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ABSTRACT 

 Motivasi merupakan keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada pegawai 

sedemikian rupa, sehingga mau bekerja dengan maksimal demi tercapainya tujuan yang telah 

ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Pegawai 

Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar. Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar sebanyak 70 Pegawai. 

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara random, sehingga didapatkan 41 orang Pegawai 

yang dijadikan sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, kuesioner dan 

dokumentasi. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian yang menggunakan metode Ex Post 

Facto. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dengan 

menggunkan Statistical Product and Servise Solution (SPSS versi 22). 

Hasil penelitian menunjukkan motivasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

peningkatan kinerja pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar. Artinya 

semakin tinggi motivasi pegawai pada perusahaan maka mendorong pegawai untuk meningkatkan 

kinerjanya. Indikator motivasi yang paling dominan pengaruhnya adalah indikator kebutuhan rasa 

aman, sedangkan indikator kinerja yang paling dominan pengaruhnya adalah indikator kualitas. 
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INTRODUCTION 

Peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi memiliki kedudukan 

yangh penting pada proses kerja sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan 

pencapaian tujuan organisasi. Dalam pelaksanaannya, manusia dalam organisasi ini 

menjadi elemen utama dibandingkan sumber daya yang lain. Tanpa adanya sumber daya 

manusia, sumber daya yang lain tidak akan bisa dimanfaatkan. Meskipun banyak faktor 

yang mempengaruhi organisasi seperti mesin-mesin modern, modal yang kuat, teknologi 

dan system yang canggih, tetapi tanpa adanya manusia yang menangani dan mengelolahnya 

tidak akan berarti bagi perkembangan organisasi.  

Kualitas manusia sebagai tenaga kerja merupakan modal dasar dalam masa 

pembangunan. Tenaga kerja yang berkualitas akan menghasilkan suatu hasil kerja yang 

optimal sesuai dengan target kerjanya. Manusia sebagai tenaga kerja atau Pegawai 

merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan, karena mereka mempunyai bakat, 

tenaga dan kreatifitas yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

Perusahaan bukan saja mengharapkan Pegawai mampu, cakap dan terampil tetapi 

yang terpenting peningkatan kinerja Pegawai dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja 

yang maksimal. Kemampuan dan kecakapan Pegawai tidak ada artinya bagi perusahaan 

jika mereka tidak mau bekerja dengan giat dan berkeinginan tinggi demi mencapai suatu 

tujuan.  



 

 

 

 

Mathis dan Jackson (Murti & Srimulyani, 2013) Kinerja Pegawai yang umum untuk 

kebanyakan pekerjaan meliputi elemen sebagai berikut : kualitas, kuantitas, ketepatan 

waktu dari hasil dan kehadiran. Kinerja organisasi yang optimal tidak terlepas dari kinerja 

anggota, sebagai salah satu faktor yang menentukan kinerja organisasi. Kinerja merupakan 

suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksankan tugas, baik secara kualitas dan 

kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya yang didasarkan pada 

kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar merupakan Badan Usaha 

Milik Daerah yang bergerak dalam bidang penyedia jasa air minum. PERUMDA Air 

Minum Kota Makassar memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah 

(PAD). Pada era otonomi daerah PERUMDA Air Minum Kota Makassar dapat menjadi 

salah satu asset yang strategis.Pengelolaan air minum merupakan usaha pemerintah dalam 

memenuhi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. 

PERUMDA Air Minum sebagai perusahaan jasa dituntut untuk selalu memberikan 

pelayanan yang optimal bagi konsumen atau pelanggan. Pegawai dituntut untuk selalu siap 

dan sigap dalam menghadapi permasalahan yang ada seperti rutin memeriksa pengolahan 

air, apabila musim hujan pipa-pipa penyaluran air biasanya tersumbat karena kotoran dan 

air juga menjadi keruh sehingga penyaluran air konsumsi keerumah warga menjadi 

terganggu. Selain itu Pegawai juga dituntut untuk siap dan sigap dalam memperbaiki 

kebocoran-kebocoran pipa milik PDAM, apabila kebocoran tidak secepatnya diperbaiki 

akan mengakibatkan air minum yang tadinya akan dijual ke konsumen tumpah ke jalan dan 

akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Sehingga semakin jelas sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan seperti modal, metode dan mesin tidak bias memberikan hasil 

yang maksimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia atau Pegawai yang 

mempunyai kinerja yang optimum. 

Berikut ini tabel mengenai pengaduan yang dilaporkan oleh pelanggan kepada 

PERUMDA Air Minum Kota Makassar 6 bulan terakhir 2019. 



 

 

 

 

Tabel 1.1 Laporan Pengaduan Pelanggan  

Sumber : Kantor PDAM Kota Makassar 2019  

Keterangan:  

P : Pengaduan 

A : selesai 

Uraian 

 

Tahun 2019 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okto Nov Des 

P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A 

Kebocoran 14 13 20 12 11 6 16 11 8 6 4 4 11 11 19 15 15 13 20 15 20 10 16 9 

Tidak Dialiri Air 31 26 31 17 64 23 41 32 14 13 6 5 76 27 27 11 10 10 35 29 11 6 10 7 

Cek Tagihan - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5 1 1 - - 

Meter Bermasalah 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 3 3 9 9 10 8 3 2 5 3 2 - - - 

Air Kotor Dan 

Berbau 
2 2 5 2 1 1 1 1 1 - - - 2 2 5 4 1 1 2 2 2 2 1 1 

Bermohon Mobil 

tangki 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pipa Rusak 2 2 3 1 3 3 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - - 2 1 2 1 1 1 

Pembayaran 
Bermasalah 

- - - - 3 2 - - - - - - 1 1 2 2 - - - - - - - - 

Lain-Lain : 

pemasangan baru, 

pindah 
meter,BK,dll 

5 3  8 2 3 2 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 11 6 10 2 - - 

JUMLAH 50 47 68 35 84 39 62 47 25 21 15 14 101 52 64 41 30 27 80 61 48 22 28 18 



 

 

 

 

Pada tabel 1 diketahui bahwa kinerja pegawai pada PERUMDA Air Minum Kota 

Makassar masih belum optimal yaitu dengan banyaknya jumlah keluhan dari pelanggan. 

Dari tabel diatas kita dapat melihat pengaduan terbanyak yaitu pada masalah tidak dialiri 

air dan kebocoran. Dapat dilihat juga jumlah keluhan pelanggan yang belum teratasi di 

tahun 2019 masih terbilang banyak. Dengan adanya keluhan pelanggan yang belum teratasi 

ini akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan pelanggan terhadap kinerja pegawai 

PERUMDA Air Minum Kota Makassar, padahal PERUMDA Air Minum dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. 

Kinerja pegawai pada suatu perusahaan tentu tidak akan meningkat dengan 

sendirinya, tanpa adanya upaya-upaya yang konkret dari perusahaan. Upaya motivasi 

terhadap kinerja pegawai pada PERUMDA Air Minum Kota Makassar diharapkan dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai pada PERUMDA Air Minum Kota Makassar.  

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja pegawai adalah motivasi. 

Motivasi merupakan alat agar pegawai mau bekerja keras dan bekerja cerdas yang mau 

bekerja setelah dimotivasi. Jika seseorang berhasil mencapai motivasinya, maka yang 

bersangkutan cenderung untuk terus termotivasi. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Simanjuntak dan 

Calam (2012), Oluseyi dan Ayo (2009), menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai. Ketika orang-orang termotivasi ditempat kerja, otomatis kinerja 

juga akan tinggi. Motivasi pegawai juga unsur yang sangat penting untuk mencapai 

kemajuan perusahaan, mengatasi masalah dan mencapai tujuan perusahaan.  

Sehubungan dengan fungsi manajemen maupun aktivitas manajemen SDM harus 

dievaluasi dan dikembangkan, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi pada kinerja 

organisasi dan individu di tempat kerja. Setiap pegawai mempunyai harapan besar untuk 

mencapai prestasi yang tinggi. Pencapaian prestasi pegawai yang tinggi dapat diwujudkan 

dengan adanya dukungan organisasi yang mampu menciptakan dan mengembangkan 

sumber daya manusia. Motivasi atau dorongan untuk bekerja sangat penting dalam 

penentuan tinggi rendahnya kinerja perusahaan. Motivasi juga mendorong seseorang untuk 

bekerja lebih baik agar meraih kinerja yang diharapkan, sehingga mendapatkan apa yang 

menjadi kebutuhannya. Pegawai yang memiliki motivasi tinggi akan menghasilkan kinerja 

yang tinggi pula.  

Salah satu teori motivasi yaitu teori keyakinan diri (Self Efficacy Theory) 

menjelaskan bahwa motivasi dan kinerja ditentukan oleh bagaimana orang-orang yang 

efektif yakin dapat melakukan sesuatu hal. Teori ini memandang bahwa orang memiliki 

kemampuan yang diperlukan dan mendorong kinerja yang tidak dapat diatasi. Teori self 

efficacy merupakan teori yang berguna dengab implikasi bagi kondisi kerja. Dipandang 

bahwa motivasi dan kinerja dapat ditingkatkan dengan cara membangkitkan self efficacy 

pegawai.  

 

METHOD  
Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah motivasi sebagai variabel bebas 

yang diberi simbol X dan kinerja pegawai yang diberi simbol Y. Jenis penelitian ini 

termasuk kedalam penelitian yang menggunakan metode Ex Post Facto. Untuk mengukur 

variabel pada penelitian ini menggunakan instrument kuesioner (angket) dengan 

menggunakan skala likert yang disusun berdasarkan indikator variabel. Jumlah populasi 

pada penelitian ini sebanyak 70 siswa yang kemudian di sampel menggunakan ruus Slovin 

sehingga menghasilkan sampel sebanyak 41 orang. Dan teknik pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini terdiri dari observasi, kuesioner (angket), dan dokumentasi. 

Kegiatan yang cukup penting dalam keseluruhan proses penelitian adalah 

pengolahan data. Dengan pengolahan data dapat diketahui tentang makna dari data yang 



 

 

 

 

berhasil dikumpulkan sehingga hasil penelitian akan segera diketahui. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini yaitu teknik analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk 

mengetahui gambaran motivasi dan kinerja pegawai di Perusahaan Umum Daerah Air 

Minum Kota Makassar dan teknik analisis regresi linear sederhana yang bertujuan untuk 

melihat pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. 

 

RESULT AND DISCUSSION 

 Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari persentase 

angket yang telah diberikan kepada 41 pegawai yang menjadi sampel penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengetaui gambaran dan pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar di  diuraikan sebagai berikut: 

Motivasi 

Variabel Motivasi (X) pada penelitian initerdiri dari 15 item pertanyaan yang 

mempresentasikan indikatpr-indikator dari variabel tersebut yang diisi oleh 41 responden 

(pegawai PERUMDA Air Minum Kota Makassar). Berikut tabel hasil tanggapan 

responden terhadap variabel Motivasi (X): 

  



 

 

 

 

Tabel 1 

Tanggapan Responden Tentang Variabel Motivasi (X) 

Pernyataan STS TS N S SS MEAN  SKOR 

TOTAL  

SKOR 

MAX 

INDEX 

 1 2 3 4 5 

Kebutuhan Fisiologis 

X.1 0 0 0 29 12 4,37 176 205 85,9 

X.2 0 0 2 28 11 4,44 173 205 84.4 

X.3 0 0 0 29 12 4,33 176 205 85,9 

Rata-rata 78,4 

Kebutuhan Rasa Aman 

X.4 0 0 0 25 16 4,34 180 205 87,8 

X.5 0 0 0 25 16 4,32 180 205 87,8 

X.6 0 0 2 30 9 4,30 171 205 83,4 

Rata-rata 81,8 

Kebutuhan Sosial 

X.7 0 0 4 35 2 4,31 162 205 79 

X.8 0 0 3 36 2 4,32 163 205 79,5 

X.9 0 0 4 35 2 4,30 162 205 79 

Rata-rata 61,8 

Kebutuhan Penghargaan 

X.10 0 0 1 34 6 4,31 170 205 82,9 

X.11 0 0 0 36 5 4,29 169 205 82,4 

X.12 0 0 1 34 6 4,26 169 205 82, 4 

Rata-rata 75,8 

Kebutuhan Aktualisasi Diri 

X.13 0 0 3 36 2 4,27 163 205 79,5 

X.14 0 0 1 38 2 4,28 165 205 80,5 

X.15 0 0 0 36 5 4,26 169 205 82,4 

Rata-rata 71,8 

Rerata 4,31   73,9 

Sumber : Data primer diolah tahun 2020 

 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pernyataan yang memberikan indeks 

tertinggi adalah pernyataan  ke-4 dan 5 “ Saya bekerja mendapat jaminan asuransi 

keselamatan kerja dan Saya bekerja mendapat jaminan hari tua dari perusahaan” dengan 



 

 

 

 

skor sebanyak 180. Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa aman dalam bekerja 

karena apabila ada kecelakaan kerja, ada jaminan yang diberikan oleh perusahaan. 

 Sementara itu nilai skor yang terendah terdapat pada poin pernyataan ke-7 dan 9 

“Setiap saya mendapat kesulitan, rekan kerja mau memberikan bantuan kepada saya dan 

Atasan terbuka kepada saya untuk mendiskusikan jika saya mempunyai masalah dalam 

bekerja” dengan skor 162, berada pada kategori tinggi. Hal ini dikarekan beban tugas dan 

fungsi masing-masing pegawai yang berbeda sehingga masing-masing pegawai 

mempunyai fokus dan tanggung jawab yang besar . 

Kinerja Pegawai 

Variabel Kinerja (Y) pada penelitian ini terdiri dari 14 item pertanyaan yang 

mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut yang diisi oleh 41 

responden (pegawai PERUMDA Air Minum Kota Makassar). Berikut tabel hasil 

tanggapan responden terhadap variabel kinerja (Y): 

 

Tabel 2 

Tanggapan Responden Tentang Variabel Kinerja (Y) 

Pernyataan STS TS N S SS Mean Skor Total Skor 

Max 

Indeks 

1 2 3 4 5 

  Kuantitas 

Y.1 0 0 8 31 2 4,59 158 205 77,1 

Y.2 0 0 9 28 4 4,47 159 205 77,6 

Y.3 0 0 2 36 3 4,49 165 205 80,5 

Rata-rata 85,9 

Kualitas 

Y.4 0 0 1 36 4 4,47 167 205 81,5 

Y.5 0 0 0 37 4 4,46 168 205 82 

Y.6 0 0 0  38 3 4,47 167 205 81, 5 

Rata-rata  86,3 

Ketepatan Waktu Dari Hasil 

Y.7 0 0 38 3 0 4,46 126 205 61,5 

Y.8 0 0 38 2 1 4,44 127 205 62 

Rata-rata 79,2 

Efektivitas 

Y.9 0 0 15 25 1 4,45 150 205 73,2 

Y.10 0 0 0 40 1 4,44 165 205 80,5 

Y.11 0 0 14 26 1 4,45 151 205 73,7 

Rata-rata  82,7 

Kehadiran 

Y.12 0 0 10 29 2 4,46 156 205 76,1 

Y.13 0 0 27 10 4 4,48 141 205 68,8 

Y.14 0 0 23 14 4 4,46 145 205 70,7 

Rata-rata 80,8 

Rerata  4,47  83 

Sumber:  Data primer diolah tahun 2020 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pernyataan dengan nilai skor tertinggi 

terdapat pada poin pernyataan ke-5 “Pegawai sangat teliti dalam mengerjakan 



 

 

 

 

tugas/pekerjaan” dengan jumlah skor sebanyak 168 yang berada pada kategori sangat 

tinggi. Hal ini berarti pegawai memberikan nilai positif terhadap peningkatan kinerja, 

dengan mengerjakan tugas secara teliti maka pegawai dapat meningkatkan profesionalitas 

daam mengerjakan pekerjaan dan akan memberikan hasil yang baik.  Sementara itu nilai 

skor yang terendah  terdapat pada poin pernyataan ke-7 “Pekerjaan selesai sesuai dengan 

kurun waktu yang ditentukan” dengan jumlah 126 berada pada kategori tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada beberapa pekerjaan di PERUMDA Air Minum Kota Makassar 

yang membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk diselesaikan, seperti pengecekan pipa 

saluran air dalam tanah. 

Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Pegawai di Perusahaan Umum Daerah Air 

Minum Kota Makassar 

 

Tabel 3 

Hasil Uji Normalitas 

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai signifikansi 0,057, yang di mana 0,057 > 

0,05, maka dapat dikatakan bahwa data dari residual dinyatakan berdistribusi normal dan 

memenuhi syarat uji normalitas. 

Tabel 4 

Hasil Uji Linearitas 

Sumber:  Data Olahan SPSS tahun 2020  

Dari tabel diketahui bahwa taraf signifikan yaitu 0,860 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara motivasi terhadap kinerja Pegawai dan 

memenuhi syarat uji linearitas. 

  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 41 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 3.19322522 

Most Extreme Differences Absolute .135 

Positive .086 

Negative -.135 

Test Statistic .135 

Asymp. Sig. (2-tailed) .057c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber : Data Olahan SPSS Tahun 2020 

KINERJA * 

MOTIVASI 

Between 

Groups 

(Combined) 115.286 12 9.607 .799 .648 

Linearity 44.035 1 44.035 3.663 .066 

Deviation 

from 

Linearity 

71.251 11 6.477 .539 .860 

Within Groups 336.617 28 12.022   

Total 451.902 40    



 

 

 

 

Tabel 5 

Hasil Pengujian Analisis Regresi Linear Sederana 

Sumber: Data Olahan SPSS Tahun 2020 

 Berdasarkan tabel di atas, untuk merumuskan persamaan regresi linear sederhana 

pengaruh pemberian motivasi terhadap kinerja Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah 

Air Minum Kota Makassar, maka dilakukan analisis koefisien regresi. Hasil yang diperoleh 

adalah nilai konstanta regresi sebesar 42,485 dan nilai koefisien regresi variabel motivasi 

(X) sebesar 0,338. 

Berdasarkan hasil analisis koefisien regresi di atas, maka rumusan persamaan 

regresi linear sederhana adalah: 

Y = 42,485 + 0,338X 

Persamaan regresi linear sederhana ini dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta 42,485, artinya kinerja sebesar 42,485 apabila variabel Motivasi (X) 

tidak mempengaruhi. 

b. Nilai koefisien regresi motivasi (X) 0,338, tingkat signifikansi uji-t (p-value) sebesar 

0,047<0,05. Hasil ini membuktikan bahwa kinerja Pegawai secara signifikan akan 

meningkat sebesar 33,8% jika motivasi bagi Pegawai meningkat 1%. 

 

Tabel 5 

Hasil Uji Koefisien R Square (Model Summary) 

Predictors: (Constant), MOTIVASI 

Sumber :Data Olahan SPSS tahun 2020 

 

Tabel 6 

Hasil Output koefisien (uji T) 

a. Dependent Variable: KINERJA 
Sumber : Data Olahan SPSS Tahun 2020 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 42.485 10.521  4.038 .000 

MOTIVASI .338 .165 .312 2.052 .047 
a. Dependent Variable: KINERJA 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .312a .097 .074 3.23390 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 42.485 10.521  4.038 .000 

MOTIVASI .338 .165 .312 2.052 .047 



 

 

 

 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya menjelaskan bahwa 

motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aryawan. Asumsi awal yang 

terbentuk motivasi tidak mempengaruhi kinerja pegawai namun hal ini terbantahkan oleh 

hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa motivasi bepengaruh 

terhadap kinerja Pegawai. Hal ini berarti semakin tinggi motivasi Pegawai semakin tinggi 

pula kualitas kinerja pegawai pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum 

Kota Makassar. 

Hasil penelitian yang peneliti lakukan di Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) 

Air Minum Kota Makassar indikator motivasi kerja diantaranya : kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi 

diri. 

Berdasarkan data-data di atas peneliti dapat menganalisis bahwa motivasi kerja di 

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Makassar memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja pegawai, hal ini dapat dilihat dari adanya saling 

keterkaitan dan saling mempengaruhi antara motivasi kerja dengan kinerja Pegawai. Dari 

penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah 

(PERUMDA) Air Minum Kota Makassar sudah sangat maksimal dengan faktor-faktor 

positif seperti mendapat jaminan asuransi keselamatan kerja, jaminan hari tua, kebutuhan 

Pegawai yang terpenuhi, penghargaan atas kinerja, hubungan  baik dengan pemimpin dan 

faktor lain yang mempengaruhi kinerja Pegawai. 

Pengujian pada pengaruh motivasi terhadap kinerja Pegawai menunjukkan bahwa 

motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai. Hal tersebut mengimplikasikan 

bahwa apabila pemberian motivasi berjalan dengan baik maka dapat mempengaruhi tingkat 

kinerja Pegawai. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dikemukakan oleh Utomo (2010), menyatakan secara tegas bahwa kinerja pegawai yang 

paling dominan disebabkan oleh kesiapan mental dan motivasi seseorang untuk memacu 

diri dan prestasi guna memperoleh segala yang diharapkan. Murty dan Hundiwinarsih 

(2012) menyatakan bahwa seorang Pegawai yang termotivasi akan bersifat energik dan 

bersemangat, dan sebaliknya seorang Pegawai dengan motivasi yang rendah akan sering 

menampilkan rasa tidak  nyaman dan tidak senang terhadap pekerjaannya yang 

mengakibatkan kinerja mereka buruk dan tujuan perusahaan tidak tercapai. 

 Motivasi kerja dalam penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kinerja 

Pegawai, motivasi internal yang dimiliki setiap pegawai diantaranya dapat terlihat dari 

kematangan pribadi, tingkat pendidikan, kepuasan kerja, kebutuhan Pegawai dan motivasi 

eksternal dapat terlihat dari lingkungan kerja yang tercipta, gaji tang memadai, situasi 

pemerintahan yang baik dan faktor pemimpin meningkatkan kinerja setiap pegawai pada 

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Makassar.  

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Li Xiaohua (2008) menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh  positif terhadap kinerja 

Pegawai sedangkan menurut Arifin (2014) motivasi memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja Pegawai. Penelitian di dalam Riyadi (2011) di temukan bahwa motivasi 

merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kinerja Pegawai. Harry (2013) dalam 

penelitiannya mendapatkan hasil yang sama yaitu motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja Pegawai. Penelitian yang dilakukan oleh Azar dan Ali (2013) motivasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori kebutuhan Abraham Maslow yaitu 

hierarki lima kebutuhan dengan tiap kebutuhan secara berurutan dipenuhi maka kebutuhan 

berikutnya menjadi dominan. Dalam setiap manusia terdapat lima tingkat kebutuhan: 



 

 

 

 

1) Kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan akan makan, minum dan mendapat 

tempat tinggal. 

2) Kebutuhan keselamatan dan keamanan, merupakan kebutuhan akan kebebasan dari 

ancaman, seperti aman dari ancaman lingkungan (penjahat, gangguan lingkungan). 

3) Kebutuhan rasa sosial, merupakan kebutuhan akan teman, affiliasi, interaksi, 

mencintai dan dicintai. 

4) Kebutuhan akan penghargaan, yaitu kebutuhan akan penghargaan diri dan 

penghargaan dari orang lain. 

5) Kebutuhan akan realisasi diri, yaitu kebutuhan untuk memenuhi diri sendiri dengan 

penggunaan kemampuan maksimum, melalui keterampilan dan potensi yang ada. 

Dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Pegawai 

adalah dengan memberikan motivasi kepada Pegawai. Menurut M. Manullang motivasi 

merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer memberikan inspirasi, 

semangat dan dorongan kepada orang laim. Dalam hal ini Pegawai mengambil tindakan-

tindakan, pemberian dorongan ini bertujuan untuk menggiatkan para Pegawai agar mereka 

bersemangat dan dapat mencapai hasil sebagaimana dikehendaki dari Pegawai tersebut. 

Pemahaman terhadap peran motivasi  kerja dalam meningkatkan kinerja Pegawai 

mengarahkan pada pengertian betapa pentingnya motivasi kerja sebagai bagian dari upaya 

perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai yang berakhir pada peningkatan 

kinerja. Dengan kinerja yang tinggi di masing-masing aspek sesuai bidang tugas dan 

tanggung jawab Pegawai, akan menciptakan suatu sinergi yang baik dalam perusahaan. Hal 

ini akan menjadikan perusahaan mampu bersaing dan berkembang  demi kemajuan 

perusahaan itu sendiri. 

CONCLUSION 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap responden pegawai Perusahaan Umum 

Daerah Air Minum Kota Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan motivasi terhadap kinerja pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum 

Kota Makassar. Dalam penelitian ini indikator pada variabel motivasi yang paling tinggi 

yaitu pada kebutuhan rasa aman dan pada variabel kinerja, indikator paling tinggi yaitu 

pada indikator kualitas. Hal ini berarti, semakin tinggi motivasi pegawai kepada perusahaan 

maka mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. 
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