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PENGARUH PUBLIC SERVICE MOTIVATION TERHADAP KINERJA 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA TANJUNGPINANG 

LIZA ACMELIA 

AGUS HENDRAYADY 

WAYU EKO YUDIATMAJA 

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Maritim Raja Ali Haji   

ABSTRAK 

Public Service Motivation penting dalam meningkatkan Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil karena  Public Service Motivation berpengaruh dengan kinerja dari 

Pegawai dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh  Perry dan Wise (1990) telah mengajukan teori public service 

motivation. Keduanya mendefinisikan, Public Service Motivation (PSM) sebagai 

kecenderungan individual untuk merespon terhadap motif-motif dasar yang unik 

dalam institusi dan organisasi publik. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini 

adalah Public Service Motivation (PSM), dan yang menjadi variabel terikatnya 

(Y) adalah Kinerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui public Service 

Motivation, untuk mengetahui kinerja, dan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh Public Service Motivation terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di 

Kota Tanjungpinang. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai 

Negeri Sipil di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Tanjungpinang. Metode 

analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder 

yang diperoleh melalui penelitian terdahulu dan penyebaran kuesioner kepada 88 

responden. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Public Service Motivation 

secara simultan berpengaruh signifikan dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 76,888 

> 3,10, sedangkan Public Service Motivation menunjukkan Thitung = 8,769 > 

Ttabel = 1,987, yang artinya  Artinya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Public Service Motivation mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja. Sedangkan seberapa besar pengaruh Public Service Motivation 

terhadap kinerja adalah sebesar 47,2%. Hal ini berdasarkan hasil uji hipotesis 

yaitu Koefisien determinasi. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Public Service Motivation 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Dengan 

demikian hipotesis pada penelitian yang menyatakan bahwa variabel Public 

Service Motivation berpengaruh terhadap kinerja terbukti dan dapat diterima. 

Saran yang diberikan kepada Pegawai di Kota Tanjungpinang agar dapat 

meningkatkan lagi motivasi pelayanan publik baik kepada masyarakat maupun 

kepada organisasinya sehingga tujuan organisasi tersebut tercapai dan masyarakat 

pun yang sebagai pihak yang dilayani merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan dari pegawai tersebut. 

Kata Kunci : Public Service Motivation (PSM), Kinerja Pegawai, Kinerja 
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ABSTRACT 

 Public Service Motivation is important in improving performance Civil 

Servants because Public Service Motivation affect the performance of the 

employee in providing public services to the community. As described by Perry 

and Wise (1990) have proposed the theory of public service motivation. Both 

definition, Public Service Motivation ( PSM ) as an individual predisposition to 

respond to motives unique base in institutions and public organizations. The 

independent variable (X) in this research is the Public Service Motivation (PSM), 

and which becomes the dependent variable (Y) is Performance. The purpose of 

this research was to know public Service Motivation, to know the employee 

performance, and to know how much influence the performance of the Public 

Service Motivation of Civil Servants in Tanjungpinang. Population and sample in 

this research is a Civil Servant in the regional work units in Tanjungpinang . 

Data analysis method used in this research is a simple linear regression . The 

data used in this study are primary data and secondary data obtained through 

previous research and distributing questionnaires to 88 respondents 

 

 The results of this reserach stated that the Public Service Motivation 

significant simultaneously affect the value of Fhitung> Ftable is 76,888 > 3.10, 

while the Public Service Motivation show Thitung= 8,769 > Ttabel = 1.987, 

which means means that the results of this research indicate that the Public 

Service Motivation influence a positive and significant impact on performance. 

Meanwhile, how much influence the performance of the Public Service Motivation 

is 47,2%. It is based on the results of testing the hypothesis that the coefficient of 

determination . 
 

 From this researh it can be concluded that the Public Service Motivation 

has a positive and significant impact on performance. Therefore the hypothesis in 

a research stating that the Public Service Motivation variables affect the proven 

performance and acceptable. Advice given to the employee in Tanjungpinang 

order to further increase the motivation of public service both to the community 

and to his organization so that organizational goals are to be achieved is reached 

and the community was that as the part who served were satisfied with the care 

received from these employees. 

 

 Keywords : Public Service Motivation ( PSM ) , Employee Performance, 

Performance 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penelitian ini mengkaji tentang 

pengaruh Public Service Motivation 

terhadap kinerja Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) di Kota Tanjungpinang. 

Public Service Motivation (PSM) 

pegawai sangat berdampak pada 

kinerja pegawai sehari-hari dalam 

melayani masyarakat. Dalam literatur 

Administrasi Negara, konsep tentang 

Public Service Motivation (PSM) 

merupakan bagian dari teori tentang 

perbedaan motivasi PNS dan 

Karyawan Swasta. Perry dan Wise 

(1990) telah mengajukan teori public 

service motivation. Keduanya 

mendefinisikan. Public Service 

Motivation (PSM) sebagai 

kecenderungan individual untuk 

merespon terhadap motif-motif dasar 

yang unik dalam institusi dan 

organisasi publik.  

Teori ini didasarkan pada 

pendapat bahwa terdapat orang-

orang yang tertarik dan termotivasi 

untuk bekerja di sektor publik. Tiga 

motif yang dicirikan dalam PSM, 

yaitu motif rasional, norma dan 

afektif. Perry dan Wise (1990) 

menghipotesiskan PSM berpengaruh 

secara positif dengan kinerja 

individual di organisasi publik. Perry 

dan Wise (1990) menunjukkan 

bahwa jika dibandingkan dengan 

karyawan di sektor privat, karyawan 

yang bekerja di sektor publik lebih 

menitik beratkan pada nilai-nilai 

penghargaan (reward) intrinsik dan 

manfaat pekerjaan ketika melayani 

masyarakat dan kepentingan publik. 
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 Public Service Motivation 

(PSM) meliputi dimensi Ketertarikan 

kepada pembuatan kebijakan publik, 

tanggung jawab kepada kepentingan 

publik dan kewajiban sebagai warga 

negara, perasaan simpati atau 

kasihan, dan sikap pengorbanan diri. 

Beberapa riset empiris telah 

menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan motivasional antara 

karyawan di sektor privat dan publik. 

Crewson (1997) menunjukkan bahwa 

rasa ingin membantu orang lain dan 

menjadi orang yang memberikan 

manfaat bagi publik lebih dimiliki 

oleh karyawan sektor publik 

dibandingkan sektor privat. 

Sedangkan karyawan sektor privat 

lebih menilai pada aspek promosi 

dan keamanan atau kelangsungan 

pekerjaan. Lewis dan Alonso (2001) 

menemukan pengaruh yang positif 

antara PSM dan kinerja organisasi. 

Public Service Motivation 

(PSM) adalah salah satu bentuk atau 

bagian yang khas dari motivasi yang 

dapat di definisikan sebagai motivasi 

yang mencakup kepercayaan, nilai, 

dan sikap yang melampaui 

kepentingan pribadi dan kepentingan 

organisasi, mendorong seorang 

pekerja atau pegawai untuk berbuat 

baik kepada orang lain dan 

menyumbangkan darma baktinya 

kepada kesejahteraan organisasi dan 

masyarakat (Perry and Annie: 2008). 

Artinya, motivasi pelayanan publik 

yang positif tentu saja akan 

melahirkan pekerja atau pegawai 

yang kompeten dan berdedikasi 

tinggi terhadap tugas dan 

kewajibannya, serta dapat 

meningkatkan prestasi kerja.  

 

5 



Mangkunegara (2007) bahwa 

kinerja  berasal dari kata job 

performance atau actual 

performance (prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang dicapai 

oleh seseorang) yaitu hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Nawawi (2004) 

menyatakan bahwa, “ Kinerja adalah 

hasil pelaksanaan suatu 

pekerjaan,baik bersifat fisik atau 

material maupun non fisik atau non 

material. 

Namun sejauh ini standar 

pelayanan publik sebagaimana yang 

dimaksud masih lebih banyak berada 

pada tingkat konsep, sedangkan 

pelaksanaannya masih jauh dari 

harapan. Hal ini terbukti dari masih 

rendahnya kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh berbagai instansi 

pemerintah sebagai penyelenggara 

layanan publik.   

Masalah dari penelitian ini adalah 

”Contohnya, masih banyak 

masyarakat yang mengeluhkan 

lamanya pembuatan KTP dan KK, 

saya sudah minta kalau berkasnya 

lengkap harus tiga hari sudah 

selesai,” bebernya. Lis kembali 

mencontohkan, Dinas Perhubungan 

Kota Tanjungpinang, setiap tahun 

target retribusi parkir tidak pernah 

tercapai. ”Pengantian SKPD dalam 

suatu organisasi hal yang wajar 

untuk meningkatkan pelayanan untuk 

masyarakat dan meningkatkan 

kinerja,” tegas Lis.(ABAS).  

( Sumber data : Tanjungpinang Pos, 

4 Januari 2016) 

 

Maka dari itu peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan 

judul, “Pengaruh Public Service 

Motivation (PSM) Terhadap 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di Kota Tanjungpinang.” 
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B. Perumusan Masalah 

Maka perumusan masalahnya 

adalah “Seberapa besar pengaruh 

Public Service Motivation 

terhadap kinerja Pegawai Negeri 

Sipil di Kota Tanjungpinang?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui Public Service 

Motivation Pegawai di Kota 

Tanjungpinang 

2. Untuk mengetahui Kinerja 

Pegawai di Kota Tanjungpinang. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh Public Service 

Motivation terhadap kinerja 

Pegawai Negeri Sipil di Kota 

Tanjungpinang. 

Manfaat Penelitian 

a. Agar pegawai bisa meningkatkan 

kinerjanya dalam memberikan 

pelayanan publik untuk lebih baik 

lagi, dan lebih efektif, baik 

sebelum dan sesudah adanya 

Public Service Motivation. 

b. Untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang manajemen 

sumber daya manusia,khususnya 

pengaruh motivasi pelayanan 

publik dalam meningkatkan 

kinerja pegawai. 

c. Untuk menjadi sebuah referensi 

bagi kita dalam melakukan 

sebuah penelitian. 
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II. Konsep Teori 

1.1 Public Service Motivation 

Public Service Motivation (PSM) 

adalah salah satu bentuk atau bagian 

yang khas dari motivasi yang dapat 

di definisikan sebagai motivasi yang 

mencakup kepercayaan, nilai, dan 

sikap yang melampaui kepentingan 

pribadi dan kepentingan organisasi, 

mendorong seorang pekerja atau 

pegawai untuk berbuat baik kepada 

orang lain dan menyumbangkan 

darma baktinya kepada kesejahteraan 

organisasi dan masyarakat (Perry and 

Annie:2008).  

Artinya, motivasi pelayanan 

publik yang positif tentu saja akan 

melahirkan pekerja atau pegawai 

yang kompeten dan berdedikasi 

tinggi terhadap tugas dan 

kewajibannya, serta dapat 

meningkatkan prestasi kerja. Secara 

teoritis, Perry dan Wise (1990) 

mendefinisikan Public Service 

Motivation (PSM) sebagai 

kecenderungan individual untuk 

merespon terhadap motif-motif dasar 

yang unik dalam institusi dan 

organisasi publik. 

Teori ini didasarkan pada 

pendapat, bahwa terdapat orang-

orang yang tertarik dan termotivasi 

untuk bekerja di sektor publik. 

Semakin tinggi PSM yang dimiliki 

individu, maka semakin besar 

kemungkinannya untuk bekerja di 

sektor publik.  
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PSM berpengaruh secara positif 

dengan kinerja individual di 

organisasi sektor publik. Public 

Service Motivation (PSM) meliputi 

dimensi Ketertarikan kepada 

pembuatan kebijakan publik, 

tanggung jawab kepada kepentingan 

publik dan kewajiban sebagai warga 

negara, perasaan simpati atau 

kasihan, dan sikap pengorbanan diri. 

1.2 Motivasi 

Terdapat banyak teori motivasi 

yang berkembang, dan yang 

cukup familier serta banyak 

digunakan adalah teori Maslow, 

kebutuhan manusia itu 

bertingkat-tingkat (hierarchy) 

yaitu sebagai berikut: 

1.) Kebutuhan fisiologis/ fisik 

(Physiological Needs)  

Yaitu kebutuhan untuk 

mempertahankan hidup, 

misalnya kebutuhan makan, 

kebutuhan minum, kebutuhan 

perumahan dan udara. 

2.)  Kebutuhan keamanan dan 

keselamatan (Safety and Security 

Needs)  

Yaitu kebutuhan akan kebebasan 

dari ancaman yakni merasa 

aman dari ancaman terjadinya 

gangguan kerja dan keselamatan 

dalam melaksanakan pekerjaan 

yang dilakukan. 

3.)  Kebutuhan rasa memiliki/ sosial 

(Affiliation or Acceptance 

Needs) 

 Yaitu kebutuhan yang berkaitan 

dengan berhubungan atau 

terlibat dengan pegawai lainnya 

dalam pelaksanaan kerja yang 

dilakukan, kebutuhan ingin di 

terima dan dihormati oleh rekan-

rekannya. 
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4.)  Kebutuhan akan prestise/ 

penghargaan diri (Esteem or 

Status needs)  

Yaitu kebutuhan akan 

penghargaan diri dan pengakuan 

serta penghargaan dari pimpinan 

rekan kerja serta dari masyarakat 

lingkungan tempat tinggal 

pegawai. 

5.)  Kebutuhan akan aktualisasi diri 

(Self Actualization Needs)  

Yaitu kebutuhan akan realisasi 

diri atau aktualisasi diri dengan 

menggunakan kemampuan, 

keterampilan, potensi diri yang 

optimal untuk mencapai prestasi 

kerja yang tinggi. 

1.3 Kinerja Pegawai 

Kinerja dari seorang aparatur 

penyelenggara pelayanan publik 

memiliki peran yang sangat penting 

pada suatu organisasi dalam upaya 

melaksanakan tujuan-tujuan 

organisasi. Kerena merekalah yang 

menjadi ujung tombak organisasi, 

sehingga tidak mengherankan jika 

kajian dan penelitian terhadap isu ini 

terus mengalami perkembangan, 

terutama yang berkaitan dengan isu 

bagaimana kinerja seseorang atau 

kelompok dapat ditingkatkan. 

Kinerja dalam hal ini adalah 

membicarakan hasil kerja yang telah 

dibuktikan oleh seorang pejabat 

pemerintahan dalam melaksanakan 

tugas dan tanggungjawab yang 

diembannya.  
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Sebagaimana dikemukan oleh 

Mangkunegara (2007) bahwa kinerja  

berasal dari kata job performance 

atau actual performance (prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang) yaitu 

hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

Hasil kerja yang pegawai yang baik 

bisa dilihat dari segi kuantitas dan 

kualitas berdasarkan standar kerja 

yang telah ditentukan. 

D. Kerangka Berpikir  

Pengaruh Public Service 

Motivation Terhadap Kinerja 

Pegawai 

 

 

 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah : 

Ho : p = 0 : Tidak ada pengaruh 

Public Service Motivation 

terhadap kinerja pegawai Negeri 

Sipil 

Ha : p ≠ 0 : Ada pengaruh Public 

Service Motivation terhadap 

kinerja pegawai Negeri Sipil 

Kriteria pengujian yaitu : 

Ho  = 0 jika t hitung ≤ t tabel 

maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Ha ≠ 0 jika t hitung ≥ t tabel maka 

Ha diterima dan Ho ditolak. 
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Public Service 

Motivation 

(variabel 

independent) 

 

       Kinerja  

( variabel 

dependent) 



F. Konsep Operasional  

1.1 Public Service Motivation  

Ada 4 tipologi nilai-nilai 

motivasi pelayanan publik 

menurut Perry dan Wise 

(1990):  

1. Ketertarikan pada pembuatan 

kebijakan publik (Attraction 

to public policy making), 

menurut Perry dan Wise erat 

kaitannya dengan motivasi 

untuk mencapai prestasi. 

Adapun indikatornya ialah : 

a. pandangan terhadap proses 

politik dalam pembuatan 

kebijakan publik, 

b. ketertarikan terhadap 

kehidupan para politisi,  

c. ketertarikan pada proses yang 

bersih dalam proses politik 

pembuatan kebijakan publik  

2.  Komitmen pada kepentingan 

publik (Commitmen to public 

interest) adalah motif atau 

keinginan untuk melayani 

kepentingan publik yang 

dapat berupa kepentingan 

individu dalam program atau 

pelayanan publik tertentu 

indikatornya adalah : 

a. Ketertarikan terhadap hal-

hal yang terjadi 

dilingkungan sekitarnya, 

b. Berkontribusi terhadap 

lingkungan sekitar tanpa ada 

rasa egois,  

c. Kesadaran akan pentingnya 

makna pelayanan publik,  

d. Menempatkan kepentingan 

masyarakat diatas 

kepentingan diri sendiri, dan 

e. Kesadaran bahwa pelayanan 

publik adalah tanggung 

jawab terhadap negara.  
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3. Sifat empati (Compassion) 

adalah keinginan untuk 

menolong orang lain. Artinya, 

motif ini mencakupi sifat 

mementingkan kepentingan 

orang lain (altruism), 

indikatornya adalah:  

a. Perasaan empati terhadap 

nasib orang-orang yang 

kurang beruntung, 

b. Ketertarikan terhadap 

program-program sosial,  

c. Perasaan iba ketika melihat 

orang lain dalam kesusahan,  

d. Kesadaran bahwa 

patriotisme adalah 

bagaimana melihat orang 

lain sejahtera, 

e.  Perhatian terhadap 

kesejahteraan orang lain 

meskipun tidak dikenal 

secara personal,  

f. Kesadaran bahwa hidup kita 

selalu bergantung terhadap 

satu sama lain, 

g. Perasaan kasihan terhadap 

orang-orang yang tidak mau 

membantu dirinya sendiri, 

dan 

h.  Dukungan terhadap 

program-program untuk 

kepentingan publik. 

4. Pengorbanan diri (Self-

sacrifice), adalah 

mencakupi sikap kecintaan 

pada tanah air (patriotism), 

indikatornya adalah : 

a. Keyakinan untuk membuat 

perubahan dalam 

masyarakat,  

b. Selalu mendahulukan tugas 

kantor dibandingkan 

kepentingan diri sendiri 
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c. Selalu mengutamakan 

pemberian pelayanan yang 

baik kepada masyarakat 

dibandingkan pemenuhan 

kebutuhan finansial,  

d. Pandangan bahwa apa yang 

dikerjakan adalah untuk 

kepentingan yang lebih 

besar, 

e.  Perasaan senang ketika 

melayani masyarakat,  

f. Memiliki pandangan bahwa 

kita harus lebih banyak 

memberi kepada masyarakat 

dibandingkan apa yang telah 

masyarakat berikan,  

g. Rela mengambil resiko 

untuk kepentingan orang 

lain, dan Siap berkorban 

demi kepentingan 

masyarakat. 

 

 

1.2 Kinerja pegawai  

Adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang 

pegawai dalam 

melaksanakan fungsinya 

sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan 

kepadanya.: 

a. Kualitas kerja ( Quality of 

work ) 

Kualitas kerja yang dicapai 

berdasarkan syarat-syarat 

kesesuaian dan kesiapannya. 

Adapun indikatornya adalah: 
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1. Kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan  

2. Kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan  

3. Kemampuan pegawai.  

4. Kesesuaian hasil kerja 

dengan tujuan organisasi 

5.  Manfaat hasil kerja 

b. Kuantitas kerja ( Quantity of 

work ) 

 Jumlah kerja yang dilakukan 

dalam suatu periode waktu 

yang ditentukan, kesuaiannya 

dengan hasil apa yang 

diinginkan yang telah 

ditentukan oleh organisasi 

Adapun indikatornya adalah: 

1. Seberapa lama seorang 

pegawai bekerja  

2. Kecepatan kerja setiap 

pegawai itu masing-masing. 

3. Bekerja secara tim 

4. Saling mengisi dan 

mendukung 

c. Pengetahuan kerja ( Job 

Knowledge )  

Luasnya pengetahuan 

pegawai mengenai pekerjaan 

dan keterampilan yang akan 

dilakukannya dalam bekerja. 

Adapun indikatornya adalah: 

1. Pengetahuan yang di miliki 

sesuai dengan pekerjaan yang 

di kerjakan 

2. Dengan pengetahuan yang 

dimiliki, mampu 

melaksanakan pekerjaan 

dengan baik.  

3.  Dengan pengetahuan yang 

dimiliki, dapat menguasai 

bidang tugas bagian lain.  

4.  Dengan pengetahuan yang 

miliki, lebih menguasai 

bidang tugas yang kerjakan. 
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d. Bekerja sama ( Cooperation)  

Kesediaan untuk bekerja 

sama dengan orang lain 

(sesama anggota organisasi). 

Adapun Indikatornya adalah: 

1.  Saling membantu dalam 

melaksanakan pekerjaan.  

2. Pembagian tugas 

e. Kreativitas (creativeness) 

Merupakan tingkat aktivitas 

diselesaikan pada awal waktu 

yang dinyatakan ataupun 

dapat menyelesaikan 

persoalan pekerjaan yang 

timbul. Adapun indikatornya 

adalah: 

1. Tepat waktu dalam 

menyelesaikan pekerjaan  

2.  Waktu yang disediakan 

sudah cukup untuk 

menyelesaikan pekerjaan 

3.  Waktu kerja dipergunakan 

dengan baik 

4. Dapat menyelesaikan 

pekerjaan yang datang 

mendadak 

f. Kualitas pribadi ( personal 

qualities) 

Merupakan tingkat seorang 

pegawai yang nantinya akan 

dapat  menjalankan fungsi 

kerjanya dengan 

tanggungjawab yang 

menyangkut integritas 

pribadi. Adapun Indikatornya 

adalah: 

1.  Pegawai mempunyai 

tanggungjawab kerja dengan 

organisasi 

2. Tanggung jawab atas 

pekerjaan sudah sesuai 

dengan wewenang. 
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3.  Bekerja sesuai dengan 

tugasnya masing-masing  

4. Mampu bertanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan 

5.  Melaksanakan tanggung 

jawab tanpa ketergantungan 

dari pihak lain. 

1.3 Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

    Penelitian yang dilakukan 

ini bersifat Asosiatif kuantitatif, 

yaitu penelitian   yang mencari 

pemgaruh antara satu variabel 

dengan variabel lain. Sugiyono 

(2013:11) menjelaskan bahwa: 

“penelitian asosiatif ini 

merupakan suatu penelitian yang 

mencari pengaruh antara satu 

variabel dengan varibel lain. 

Pengaruh antara variabel ada 

tiga bentuk yaitu: simetris, 

kausal dan interaktif.” 

 

Berdasarkan pendapat 

tersebut maka dapat dipahami 

bahwa masalah motivasi 

pelayanan publik dan kinerja 

pegawai merupakan fenomena 

sosial yang perlu diteliti untuk 

mengetahui hubungan antara 

kedua konsep variabel tersebut 

dengan menggunakan penelitian 

asosiatif. 

Selanjutnya kuantitatif 

merupakan jenis data yang 

berupa angka atau data kualitatif 

yang di angkakan. Sebagaimana 

yang dijelaskan,Sugiyono 

(2013:14) bahwa “data 

kuantitatif merupakan data yang 

berbentuk angka atau data 

kualitatif yang diangkakan.”  
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2. Lokasi Penelitian 

Yang dimaksud lokasi 

penelitian ini adalah di 

Pemerintah Kota Tanjungpinang 

(Pemko). Alasan peneliti untuk 

melakukan penelitian di 

Pemerintah Kota TanjungPinang 

karena, Pegawai Negeri Sipil 

sebagai Penyelenggara aparatur 

Negara yang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

3. Jenis Data 

Dalam penelitian ini sumber 

data yang digunakan yaitu : 

a. Data primer  

yaitu data yang diperoleh 

secara langsung dari 

sumbernya (responden) yaitu 

melalui kuesioner,yang 

merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang 

diajukan dengan cara 

memberikan daftar 

pertanyaan yang bersifat 

tertutup kepada responden 

mengenai permasalahan yang 

sedang diteliti. Yaitu berupa 

opini, sikap yang nantinya 

langsung dari responden itu 

sendiri. 

b. Data sekunder 

merupakan data yang 

diperoleh secara tidak 

langsung., peneliti dalam 

mendapatkan data jumlah 

pegawai dari kantor Badan 

Kepegawaian Daerah Kota 

Tanjungpinang. 
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4.  Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2013:90) 

populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi 

bukan hanya orang, tetapi juga 

obyek dan benda-benda alam 

yang lain.Populasi juga bukan 

sekedar jumlah yang ada pada 

obyek atau subyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik atau sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau obyek 

itu. 

Menurut Sugiyono (2013:91) 

sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. 

Apabila peneliti melakukan 

penelitian terhadap populasi 

yang besar, sementara peneliti 

ingin meneliti tentang populasi 

tersebut dan peneliti memeiliki 

keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti 

menggunakan teknik 

pengambilan sampel, sehingga 

generalisasi kepada populasi 

yang diteliti. Maknanya sampel 

yang diambil dapat mewakili 

atau representatif bagi populasi 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

19 



Populasi dalam penelitian ini 

adalah jumlah Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) Berdasarkan data 

BKD Kota TanjungPinang 

diketahui bahwa jumlah PNS di 

Kota TanjungPinang adalah 

1060 orang. Dari jumlah tersebut 

diambil sampel dengan 

menggunakan rumus Frank 

Lynch, ( Irawan,2006: 250). 

n =   NZ
2 

P (1- P) 

          NE
2 

+ Z
2 

P (1- P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Teknik dan Alat Pengumpulan 

Data 

Adapun teknik dan alat yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah Kuesioner, yaitu 

mengumpul data dengan 

memberikan daftar pertanyaan 

kepada responden secara tertulis 

sebagai subjek yang dibutuhkan 

untuk memberikan gambaran 

kegiatan maupun data yang 

diperlukan dalam penelitian. Alat 

yang digunakan dengan cara 

memberikan pertanyaan terstruktur. 

Kuesioner yang digunakan dalam 

bentuk pilihan objektif dan 

menyilangi jawaban yang dianggap 

benar.Sugiyono (2013:162). 
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Keterangan:  n =  Jumlah sampel 

  N =  Populasi 

  Z =  Nilai variabel   

normal (1,96) untuk tingkat 

kepercayaan 95 % 

P =  Harga patokan 

tertinggi (0,50) 

E =  Sampling error 

(0,10) 



Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen 

a. Uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner 

dinyatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur untuk kuesioner 

tersebut.  Rumus yang 

digunakan untuk menguji 

validitas instrumen ini adalah 

Product Moment dari Karl 

Pearson 

b. Sedangkan uji reliabilitas 

merupakan alat yang digunakan 

untuk mengukur kuesioner yang 

merupakan indikator dari 

variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu. Reliabilitas suatu 

indikator atau kuesioner dapat 

dilihat dari nilai cronbach’s 

alpha (α), yaitu apabila nilai 

cronbach’s alpha (α) lebih besar 

(>) 0,60 maka indikator atau 

kuesioner adalah reliabel, 

sedangkan apabila nilai 

cronbach’s alpha (α) lebih kecil 

(<) 0,60 maka indikator atau 

kuesioner tidak reliabel. 

r11 =  
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K 

k- 1 

1- Σσt
2
 

σt
2 

r11  = reliabilitas yang dicari 

k = Jumlah item pertanyaan 

yang di uji 

Σσt
2
 = Jumlah varians skor tiap-

tiap item 

 
σt

2
 = Varians total 

 



III. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu 

proses penyerdahanaan data ke 

dalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan diinterprestasikan. 

Dengan menggunakan metode 

kuantitatif, diharapkan akan 

didapatkan hasil pengukuran yang 

akurat tentang respon yang 

diberikan oleh responden, sehingga 

data yang berbentuk angka tersebut 

dapat diolah dengan menggunakan 

metode statistik, teknik penentuan 

skor oleh nilai yang digunakan 

penelitian ini adalah memakai skala 

Likert untuk menilai jawaban 

kuesioner yang akan disebarkan 

kepada responden. 

Analisa regresi sederhana, pengaruh 

satu variabel bebas terhadap variabel 

terikat dapat dibuat persamaan 

sebagai berikut: 

 

 

 

IV. Pembahasan  

Analisa pengaruh public service 

motivation terhadap kinerja, Uji 

parsial (T) Dari hasil perhitungan 

didapatkan Thitung 8,769> Ttabel 

1,987. Jadi, kesimpulan hipotesa, Ho 

=  ditolak Ha = diterima. Uji 

simultan  ( F ) Dari hasil perhitungan 

didapat Fhitung 76,888 > Ftabel 3,10 

Jadi, kesimpulan hipotesa, Ho = 

ditolak Ha = diterima. Koefisien 

Determinasi Dari hasil perhitungan 

nilai koefisien determinasi sebesar 

47,2%. Jadi, kesimpulannya Public 

Service Motivation ini mampu 

mempengaruhi Kinerja Pegawai di 

Kota Tanjungpinang sebesar 47,2%. 
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Keterangan :  

Y : Variabel terikat (Dependent Variable);  

X : Variabel bebas (Independent Variable);  

a : Konstanta ; dan 

  b : Koefisien Regresi. 



Berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu dapat dibandingkan dengan 

hasil penelian yang penulis lakukan 

adalah hasil penelitian yang penulis 

lakukan sedikit lebih besar dari hasil 

yang dilakukan oleh penelitian 

terdahulu, hasil dari penelitian 

penulis lakukan pengaruh antar dua 

variabel tersebut sebesar 47,2% 

artinya pengaruh antar dua tersebut 

sedang dan hasilnya menunjukan 

bahwa pengaruh public service 

motivation terhadap kinerja pegawai, 

pengaruhnya signifikan dan positif. 

Begitu juga dengan hasil yang 

dilakukan oleh penelitian terdahulu 

menunjukan bahwa pengaruh public 

service motivation terhadap kinerja 

pegawai, pengaruhnya signifikan dan 

positif. Dan berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Perry 

dan Wise mendukung dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh 

penulis bahwa pengaruh pengaruh 

public service motivation terhadap 

kinerja pegawai, pengaruhnya 

signifikan dan positif. 

V.  PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah 

penulis lakukan tentang pengaruh 

Public Service Motivation 

terhadap Kinerja Pegawai Negeri 

Sipil di Kota Tanjungpinang, 

maka kesimpulan yang dapat 

diberikan adalah : 

1. Variabel bebas Public Service 

Motivation terbukti signifikan 

menjadi prediktor dengan nilai 

47,2% terhadap Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil Di Kota 

TanjungPinang. 
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2. Analisis regresi sederhana 

menunjukkan hasil dari constant 

sebesar 25,576 (positif) hal ini 

berarti variabel dependen yaitu 

Kinerja Pegawai dapat 

dipengaruhi oleh veriabel 

independen yaitu Public Service 

Motivation 

3. Pengujian hipotesis 

a. Dalam uji t (parsial) dengan 

melihat taraf signifikan 

dengan nilai yang diperoleh t 

hitung pada tabel coefficients 

menunjukkan hasil 8,769, 

artinya nilai signifikansi lebih 

kecil dari nilai probabilitas 

0,05 (0,000 < 0,05) dan 

Thitung > Ttabel (8,769 > 

1,987) yang berarti 

mempunyai pengaruh yang 

positif. 

b. Dalam uji f (simultan) 

dilakukan dengan cara 

membandingkan antara F 

hitung dengan F tabel. 

Sehingga nilai yang diperoleh 

F tabel = 3,10 sedangkan F 

hitung = 76,888. Oleh karena 

pada kedua perbandingan 

yaitu Fhitung > Ftabel 

(76,888 > 3,10) dan tingkat 

signifikansinya 0,000 < 0,05, 

menunjukkan variabel bebas 

Public Service Motivation 

secara simultan adalah 

signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 



Artinya hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Public Service 

Motivation mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja. Dengan demikian hipotesis 

pada penelitian yang menyatakan 

bahwa variabel Public Service 

Motivation berpengaruh terhadap 

kinerja terbukti dan dapat diterima. 

Dengan besarnya pengaruh variabel 

Public service Motivation terhadap 

kinerja sebesar 47,2% artinya 

pengaruh Public service Motivation 

terhadap kinerja adalah sedang. Dari 

hasil perbandingan antara penelitian 

yang terdahulu dengan penelitian 

yang penulis lakukan pengaruh 

Public service Motivation terhadap 

kinerja sama-sama signifikan dan 

hasilnya positif, hanya saja 

perbedaannya terletak pada besarnya 

pengaruh pengaruh Public service 

Motivation terhadap kinerja yang 

penulis lakukan sedikit lebih besar 

jika dibandingkan dengan penelitian 

terdahulu dan perbandingan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Perry dan Wise bahwa public service 

motivation berpengaruh positif 

terhadap kinerja, artinya bahwa hasil 

penelitian yang penulis lakukan 

dibandingkan dengan teori menurut 

Perry dan Wise sama-sama 

menemukan dan mendukung bahwa 

public service motivation 

berpengaruh positif terhadap kinerja. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dijelaskan diatas dari 

judul Pengaruh Public Service 

Motivation terhadap Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil Di Kota 

Tanjungpinang, agar dapat 

meningkatkan lagi motivasi 

pelayanan publik baik kepada 

masyarakat maupun kepada 

organisasinya sehingga tujuan 

organisasi tersebut tercapai dan 

masyarakatpun yang sebagai 

pihak yang dilayani merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan 

dari pegawai tersebut.  

a. Saran untuk instansi 

pemerintah adalah 

pemerintah harus lebih 

memperhatikan pegawai yang 

berprestasi dengan 

memberikan reward seperti 

memberikan kompensasi 

berprestasi bagi pegawai yang 

berprestasi sehingga akan 

memberikan perubahan 

dalam instansi pemerintah 

tersebut, dan juga bisa 

melakukan pelatihan untuk 

pegawai, dari hasil pelatihan 

yang diberikan kepada 

pegawai tersebut bisa 

diterapkan di dalam 

organisasi tersebut. 

b. Bagi peneliti yang 

selanjutnya, yang ingin 

melakukan penelitian tentang 

Public service Motivation 

terhadap kinerja sebaiknya 

menambahkan variabel-

variabel lain yang belum 

pernah diteliti seperti, 

reward, job satisfaction, dan 

variabel lainnya. 
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