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Pengaruh Kepribadian, Keahlian Dan Kecerdasan Emosional
Terhadap Motivasi Kerja Pegawai

(Studi Kasus Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera
Utara)

Juara Simanjuntak1

Abstaract

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seorang yang mendorong keinginan individu melakukan
kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan
mengetahui Pengaruh kepribadian, keahlian dan kecerdasan emosional secara serempak maupun secara
parsial terhadap kinerja pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi
Sumatera Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan sifat penelitian adalah
explanatory research yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara
satu variabel dengan varabel lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Kantor Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 90 orang,
seluruh sampel tersebut dijadikan menjadi responden (sampel jenuh). Data dikumpulkan dengan
wawancara, daftar pertanyaan dan studi dokumentasi dan variabel-variabel yang diteliti menggunakan
skala likert. Daftar pertanyaan terlebih dahulu diuji dengan menggunakan pengujian validitas dan
reliabilitas, pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20.0, dan dianalisis dengan analisis
deskriptif dan pengujian hipotesis dengan regresi linear berganda.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Kepribadian, Keahlian,
dan kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi pegawai di Kantor Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara, Secara parsial Kepribadian dan
keahlaian berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi pegawai di Kantor Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara sedangkan kecerdasan emosional tidak
berpengaruh signifikan terhadap motivasi pegawai di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: personality, skill, emotional intelligence and work motivation

1. PENDAHULUAN

Setiap organisasi ingin personilya memiliki kemampuan motivasi kerja yang tinggi dalam bekerja.

Sebagaimana pada instansi pemerintahan bahwa motivasi kerja pegawai tentunya akan dipengaruhi oleh

kepribadian, keahlian dan kecerdasan emosional. Dalam usaha mencapai tujuan maka setiap lembaga akan

berbagai program dalam usaha meningkatkan motivasi semua individu yang ada didalam organisasi agar

mau dan mampu dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Motivasi yang rendah tentunya akan

mengakibatkan personilnya tidak mau dan tidak mampu menyelesaiakan pekerjaan dengan baik dan

akibatnya organisasi tidak akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi kerja rendah

tentunya disebabkan oleh banyak faktor sehingga pihak organisasi harus senantiasa menganalisis faktor-

faktor yang mungkin menurunkan dan meningkatkan motivasi personilnya, beberapa diantaranya adalah

kepribadian, keahlian, kecerdasan emosional dan lain-lain.
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Kepribadian pegawai yang baik akan cenderung menjadikan pegawai tersebut berperilaku yang

baik dimasyarakat begitu juga didalam perusahaan selain itu kepribadian juga akan memungkinkan untuk

mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi pegawai dan mudah tidaknya pegawai tersebut dimotivasi.

Keahlian yang dimiliki seseorang akan mengakibatkan seseorang dapat melakukan sebuah pekerjaan

dengan lebih baik, lebih cepat dan lebih produktif keahlian juga mungkin mempengaruhi mudah tidaknya

seorang individu mendapatkan motivasi. Kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk menggunakan

emosi secara efektif dalam mengelola diri sendiri dan mempengaruhi hubungan dengan orang lain secara

positif. Dengan kemampuan menggunakan emosi dengan baik maka memungkinkan untuk seseorang

untuk meningkatkan motivasinya dalam melakukan pekerjaan.

Kepribadian diartikan sebagai kombinasi dari keseimbangan karakteristik fisik dan mental yang

memberikan identitas seseorang (Kreitner dan Angelo, 2001). Sifat atau ciri merupakan bagian yang

membentuk kepribadian dan merupakan petunjuk serta sumber keunikan individu. Sifat atau ciri dapat

diduga sebagai pengarah perilaku individu yang konsisten dan khas (Hasibuan, 2003).

Jika disadari bahwa individu memiliki karakteristik dan keragamannya masing-masing, berikutnya

yang perlu dipelajari adalah mengenai konsep perilaku dan kepribadian dari individu. Kepribadian atau

personality pada dasarnya merupakan karakteristik psikologis dan perilaku dari individu yang sifatnya

relatif permanen (karena terbentuk oleh waktu yang cukup lama) yang membedakan satu individu  tenaga

kerja dengan individu lainnya. Pimpinan dituntut untuk dapat memahami kepribadian dari setiap individu

agar pimpinandapat mengetahui bagaimana cara terbaik untuk menghadapi mereka.

Adapun perilaku merupakan bentuk perwujudan tingkah laku dari individu yang ditentukan oleh

kepribadiannya masing-masing. Memahami kepribadian dan perilaku individu adalah termasuk hal

mendasar yang perlu dipahami oleh para manajer perusahaan. Di antara pemahaman yang harus diketahui

oleh para manajer adalah apa yang dinamakan sebagai :”Model Lima Dimensi Mengenai Kepribadian”

(the Big Five Model of Personality) mencakup: extroversion (keterbukaan terhadap lingkungan social dan

fisik), emotional stability (stabilitas emosional), agreeableness (kesetujuan) conscientiousness

(pengaturan diri) dan openness to experience keterbukaan terhadap pengalaman (Ivancevich, 2005)

Pemimpin yang sukses pasti memiliki minat, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian yang berbeda

dengan para pemimpin kurang efektif. Melalui banyak penelitian yang dilakukan dalam kurun tiga dekade

terakhir di abad ke-20, telah diidentifikasi sifat utama pemimpin yang sukses. Para peneliti telah

mempelajari keahlian dan kemampuan kepemimpinan dalam beberapa tahun. Riwayat atau track record

dari sifat-sifat dari individu pemimpin kemudian juga diperbandingkan sebagai indikator sukses dan

gagalnya seorang pemimpin. Pendekatan Keahlian memiliki fokus yang sama dengan teori pendekatan

sifat yaitu individu seorang pemimpin. Teori pendekatan keahlian atau skill approach theory merupakan

teori yang menganalisa karakteristik individu pemimpin secara multidimensional, baik keberhasilan dan

kegagalannya dan digunakan untuk memprediksi efektivitas kepemimpinan.
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Keahlian yang dimiliki tenaga kerja berpengaruh pada kelancaran produksi dan efisiensi

penggunaan tenaga kerja. Kelancaran proses kerja bergantung pada keahlian yang dimiliki oleh tenaga

kerja. Semakin tinggi keahlian yang dimiliki akan semakin maksimal output yang dihasilkan begitu juga

sebaliknya (Siswanto, 2003). Keahlian yang dimiliki tenaga kerja berpengaruh pada kelancaraan produksi

dan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian kelancaran proses kerja bergantung pada keahlian

yang dimiliki tenaga kerja.

Teori pendekatan keahlian memberikan informasi yang konstruktif tentang kepemimpinan.

Menurut Northouse (2007) teori ini menyediakan struktur yang konsisten dengan program pendidikan

kepemimpinan. Hal ini dapat diterapkan oleh orang-orang di semua tingkatan di semua jenis organisasi.

Manajer dapat memanfaatkan informasi dari teori untuk mengevaluasi posisi mereka dalam organisasi dan

untuk menilai bagaimana posisi mereka dapat mengkondisikannya lebih kukuh dalam organisasi. Teori

pendekatan keahlian memperhitungkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin.

Seorang pemimpin dapat mempelajari keahlian tertentu dan mengubah dirinya secara luar biasa.

Kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk menggunakan emosi secara efektif dalam

mengelola diri sendiri dan mempengaruhi hubungan dengan orang lain secara positif. Menurut  Salovey

dan Mayer, 1999 (handbook Emotional Intelligence training, prime consulting) kecerdasan emosi adalah

kemampuan untuk merasakan emosi, menerima dan membangun emosi dengan baik, memahami emosi

dan pengetahuan emosional sehingga dapat meningkatkan perkembangan emosi dan intelektual.

Menurut Goleman (1999), kecerdasan emosional adalah kepastian untuk mengawali perasaan

sendiri, untuk mengelola emosi dengan baik dalam diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain.

Sedang menurut Stephen P.Robin (2007), kecerdasan emosional adalah kemampuan, ketrampilan,

kapabilitas dan kompetensi non kognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam

menghadapi tuntutan dan tekanan lingkungannya.

Kecerdasan emosional (Emotional Intelegensia) adalah kecerdasan non kognitif, yaitu sesuatu

yang ada di luar keahlian dan pengetahuan, artinya kemampuan untuk memahami diri sendiri dan orang

lain, saat seseorang tersebut berhubungan dengan orang lain dan beradaptasi menghadapi lingkungannya

(Christine Dreyfus, dalam Armstrong,2003).

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Boyatzis pada tahun 1999 (dalam Mathis, 2000)

memberikan hasil bahwa kecerdasan emosi memiliki pengaruh positif terhadap hasil kerja dan kinerja

seseorang. Kecerdasan emosi dikaitkan dengan sistem manajemen sumber daya manuisia, misalnya untuk

pelatihan, dalam hal ini kecerdasan emosi dapat dijadikan dasar untuk memberikan pelatihan secara

khusus.

Hasibuan (2003) mendefinisikan motivasi adalah  pemberian daya penggerak yang

menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, efektif dan terintegrasi

dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. Dari defenisi yang telah dikemukakan tersebut, maka

dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah kerelaan untuk melakukan usaha-usaha tingkat tinggi



VISI (2014) 22 (3) 1920 - 1934

1923
ISSN 0853-02023

guna mencapai tujuan-tujuan organisasi, dipersyaratkan oleh kemampuan usaha untuk memuaskan

kebutuhan individu tertentu.

Menurut A.A Waskito (2009), mendefinisikan bahwa kerja adalah perbuatan melakukan sesuatu

pekerjaan dan juga dapat diartikan sesuatu yang yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Demikian menurut   penulis bahwa kerja   adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai

tujuan yang diharapkan.

Dengan demikian motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kinerja

seseorang. Besar atau kecilnya pengaruh motivasi pada kinerja seseorang tergantung pada seberapa

banyak intensitas motivasi yang diberikan. Perbedaan motivasi kerja bagi pegawai biasanya tercermin

dalam berbagai kegiatan dan bahkan prestasi yang dicapainya (Hamzah, 2008)

Abraham Sperling (Mangkunegara, 2002), mengemukakan bahwa motif didefinisikan sebagai

suatu kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam diri (drive) dan diakhiri

dengan penyesuaian diri, Penyesuaian diri dikatakan untuk memuaskan motif. William J. Stanton

(Mangkunegara, 2002), mendefinisikan bahwa motif adalah kebutuhan yang distimulasi dan berorientasi

kepada tujuan idividu dalam mencapai rasa puas. Sedangkan Fillmore H. Stanford (Mangkunegara,

2002,), mengatakan bahwa motivasi sebagai suatu kondisi yang mnggerakan manusia ke arah suatu

tujuan tertentu.

Sebagaimana pada instansi yang lain motivasi pegawai di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara tentunya akan dipengaruhi oleh kepribadian, keahlian dan

kecerdasan emosional. Maka tulisan ini adalah ringkasan yang memfokuskan pada analisis pengaruh

kepribadian, keahlian, kecerdasan emosional terhadap motivasi pegawai di Kantor Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi  Sumatera Utara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan survey dengan jenis penelitian deskriptif

kuantitatif. Pendekatan survey adalah kegiatan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai fakta-

fakta yang merupakan pendukung terhadap penelitian, dengan maksud untuk mengetahui status, gejala

menentukan kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah dipilih dan atau

ditentukan (Arikunto,2005)

Jenis penelitian berupa deskriptif kuantitatif, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis

pengaruh kepribadian, keahlian, kecerdasan emosional terhadap motivasi pegawai di Kantor Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi  Sumatera Utara, penelitian deskriptif

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel independen. Adapun sifat penelitian adalah

explanatory research yaitu menguraikan dan menjelaskan pengujian mengenai konsep baru atau

pencarian sebab akibat antar variabel.
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2.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok atau kumpulan dari seluruh elemen atau individu-individu yang

merupakan sumber informasi dalam suatu riset (Sumarsono, 2004). Adapun populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera

Utara yang berjumlah 90 orang.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi dalam penelitian ini (sensus) yaitu

semua pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara

yang berjumlah 90 orang, dan cara pengambilan sampel dilakukan dengan menghubungi langsung seluruh

pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian ini, data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan

metode, yaitu : (1) Daftar pertanyaan (Questionaire) yang diberikan kepada Pegawai Kantor Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara yang menjadi responden, (2)

Wawancara (Interview) kepada pihak yang berkompeten atau berwenang untuk memberikan

informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh penelitian ini dan (3) Studi dokumentasi yaitu

dengan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen pendukung yang diperoleh secara

langsung dari Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara,

yang berhubungan dengan kepribadian, keahlian, kecerdasan emosional dan motivasi pegawai.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: (a.) Data Primer

adalah data yang diperoleh dari wawancara (Interview) dan daftar pertanyaan ( Questionaire,. (b)

Data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi.

2.4. Identifikasi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (X) dan Variabel terikat (Y)..

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kepribadian (X1), Keahlian (X2) dan Kecerdasan emosional

(X3), sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Motivasi Kerja (Y).

a. Kepribadian (X1), secara operasioanal didefeniskan sebagai kombinasi dari keseimbangan

karakteristik fisik dan mental yang memberikan identitas seseorang. Adapun indikator (1).Tanggung

Jawab; (2).Ketekunan; (3) Disiplin waktu; (4) Berpikir Positif;(5) Cara menghadapi masalah; (6).Rasa

aman dalam bekerja; (7).Kerjasama; (8) Bertukar pikiran; (9).Saling percaya; (10). Sikap tegas dan

(11) Mencari solusi

b. Keahlian (X2), secara operasional didefenisikan sebagai kemampuan karyawan untuk melakukan

pekerjaannya. Adapun indikatornya adalah (1). Kemampuan menyelesaikan pekerjaan; (2).Kecepatan

dan (3). Ketepatan
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c. Kecerdasan Emosional (X3), secara operasional didefenisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan

emosi secara efektif dalam mengelola diri sendiri dan mempengaruhi hubungan dengan  orang lain.

Adapun indikatornya adalah (1).Self  awareness;(2)Self  management;(3.)Motivation;(4) Empati (social

awareness); dan (5) Relationship  management.

d. Motivasi (Y), secara operasional didefenisikan sebagai keadaan dalam pribadi seorang yang mendorong

keinginan individu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Adapun indikator adalah (1)

Keinginan untuk; (2) Meningkatkan motivasi; (3) Menikmati Tantangan; (4) Kebanggaan; (5)

Semangat dalam; (6) Melaksanakan program dan (7) Hubungan yang baik

2.3. Metode Analisis Data

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier

berganda,  yaitu menggunakan model persamaan :

 332211 xbxbxbaY

dimana :
Y = Motivasi Kerja
X1 = Kepribadian
X2 = Keahlian
X3 = Kecerdasan Emosinal
 = error term
a = Konstanta

b1
= Koefisien regresi variable Kepribadian

b2 = Koefisien regresi variable Keahlian
b3 = Koefisien regresi variable Kecerdasan Emosional

Model analisis ini dipilih untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas

Kepribadian (X1) , Keahlian (X2) dan Kecerdasan Emosional (X3) terhadap Motivasi Kerja (Y) baik

secara bersama-sama maupun partial

Dalam penggunaan model analisis regresi liner berganda agar dihasilkan Best Linier Umbiased

Estimator (BLUE)  harus dilakukan evaluasi ekonometri. Evaluasi ini dimaksudkan untuk

mengetahui apakah penggunaan model regresi linier berganda sebagai alat analisis telah

memenuhi asumsi klasik, yaitu uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji korelasi.

Proses selanjutnya adalah melakukan pembuktian hipotesis dengan teknik analisis sebagai

berikut :

1. Uji F (Uji Simultan)

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan

keputusan jika nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel , maka H0 ditolak dan H1 diterima. Uji Simultan

digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara

nyata atau tidak terhadap variabel tidak bebas yang diuji pada tingkat kepercayaan 95% atau
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tingkat kesalahan  = 0,05 (5%). Kriteria pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai

berikut :

H0 diterima jika Fhitung<Ftabel pada α = 5%

H0 ditolak (H1 diterima) jika Fhitung>Ftabel pada α = 5%

H0: b1, b2, b3 = 0 Artinya Kepribadian, Keahlian dan Kecerdasan Emosional secara simultan tidak

berpengaruh terhadap Motivasi Kerja Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara.

H1 : b1, b2, b3 ≠ 0 Artinya Kepribadian, Keahlian dan Kecerdasan Emosional secara simultan

berpengaruh terhadap Motivasi Kerja Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara.

Untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel tidak bebasnya dapat

diketahui dengan melihat koefisien determinasi berganda (R2). Bila R2 mendekati 1, maka

sumbangan variabel bebas terhadap variabel tergantung semakin besar. Bila R2 mendekati 0

(nol), berarti sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel tergantung semakin lemah.

2. Uji t (uji partial)

Uji t  dilakukan untuk mengetahui  pengaruh variable bebas yaitu kepribadian, keahlian

dan kecerdasan emosional secara partial terhadap motivasi kerja Pegawai Kantor Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara.Kriteria pengujian hipotesis

secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel kepribadian terhadap motivasi kerja Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara.

H0 : bi = 0. Artinya kepribadian secara parsial tidak berpengaruh terhadap motivasi kerja

Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara.

H0 : bi ≠ 0. Artinya kepribadian secara parsial berpengaruh terhadap motivasi kerja Pegawai

Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara.

2. Pengaruh variabel keahlian terhadap motivasi kerja Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara.

H0 : bi = 0. Artinya keahlian secara parsial tidak berpengaruh terhadap motivasi kerja

Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara.

H0 : bi ≠ 0. Artinya kehalian secara parsial berpengaruh terhadap motivasi kerja Pegawai

Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara.
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3. Pengaruh variabel kecerdasan emosional terhadap motivasi kerja Pegawai Kantor Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara.

H0 : bi = 0. Artinya kecerdasan emosianal secara parsial tidak berpengaruh terhadap motivasi

kerja Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera

Utara.

H0 : bi ≠ 0. Artinya kecerdasan emosianal secara parsial berpengaruh terhadap motivasi kerja

Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara.

Nilai thitung akan dibandingkan dengan ttabel ,dan kriteria pengambilan keputusannya adalah:

H0 diterima jika -ttabel ≤  thitung ≤  ttabel pada α = 5%

H0 ditolak (H1diterima) jika thitun g> -ttabel atau thitung > ttabel pada α = 5%

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Analisis Regresi

Untuk mengetahui pengaruh Kepribadian, Keahlian dan Kecerdasan Emosional terhadap

Motivasi Kerja ini, dilakukan dengan melakukan perhitungan analisis kuantitatif dengan metode

regresi linier berganda menggunakan komputer program SPSS dengan hasil output sebagai

berikut :

Tabel 1 Hasil Regresi Berganda Pengaruh Kepribadian, Keahlian dan Kecerdasan Emosional
terhadap Motivasi Kerja Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
Desa Provinsi Sumatera Utara.
Model Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1
(Constant) 2,228 2,911
Kepribadian ,236 ,072 ,317 ,834 1,199
Keahlian ,245 ,093 ,290 ,657 1,522
KecerdasanEmosional ,116 ,119 ,105 ,672 1,488

Sumber : Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)

Maka model persamaan regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

Y = 2.228+ 0,236 X1 + 0,245X2+ 0,116X3

Dimana :
Y = Motivasi Kerja
X1 = Kepribadian
X2 = Keahlian
X3 = Kecerdasan  Emosional

Berdasarkan tabel, bahwa Kepribadian, Keahlian dan Kecerdsan Emosional mempunyai

hubungan yang positif dengan Motivasi kerja. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa

Kepribadian, Keahlian dan Kecerdasan Emosional berubah searah dengan perubahan Motivasi
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kerja yang berarti apabila Kepribadian, Keahlian dan Kecerdasan Emosional ditingkatkan maka

motivasi kerja akan meningkat. Berdasarkan hasil dari persamaan regresi dapat dilihat yang

paling dominan mempengaruhi Motivasi Kerja adalah Variabel Keahlian memiliki nilai koefisien

regresi sebesar 0,245, dan diikuti variabel Kepribadian dengan nilai koefisien regresi sebesar

0,236 dan kemudian Kecerdasan Emosional dengan nilai koefisien regresinya sebesar 0,116.

3.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan perlu dilakukan evaluasi

ekonometri terhadap model persamaan regresi agara memenuhi syarat sebagai Best Linier

Umbiased Estimator (BLUE).

a. Uji Multikolineritas, pengujian multikolinierisitas pada penelitian ini dilakukan dengan

melihat colinarity statistic dan nilai koefisien korelasi diantara variabel bebas. Uji

multikolinierisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi

antar variabel bebas. Multikolinierisitas terjadi apabila (1) nilai tolerance (Tolerance < 0.10 dan (2)

Variance Inflation Faktor (VIF>10). Berdasarkan Tabel 1 di atas terlihat nilai VIF untuk variabel

Kepribadian, Keahlian dan Kecerdasan Emosional lebih kecil dari 10. Sedangkan nilai tolerance-

nya lebih besar dari 0.10, hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak

saling berkolerasi atau tidak ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas.

b. Uji Heteroskedastisitas, salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya

heteroskedastisitas adalah dengan gambar scatterplot, apabila titik-titik menyebar dibawah dan

diatas angka 0, serta tidak membentuk pola maka dapat disimpulkan model regresi terhindar

dari masalah heteroskedastisitas . Hasil pengujian terlihat pada Gambar 1 di bawah ini :

Sumber : Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)

Gambart 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
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Berdasarkan Gambar 1 di atas dari hasil tampilan output SPSS dengan jelas

menunjukkan bahwatitik-titik menyebar dibawah dan diatas angka 0, serta tidak membentuk

pola maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat  unsur

heteroskedastisitas.

3.3. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis Uji Simultan (Uji F)

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan

keputusan jika nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel , maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan

Tabel 2 di bawah ini dapat diketahui bahwa Fhitung = 13,547 dan Ftabel = 2,71, dalam hal ini

Fhitunglebih besar dari Ftabel dan  nilai signifikan adalah 0.00 lebih kecil dari nilai alpha 0.05, maka

keputusanya adalah H0 ditolak dan H1 diterima, dengan diterimanya  hipotesis alternatif

menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama bahwa variabel Kepribadian, Keahlian

dan Kecerdsan Emosional berpengaruh signifikan terhadap Motivasi kerja, artinya bahwa

variabel variabel Kepribadian, Keahlian dan Kecerdasan Emosional berpengaruh signifikan

terhadap Motivasi kerja

Tabel 2 Uji Simultan ( Uji F )

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 346,952 3 115,651 13,547 ,000b

Residual 734,203 86 8,537

Total 1081,156 89
a. Dependent Variable: Motivasi Kerja
b. Predictors: (Constant), KecerdasanEmosional, Kepribadian, Keahlian

Sumber : Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)

b. Pengujian Hipotesis Uji Parsial (Uji t)

Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial

dilakukan dengan uji t, dalam penelilitian ini dilakukan uji parsial untuk mengetahui pengaruh

variabel Kepribadian, Keahlian dan Kecerdasan Emosional berpengaruh signifikan terhadap

Motivasi kerja, artinya bahwa variabel variabel Kepribadian, Keahlian dan Kecerdsan Emosional

berpengaruh signifikan terhadap Motivasi kerja. Pengujian ini dilakukan dua arah,

menggunakan tingkat signifikansi alpha 2,5% dan derajat bebas (n-k-1).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung dengan nilai

ttabel dengan kriteria keputusan adalah :

Jika thitung < ttabel H0 diterima atau H1 ditolak
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Jika thitung > ttabel H0 ditolak atau H1 diterima

Tabel 3 Uji Parsial ( Uji t )

Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 2,228 2,911 ,765 ,446

Kepribadian ,236 ,072 ,317 3,261 ,002
Keahlian ,245 ,093 ,290 2,647 ,010
KecerdasanEmosional ,116 ,119 ,105 ,968 ,336

Sumber : Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)
Dari Tabel 3 di atas ini diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai thitung untuk variabel Kepribadian sebesar 3,261 lebih besar dibandingkan dengan ttabel yaitu 2,35

dan diperkuat dengan nilai sig untuk variabel Kepribadian (0,002) lebih kecil dari alpha (0,025).

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka Ho ditolak dan H1diterima untuk variabel Kepribadian. Hal ini

menunjukkan bahwa Kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai

di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara.

2. Nilai thitung untuk variabel Keahlian sebesar 2,647 lebih besar dibandingkan dengan ttabel yaitu 2,35 dan

diperkuat dengan Nilai sig untuk variabel Keahlian (0,010) lebih kecil dari alpha (0,025). Berdasarkan

hasil yang diperoleh maka Ho ditolak dan H1diterima untuk variabel Keahlian. Hal ini menunjukkan

bahwa Keahlian berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai di Kantor Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara.

3. Nilai thitung untuk variabel kecerdasan emosional sebesar 0,968 lebih kecil dibandingkan dengan ttabel

yaitu 2,35 dan Nilai sig untuk variabel kecerdasan emosional (0,336) lebih besar dari alpha (0,025).

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka Ho diterima dan H1ditolak untuk variabel kecerdasan emosional.

Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi

kerja pegawai di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera

Utara.

3.4.  Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model, yaitu variasi

variabel bebas yaitu Kepribadian, Keahlian dan Kecerdasan Emosional dalam menerangkan variasi

variabel terikatnya yaitu Motivasi Kerja. Nilai koefisien deterninasi R2 dapat dilihat dalam Tabel 4:

Tabel 4 Koefisien Determinan
Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of the

Estimate

Durbin-Watson

1 ,566a ,321 ,297 2,922 1,756

a. Predictors: (Constant), KecerdasanEmosional, Kepribadian, Keahlian

b. Dependent Variable: Motivasi

Sumber : Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)
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Nilai R2 yang diperoleh adalah sebesar 0,321 atau 32,1% yang menunjukkan kemampuan variabel

Kepribadian, Keahlian dan Kecerdasan Emosional dalam menjelaskan variasi yang terjadi motivasi kerja

sebesar 32,1%, sedangkan sisanya sebesar 67,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke

dalam model ini, seperti pengembangan karier, pemberian penghargaan, penilaian prestasi, dan lain-lain.

Nilai R2 yang kecil dapat diartikan bahwa kemampuan variabel bebas (independent variable) dalam

menjelaskan variasi variabel terikat (dependent variable) sangat terbatas. Menurut Ghozali (2005)

menyatakan bahwa secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah

karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan pembahasan mengenai pengaruh kehalian secara parsial berpengaruh

terhadap motivasi kerja Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Provinsi Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan antara lain :

1. Secara serempak Kepribadian, Keahlian, dan Kecerdasan Emosional berpengaruh positif dan signifikan

terhadap motivasi kerja pegawai di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Provinsi Sumatera Utara, dimana nilai Fhitung = 13,547dan Ftabel = 2,71 sedangkan nilai signifikan adalah

0.00 lebih kecil dari nilai alpha 0.05

2. Secara parsial Kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai di

Kantor Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utaradengan

Nilaithitungsebesar 3,261dan ttabel 2,35dannilai sig (0,002) sementara alpha (0,025).

3. Secara parsial Keahlian berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai di Kantor

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara, denganNilai thitung

sebesar 2,647, ttabel 2,35 dan Nilai sig sebesar (0,010) sementara alpha (0,025).

4. Secara parsial Kecerdasan Emosional tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai di

Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara.Dimana thitung

adalah 0,968 dan ttabel 2,35, serta Nilai sig (0,336) lebih besar dari alpha (0,025).

5. Nilai R2 diperoleh sebesar 0,321 atau 32,1% yang menunjukkan kemampuan variabel Kepribadian,

Keahlian dan Kecerdasan Emosional dalam menjelaskan variasi yang terjadi motivasi kerja sebesar

32,1%, sedangkan sisanya sebesar 67,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam

model ini, seperti pengembangan karier, pemberian penghargaan, penilaian prestasi, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pengujian di atas maka disarankan kepada pimpinan Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara untuk menciptakan kepribadian pegawai yang

baik, meningkatkan keahlian, dan meningkatkan kecerdasan emosional melalui beberapa cara seperti,

seleksi pegawai harus melakukan test kepribadian dan test kecerdasan emosional untuk mendapatkan

pegawai yang tepat. Sedangkan untuk pegawai yang sudah bekerja di Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan berbagai kegiatan pelatihan yang sesuai

dengan tuntutan kerja pegawai sehingga meciptakan kepribadian pegawai yang semakin baik, serta

meningkatkan tingkat keahlian serta kecerdasan emosional.
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Berdasarkan hasil penelitian ini juga disarankan kepada pimpinan Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai

dengan berbagai cara selain meningkatkan ketiga variabel yang dibahas misalnya, serta memberikan

kepastian jenjang karier, pemberian penilaian yang tepat dan juga pemberian penghargaan terhadap

pegawai yang lebih baik.
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