
n
17
21
38

%
47,2
80,8
61,3

N
36
26
62

p
value

%
100
100
100

Berdasarkan tabel di atas diketahui dari 36
responden yang motivasi kerjanya negatif ada sebanyak
19 (58,2%) responden yang kinerjanya kurang
memuaskan, dan 17 (47,2%) responden yang kinerjanya
memuaskan sedangkan dari 26 responden yang
motivasinya positif ada sebanyak 5 (19,2%) responden
yang kinerjanya kurang memuaskan dan 21 (80,8%)
reponden yang kinerja memuaskan. Berdasarkan hasil
analisis menggunakan uji Chi-Square didapatkan nilai
pvalue = 0,016 (pvalue<α) artinya terdapat hubungan
motivasi kerja dengan kinerja pegawai.

dengan tingkat signifikan 0,002 (lebih kecil dari 0,05).
Demikian berarti bahwa hipotesis yang menyatakan
bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja
karyawan dapat diterima.
Penelitian ini sejalan dengan teori kinerja adalah
hasil kerja yang dicapai oleh individu sesuai dengan peran
atau tugasnya dalam periode tertentu, yang dihubungkan
dengan ukuran nilai atau standar tertentu organisasi
tempat individu tersebut bekerja (Umam, 2010)
Penelitian ini sejalan dengan teori Motivasi
merupakan proses psikologis yang membangkitkan dan
mengarahkan perilaku pada pencapaian tujuan (Robert
Kreitner dan Angelo Kinicki, 2001). Menejer perlu
memahami proses psikologis ini apabila mereka ingin
berhasil membina pekerja menuju pada penyelesaian
sasaran organisasi (Wibowo, 2013).
Berdasarkan asumsi peneliti mengenai hubungan
motivasi kerja dengan kinerja pegawai, diperoleh
responden yang motivasi kerjanya negatif yang kinerjanya
kurang memuaskan ada sebanyak 52,8% sedangkan yang
motivasi kerjanya positif yang memiliki kinerjanya
kurang memuaskan ada sebanyak 19,2% responden. Ini
dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan pekerjaan.
Responden yang bekerja Non PNS 17 (27,4%) dan
berpendidikan DIII (pegawai tidak tetap, kontrak,
Sukarela) yang motivasi kerja negatif dan memiliki
kinerja kurang memuaskan. sedangkan responden yang
bekerja PNS 45 (72,6%) berpendidikan SI 13 (21,0%).
Hasil dari penelitian motivasi yang kerjanya positif yang
memiliki kinerja kurang memuaskan ini disebabkan
karena dapat dilihat pada jawaban responden yang
menyelesakan tugas yang diberikan dengan baik memiliki
tanggung jawab atas pekerjaan tetapi kurangnya kerja
sama antar sesama rekan kerja dan tidak memiliki
hubungan yang erat dengan semua pegawai. Sedangkan
pegawai yang motivasi kerjanya negatif sehingga
memiliki kinerja kurang memuaskan ini disebabkan
karena dapat dilihat pada jawaban responden yang kurang
menerima masukan atau saran dari karyawan lain.
Dapat dikategorikan dari pegawai yang memiliki
motivasi negatif dan kinerja yang memuaskan dari setiap
individunya dan yang memiliki motivasi positif
kinerjanyaa kurang memuaskan juga menilai pemimpin
dari cara pemimpin memiliki kinerja yang memuaskan
dan tanggung jawab terhadap para pegawainya dan juga
cara seorang pemimpin bisa bekerja sama atau tidak
dengan pegawainya dengan memberikan saran atau
masukan kepada pegawai, Sedangkan dari pemimpin itu
sendiri bisa menilai tentang diri pribadi dan melihat
sejauh mana tingkat kerja sama beliau dengan pegawai
dan juga pihak instansi Dinas Kesehatan yang selalu
memantau kerja dan kepatuhan para pegawai dalam
menjalankan tugas dan aturan-aturan yang ada di
Puskesmas.

Penelitian ini bertolak belakang dengan pratiwi
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara motivasi terhadap kinerja pegawai,
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KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
1.
2.
3.

Lebih dari sebagian ( 58,1%) responden yang
motivasinya negatif.
Lebih dari sebagian (61,3%) responden yang
kinerjanya memuaskan
Ada hubungan yang bermakna antara motivasi kerja
dengan kinerja pegawai (p value=0,016 ≤ α) berarti
Ha diterima.

SARAN
1. Bagi Peneliti
Diharapkan bagi penelitian selanjutnya agar
meneliti tentang motivasi dan kinerja pegawai
agar kinerja pegawai lebih baik dari yang
sebelumnya.
2. Bagi Instansi Dinas Kesehatan
Diharapkan istansi Dinas Kesehatan untuk
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Solok
sehingga menghasilkan kinerja yang baik .
3. Bagi lahan penelitian puskesmas
Sebagai pedoman dan acuan bagi kepala
puskesmas dan pegawai atau karyawan dalam
bekerja dan diharapkan kepala puskesmas dan
karyawan menerapkan pola motivasi kerja yang
lebih baik sehingga menghasilkan kinerja yang
memuaskan.
4. Bagi responden
Sebagai pedoman dan acuan bagi pegawai
sehingga dapat meningkatkan motivasi dalam
bekerja sehinnga dapat meningkatkan kinerja
pegawai.
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