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Abstract

This Research aim to analyze the leadership influence, motivations,
communications, career development, and position pro motion individually have
the influence which significant to performance of officer of Office of Secretariat
of Sub-Province Sukoharjo. As well as to know the most dominant variable to
performance of officer of Office of Secretariat of Area of Sub -Province
Sukoharjo either through partial or also by symultant.

Sample used is 81 officer of Office of Secretariat of Area of Sub -
Province Sukoharjo. Data used is primary data with the questionnaire
propagated to responder. While appliance used is Doubled Linear Regression.
Result of analysis indicate that with the trust storey level 95 % got  result of

value of parameter b ( regression coefficient ) for the leadership of,
communications, motivations, career development, and position promotion
each of 0,286 ; 0,368 ; 0,246 ; 0,068 ; and 0,012, this indicate that for the
variable of leadership, communications, motivations, career development, and
position promotion  where value of the regression coefficient unlike zero, and
positive indicate that the leadership variable, communications, motivations,
career development, and position promotion have an effect on positive to
performance of officer of Office of Secretariat of Area of Sub -Province
Sukoharjo. Among fifth of accurate independent variable indicate that the
communications variable represent the variable having an effect on most
dominant among other variable, this prov ed with the existence of biggest
regression coefficient values that is 0,378. This means communications variable
give the biggest contribution of its influence to performance of officer of Office
of Secretariat of Area of Sub-Province Sukoharjo

At t Test with the trust storey level 95 % got  value t calculate for the
variable of leadership have an effect on by significant to performance of officer
of Office of Secretariat of Area of Sub -Province Sukoharjo. For the variable of
communications have an effect on by significant to performance of officer of
Office of Secretariat of Area of Sub -Province Sukoharjo. For the variable of
motivate to have an effect on by significant



At F test indicate that fifth of variable that is : leadership,
communications, motivations, career development, and position promotion
collectively - is by significant have an effect on to variable of performance of
officer of Office of Secretariat of Area of Sub -Province Sukoharjo. This Matter
is supported with the Fcalculate value equal to 13,848 > F table of equal to 2,34
with the value of significant of equal to 0,000 < 0,05

Value of Adjusted R2 of Coefficient of Determinant R2 equal to 0,445,
this matter indicate that the independent variable that is leadership,
communications, motivations, career development, and position    promotion
can explain equal to 44,5% to variable dependent that is officer performance,
while the rest of equal to 55,5% explained by variable of outside model for
example career band, compensation and others.
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Ringkasan
Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis pengaruh
kepemimpinan, motivasi, komuni -
kasi, pengembangan karir, dan
promosi jabatan secara individu
mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja pegawai
Kantor Sekretariat Kabupaten
Sukoharjo. Dan juga untuk
mengetahui variabel yang paling
dominan terhadap kinerja pegawai
Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo baik sec ara
parsial maupun secara simultan.

Sampel yang digunakan
adalah 81 pegawai Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo. Data yang digunakan
adalah data primer dengan daftar
pertanyaan yang disebarkan kepada
responden. Sedangkan alat yang
digunakan adalah Regresi Linier
Berganda.

Hasil analisa menunjukkan
bahwa dengan tingkat kepercayaan
95 %  didapat hasil nilai parameter

b (koefisen regresi) untuk ke-
pemimpinan, komunikasi, motivasi,
pengembangan karir, dan promosi
jabatan masing-masing sebesar
0,286 ; 0,368 ; 0,246 ; 0,068 ; dan
0,012, ini menunjukkan bahwa
untuk variabel kepemimpinan,
komunikasi, motivasi, pengembang -
an karir, dan promosi jabatan
dimana nilai koefisen regresinya
tidak sama dengan nol,  dan positif
menunjukkan bahwa variabel ke -
pemimpinan, komunikasi, motivasi,
pengembangan karir, dan promosi
jabatan berpengaruh positif
terhadap kinerja pegawai Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo. Diantara kelima variabel
independen yang diteliti me -
nunjukkan bahwa variabel
komunikasi merupakan variabel
yang berpengaruh paling dominan
diantara variabel yang lain, ini
dibuktikan dengan adanya koefisen
regresi yang paling besar yaitu
0,378. Ini berarti variabel
komunikasi memberikan kontribusi



yang paling besar pengaruhnya
terhadap kinerja pegawai Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo.

Pada Uji t dengan tingkat
kepercayaan 95 %  didapat nilai t
hitung untuk variabel kepemimpin -
an berpengaruh secara signifikan
terhadap kinerja pegawai Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo. Untuk variabel
komunikasi berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja pegawai
Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo. Untuk
variabel motivasi berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja
pegawai Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Untuk variabel perkembangan karir
tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap kinerja pegawai Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo. Untuk  variabel promosi
jabatan tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja pegawai
Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

PadaUji F menunjukkan
bahwa kelima variabel yaitu : ke -
pemimpinan, komunikasi, motivasi,
pengembangan karir, dan promosi
jabatan secara bersama – sama
secara signifikan berpengaruh
terhadap variabel kinerja pegawai
Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo. Hal ini
didukung dengan nilai F hitung

sebesar 13,848  > F tabel sebesar
2,34 dengan  nilai signifikansinya
sebesar 0,000 < 0,05.

Nilai adjusted  R2 pada
Koefisien Determinan R 2 sebesar
0,445, hal ini menunjukkan bahwa
variabel independen yaitu ke-
pemimpinan, komunikasi, motivasi,
pengembangan karir, dan promosi
jabatan mampu menjelaskan se -
besar 44,5% terhadap variabel
dependen yaitu kinerja pegawai,
sedangkan sisanya sebesar 55,5%
dijelaskan oleh variabel diluar
model misalnya jalur karier,
kompensasi dan lain-lain.

Kata Kunci : Kepemimpinan,
Komunikasi,
Motifasi,
Pengembangan
Karir, Promosi
Jabatan

Latar Belakang Masalah
Organisasi merupakan se-

buah wadah yang dapat dijadikan
sebagai alat untuk mencapai tujuan
bersama. Organisasi merupakan
kumpulan individu-individu dengan
berbagai macam perilaku.  Adanya
perilaku yang berbeda-beda di-
antara individu membutuhkan
koordinasi agar perbedaan tersebut
menjadi sebuah sinergi yang
bermanfaat dalam pencapaian
tujuan organisasi. Tujuan organisasi
akan tercapai apabila ada pemimpin
yang mampu mengelola organisasi
secara efektif dan efisien. Seorang
pemimpin dapat bekerja secara
efektif dan efeisien apabila mampu
menentukan tujuan dan meng -
alokasikan sumber daya yang ada,
memfokuskan perhatian pada tujuan
–tujuan organisasi, mengkoordi -



nasikan perubahan, membina
kontak antara pribadi dengan
pengikutnya, menetapkan arah yang
benar dalam mencapai sasaran
organisasi.

Peranan pemimpin dikata-
kan berhasil dalam sebuah
organisasi ketika seorang pemimpin
mampu meningkatkan kinerja
individu maupun kinerja organisasi.
Seorang  pemimpin harus  mampu
mengelola pola pikir yang berfungsi
sebagai simbol dari kesatuan moral
para bawahannya, dimana seorang
pemimpin menciptakan etika kerja
dan nilai – nilai yang ada pada
organisasi. Peran seorang pemimpin
akan terkesan mendalam bagi
bawahannya dan mempengaruhi
efektivitas kerjanya apabila mampu
menyampaikan visi dan misi
organisasi secara persuasif dengan
gaya bahasa yang mudah
dimengerti dan  dipahami. Kondisi
ini akan menimbulkan motivasi dan
semangat bagi bawahan untuk
bekerja secara optimal karena
bawahan tahu apa yang menjadi
tujuan organisasi.  Peranan
pemimpin  dalam segala situasi
organisasi merupakan suatu faktor
yang sangat strategis dalam
manajemen organisasi.

Manajemen organisasi men-
jadi efektif dan efisien apabila
pemimpin mampu memahami
secara benar motivasi individu –
individu sebagai bagian dari
organisasi.  Motivasi  merupakan
salah satu bagian dari manajemen
sumber daya manusia untuk
pengembangan, pengarahan, dan
peningkatan efektivitas kerja

individu. Motivasi kerja seorang
individu antara lain dipengaruhi
oleh perasaan aman dalam bekerja,
gaji yang adil dan kompetitif,
lingkungan kerja yang menyenang-
kan, penghargaan atas prestasi kerja
serta perlakuan yang adil dari
pemimpin. Pemimpin juga harus
mengkoordinasikan semua aktivitas
yang ada dalam organisasi agar
terjadi keteraturan dalam bekerja.
Komunikasi dalam organisai
merupakan sarana yang tepat bagi
semua elemen organisasi untuk
secara bersama - sama dan
berkoordinasi dalam pelaksanaan
kerja. Komunikasi merupakan
bentuk hubungan antar anggota
organisasi baik dengan pimpinan
maupun antar bawahan.  Dengan
komunikasi yang baik diharapkan
semua pekerjaan yang diemban oleh
masing-masing anggota organisasi
akan berjalan secara efisien dan
efektif. Disamping itu , adanya
kesempatan untuk mengembangkan
diri serta promosi sangat
mendukung adanya peningkatan
kinerja yang tinggi dalam
organisasi.

Gambaran umum yang
terdapat pada Kantor Sekretariat
Daerah Sukoharjo adalah:
1. Kantor Sekretariat Daerah

Kabupaten Sukoharjo meng-
alami beberapa perubahan,
diantaranya dibidang politik,
ekonomi maupun budaya yang
sanagat berpengaruh terhadap
jalannya pemerintahan, hal itu
disebabkan karena adanya
otonomi daerah yang diterapkan
pada kantor tersebut.



2. Pengimplementasian Tap MPR
Nomor XV/MPR/1978 tentang
Penyelenggaraan Otonomi
Daerah pada Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo.

3. Terdapat kebijakan Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kepada
masyarakat di segala bidang.

4. Terdapat upaya Pemerintah
Daerah Kabupaten Sukoharjo
untuk mengupayakan karyawan
yang terampil, terdidik, ter -
motivasi dan disiplin, serta
memiliki kinerja yang tinggi.

5. Banyak tuntutan pembangunan
daerah dan masyarakat yang
menghendaki kinerja yang
tinggi dari para karyawan
Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo sebagai salah
satu organisasai Pemerintah Daerah
terus memperhatikan peningkatan
kualitas sumber daya manusia
memenuhi tuntutan pembangunan
yang dalam era otonomi daerah
sekarang ini memiliki wewenang
yang lebih besar dibandingkan
sebelum otonomi daerah. P e-
ningkatan sumber daya manusia
diarahkan untuk meningkatkan
kualitas pegawai, agar lebih
memiliki sikap dan perilaku yang
berintikan pengabdian, kejujuran,
tanggung jawab, disiplin, keadilan,
dan kewibawaaan, sehingg dapat
mengimbangi tuntutan pembangun -
an daerah.

Kenyataan di lapangan
menunjukkan bahwa masih kurang -
nya optimalisasi sumber daya
manusia sebagia modal dan faktor
terpenting yang memberikan tenaga
dan fikiran, sumber yang
menghidupi organisasi.  Padahal
perkembangan dinamika menuntut
sumber daya manusia yang dapat
memberikan pelayanan yang baik,
sesuai tuntutan perkembangan
dinamika masyarakat. Pola ke -
pemimpinan harus mempunyai
paradigma baru dengan tidak hanya
mengandalkan kekuasaan tetapi
lebih menekankan kemampuan
manajerial seorang pemimpin.
Dengan kemampuan seorang
pemimpin yang tinggi maka para
bawahan akan mempunyai kinerja
yang lebih baik, karena pemimpin
akan lebih mengerti bagaimana
memotivasi para bawahan untuk
bekerja lebih baik.  Di samping itu,
pemimpin seyogyanya memberikan
kesempatan untuk promosi pada
setiap pegawai dengan dasar
prestasi dan keahlian yang dimiliki.
Faktor komunikasi juga sangat
penting sebagai upaya mem -
perlancar hubungan kerja masih
perlu ditingkatkan agar tercipta
sebuah kesolidasi dan kekompak -
kan dalam bekerja sehingga kinerja
baik individu maupun organisasi -
onal menjadi lebih baik.

Tinjauan Pustaka
1. Kepemimpinan

Definisi kepemimpinan
telah diungkapkan oleh para ahli
dan ilmuwan sebagai upaya
memperoleh pemahaman yang



sama atas definisi kepemimpin -
an agar menghasilkan model
yang efektif dan efisein antara
lain: Yulk (2005) mendefinisi -
kan kepemimpinan  merupakan
proses untuk mempengarui
orang lain untuk memahami dan
setuju dengan apa yang perlu
dilakukan dan bagaimana tugas
itu dilakukan secara efek tif,
serta proses untuk memfasilitasi
upaya individu dan kolektif
untuk mencapai tujuan bersama.
Kreitner dan Kinicki (2005)
mengatakan bahwa kepemim-
pinan  adalah suatu proses
pengaruh sosial di mana
pemimpin mengusahakan parti -
sipasi sukarela dari para
bawahan dalam suatu usaha
untuk mencapai tujuan
organisasi.

Peters dan Austin dalam
Kreitner dan Kinicki (2005)
mendefiniskan kepemimpinan
berarti visi, pemberian se -
mangat, antusiasme, kasih,
kepercayaan, kegairahan diilus -
trasikan oleh isi kalender
seseorang, drama luar, pen-
ciptaan para pahlawan pada
semua tingkatan, bimbingan,
berjalan keliling secara efektif,
dan sejumlah lain.
Kepemimpinan tergantung pada
sejuta hal – hal kecil yang
dilakukan dengan obsesi,
konsistensi, dan kepedulian,
tetapi sejuta hal – hal tersebut
tidak berarti apa – apa jika tidak
ada kepercayaan, visi, dan
keyakinan dasar. Definisi
kepemimpinan secara jelas tidak

sekedar melibatkan  kekuasaan
dan wewenang, serta ditampil -
kan pada tingkatan yang
berbeda, misalnya pada tingkat -
an individu kepemimpinan
melibatkan pemberian nasihat,
bimbingan, inspirasi, dan
motivasi. Para pemimpin mem-
bangun tim, menciptakan ke -
satuan, dan menyelesaikan per -
selisihan di tingkat kelompok.
Para pemimpin seharusnya
membangun budaya dan men-
ciptakan perubahan di tingkat
organisasi.

2. Komunikasi
a. Pengertian Dan Bentuk

Konseptual Komunikasi
Komunikasi merupa-

kan    proses   penyampaian
informasi dari sumber ke-
pada penerima untuk men-
jalin pengertian, dan mer-
ubah tingkah laku penerima
seperti yang diinginkan oleh
sumber. Kreitner dan
Kinicki (2005 ; 198)
mendefinisikan sebagai per-
tukaran informasi antara
pengirim dan penerima, dan
kesimpulan (persepsi)
makna antara individu –
individu yang terlibat.
Analisis pertukaran ini
menyatakan bahwa komuni-
kasi adalah proses dua arah
yang berisi elemen – elemen
yang dihubungkan secara
berurutan.  Manajer yang
mengerti proses ini akan
dapat menganalisis pola
komunikasi mereka sendiri



sebaik rancangan program
komunikasi yang dapat me-
menuhi kebutuhan organi -
sasi.

Proses komunikasi
dapat dilakukan dengan
model saluran yaitu sebuah
model yang menggamba-
rkan model komunikasi
seperti sebuah pipa saluran
dimana informasi dan
makna ditransfer dari orang
ke orang. Model lain yang
dikembangkan saat ini
adalah proses informasi
sosial dimana dalam proses
ini penerima pesan dituntut
untuk mengartikan suatu
pesan dengan cara mem-
proses informasi yang
diterimanya secara kognitif .
Model  konseptual ini  ter -
dapat elemen – elemen
komunikasi antara lain:
1) Pengirim.

Pengirim adalah indi-
vidu, kelompok /
organisasi yang ingin
atau berusaha untuk
berkomunikasi dengan
penerima. Penerima
dapat berupa individu,
kelompok, atau
organisasi.

2) Pengkodean.
Komunikasi dimulai
saat pengirim meng-
kodekan suatu gagasan
atau pikiran.  Peng-
kodean merupakan
proses menerjemahkan
pemikiran batin ke
dalam kode atau bahasa

yang dapat dipahami
orang lain.

3) Pesan.  Hasil dari peng-
kodean adalah pesan.
Pesan dapat berisi apa
yang dilihat dengan
mata, agenda yang
tersembunyi. Pesan me-
butuhkan media yang
sesuai dengan untuk
menyampaikannya.
Media yang dapat
digunakan antara lain:
tatap muka langsung,
telepon, e–mail, surat
memo, gambar, rapat,
papan pengumuman,
hasil cetakan komputer,
peta atau grafik dsb.

4) Penguraian kode.  Peng-
uraian kode adalah
penerjemahan pesan
verbal, oral, atau aspek
visual dari pesan ke
dalam bentuk yang
dapat diartikan.

5) Menciptakan makna.
Proses konseptual me-
nuntut penerima untuk
menerjemahkan pesan
yang ia terima dengan
interprestasi mereka
sendiri, bukan inter-
prestasi komunikator.

6) Umpan balik. Respons
balik merupakan respon
dari penerima kepada
pengirim pesan.

7) Gangguan. Gangguan
adalah sesuatu yang
dapat mempengaruhi
seluruh hubungan dalam
proses komunikasi



yaitu: kemampuan
bicara yang kurang,
hubungan telepon yang
lemah, tulisan yang
tidak terbaca, pen-
dengaran yang kurang,
statistik yang tidak
akurat.

b. Pentingnya Komunikasi
Dalam Organisasi

Kelancaran komuni-
kasi mendorong kepada para
pegawai untuk lebih me-
ningkatkan kreativitas dan
semangat kerja sesuai
dengan batas kemampuan
masing-masing. Wursanto
(2004 : 60) menyatakan
komunikasi dalam
organisasi mempunyai
fungsi  sebagai berikut:
1) Menimbulkan rasa

kesetiakawanan dalam
loyalitas antara:

2) Meningkatkan
kegairahan kerja para
pegawai.

3) Meningkatkan moral
dan disiplin para
pegawai.

4) Semua jajaran pimpinan
dapat mengetahui ke-
adaan bidang yang
menjadi tugasnya se-
hingga akan ber-
langsung pengendalian
operasional yang efisien.

5) Semua pegawai dapat
mengetahui kebijaksana-
an, peraturan-peraturan,
ketentuan-ketentuan,

yang telah ditetapkan
pimpinan organisasi.

6) Semua informasi, ke-
terangan-keterangan
yang dibutuhkan oleh
para pegawai dapat
dengan cepat dan tepat
diperoleh.

7) Menigkatkan rasa tang-
gung jawab semua
pegawai.

8) Menimbulkan saling
pengertian diantara
pegawai.

9) Meningkatkan kerja
sama (team work) di
antara para pegawai.

10) Meningkatkan semangat
korp atau esprit de corp
di kalangan para
pegawai.

c. Hambatan Komunikasi
Gibson (2005;249)

menyatakan beberapa faktor
yang dapat menimbulkan
sumber kegagalan komuni-
kasi adalah sebagai berikut :
1) Kerangka referensi.

Pemahaman pesan yang
disampaikan oleh
komunikator dengan pe-
nerima bisa terjadi
apabila terjadi perbeda-
an referensi yang
berbeda dari peserta.
Masalah yang terjadi
dalam perusahaan bisa
menimbulkan sebuah
perbedaan karena ada-
nya perbedaan pandang-
an.  Solusinya bagai-
mana pimpinan meng-



adopsi kerangka referen-
si yang tepat untuk
memecahkan masalah
tersebut.

2) Mendengarkan selektif.
Para individu cenderung
menahan informasi baru,
khususnya kalau infor-
masi tersebut berten-
tangan dengan keyakin-
an yang ada.

3) Pertimbangan nilai.
Pertimbangan nilai me-
rupakan pertimbangan
yang dilakukan oleh
individu atas evaluasi
penerima terhadap
komunikasi atau peng-
alaman sebelumnya
dengan komunikasi
tersebut atau antispasi
arti pesan.

4) Sumber kredibilitas.
Sumber kredibilitas
adalah kepercayaan,
keyakinan dan kepatuh-
an penerima terhadap
kata – kata dan tindakan
komunikator. Tingkat
kredibilitas yang ditun-
jukkan penerima kepada
komunikator sebaliknya
secara langsung mem-
pengaruhi pandangan
penerima dan reaksinya
terhadap kata – kata
komunikator, ide dan
tindakan.

5) Masalah semantik.
Komunikasi bisa ber-
beda karena setiap
kelompok seringkali
menggunakan kata –

kata, simbol – simbol
yang berbeda dalam
komunikasi.

6) Penyaringan.
Penyaringan merupakan
proses seleksi atas
komunikasi yang dilaku-
kan baik dari atas
maupun ke bawah.
Seringkali terjadi saling
menutupi apabila ada
informasi yang kurang
baik.

7) Bahasa dalam kelom-
pok.  Seringkali kelom-
pok masyarakat, profesi-
onal mengembangkan
kata – kata atau simbol –
simbol yang hanya
dimengerti oleh ang-
gotanya.

8) Perbedaan status.
Perbedaan status dalam
organisasi seringkali
menimbulkan ancaman
bagi mereka yang ada
dibawahnya sehingga
bisa mendistorsi
komunikasi.

9) Perilaku Proxemic.
Yaitu bagaimana
individu menggunakan
ruang ketika berko-
munikasi secara antar
pribadi dengan pihak
lain.

10) Tekanan waktu. Tekan-
an waktu memberikan
hambatan penting bagi
komunikasi.

11) Beban berlebih dalam
bekerja.   Komunikasi
dan informasi yang



terlalu banyak atau
berlebih akan berakibat
ketidak efektifan infor-
masi sehingga tugas
menjadi kurang efektif.

3. Motivasi Kerja
a. Pengertian Motivasi Kerja

Hodges dan Luthans
dalam Handoko dkk
(2005;144) menyatakan
bahwa  Motivasi kerja
merupakan proses psiko-
logis mealuli keinginan
yang belum terpuaskan,
yang diarahkan dan
didorong ke pencapaian
tujuan, insentif.  Menurut
Luthans yang dikutip oleh
Setiati dalam Handoko dkk
(2005;144) menyatakan
bahwa motivasi kerja
merupakan proses dasar
yang dimulai dengan adanya
suatu kebutuhan (needs).

b. Teori Motivasi Kerja
1) Teori Kebutuhan

Maslow
Maslow yang

dikutip oleh Gibson dkk
(1996;189) menyatakan
beberapa hirarki kebu-
tuhan yang terkait atau
berhubungan erat dgn
motivasi kerja.  Tingkat-
an–tingkatan kebutuhan
berdasarkan hirarki ter-
sebut adalah sebagai
berikut :
a) Kebutuhan fisiologi,

kebutuhan  ini me-
liputi makanan,

minuman, tempat
tinggal, dan sembuh
dari rasa sakit.

b) Kebutuhan keaman-
an dan keselamatan,
kebutuhan ini me-
liputi: kebutuhan
untuk kemerdekaan
dari ancaman seperti:
keamanan dari ke-
jadian–kejadian atau
lingkungan yang
mengancam.

c) Kebutuhan rasa
memiliki, sosial, dan
kasih sayang, ke-
butuhan ini meliputi:
kebutuhan persaha-
batan, berkelompok,
interaksi dan kasih
sayang.

d) Kebutuhan penghar-
gaan (esteem), kebu-
tuhan ini terdiri dari :
kebutuhan harga diri,
dan kebutuhan peng-
hargaan dari dari
pihak lain.

e) Kebutuhan aktuali-
sasi diri, merupakan
kebutuhan untuk me-
menuhi diri sese-
orang melalui peng-
optimalisasian peng-
gunaan kemampuan,
keahlian dan potensi
yang dimiliki.

2) Teori ERG – Adelfer
Teori ini menya-

takan persetujuannya
dengan Maslow.
Adelfer  menyatakan
bahwa kebutuhan –
kebutuhan individual



tersusun secara hirarki.
Namun demikian, kebu-
tuhan yang disusulkan-
nya hanya terdiri dari
tiga tingkatan yaitu :
a) Eksistensi,

kebutuhan ini me-
liputi kebutuhan –
kebutuhan yang ter-
puaskan oleh faktor
– faktor seperti:
makanan, udara, air,
gaji dan kondisi
pekerjaan.

b) Keterkaitan,
kebutuhan ini me-
liputi kebutuhan –
kebutuhan yang ter-
puaskan dengan ada-
nya hubungan sosial
dan unterpersonal
yang berarti.

c) Pertumbuhan,
kebutuhan ini meru-
pakan kebutuhan –
kebutuhan yang ter-
puaskan oleh sese-
orang individu men-
ciptakan konteribusi
yang kreaktif atau
produktif.

3) Kebutuhan Dua Faktor
– Herzberg

Teori ini dikem-
bangkan  oleh seorang
ahli psikologis yang
bernama Frederick
Herberg.  Teori me-
ngembangkan dua faktor
tentang motivasi kerja
yang meliputi : bukan
pemuas dan pemuas,
atau motivator higenis,
atau ekstrinsik dan

intrinsik. Penelitian awal
yang menguji teori ini
dilakukan pada 200
akuntan dan insiyur
tentang kenyaman ter-
hadap pekerjaan. Hasil-
nya menunjukkan bahwa
terdapat
a) Satu kelompok

kondisi ekstrinsik
(konteks pekerjaan)
yang meliputi: upah,
keamanan kerja,
kondisi kerja, status,
prosedur perusahaan,
mutu peyeliaan,
mutu hubungan
interpersonal antar
sesama rekan kerja,
atasan dan bwaham.
Keberadaan kondisi
– kondisi ini tidak
selalu memotivasi
kerja mereka.  Tetapi
ketidak berdayaan-
nya menyebabkan
ketidakpuasan bagi
karyawan, karena
mereka perlu mem-
pertahankan setidak-
nya suatu tingkat “
tidak ada kepuasan”
yang disebut ke-
tidakpuasan atau
faktor higiens.

b) Kedua satu
kelompok kondisi
internal, isi kerja
yang meliputi: pen-
capaian prestasi,
kemajuan, peng-
akuan, pekerjaan itu
sebdiri, tanggung-
jawab, kemungkinan
berkembang. Tidak



adanya kondisi–
kondisi ini bukan
membuktikan kon-
disi tidak puas tetapi
kalau ada akan
membentuk motivasi
kerja yang kuat yang
akan menghasilkan
prestasi kerja yang
baik yang disebut
pemuas atau
motivator.

4) Teori Kebutuhan
Mcclelland

Teori ini me-
nyatakan bahwa sese-
orang dengan suatu
kebutuhan yang kuat
akan termotivasi kerja
untuk menggunakan
tingkah laku yang sesuai
guna memuaskan ke-
butuhan. Kebutuhan
sesorang dapat dipelajari
dari kebudyaan suatu
masyarakat. Tiga kebu-
tuhan yang diajukan
oleh McClelland
meliputi :
a) Kebutuhan Prestasi,

merupakan kebutuh-
an seseorang untuk
berprestasi yaitu
mempunyai keung-
gulan dan kelebihan
dalam kaitannya
dengan seperangkat
standar.

b) Kebutuhan Berafili-
asi, merupakan ke-
butuhan individu
untuk melakukan

kerjasama dengan
orang lain dengan
ramah dan suasana
menyenangkan

c) Kebutuhan kekuasa-
an, merupakan kebu-
tuhan yang men-
dorong seseorang
untuk memilki peng-
aruh terhadap orang
lain agar bertindak
dan berperilaku
sesuai dengan ke-
inginan kita.

4. Pengembangan Karir
Karir merupakan per-

kembangan karyawan secara
individual dalam jenjang
jabatan atau kepangkatan yang
dapat dicapai selama masa kerja
tertentu dalam suatu organsiasi.
Pengembangan karir adalah
suatu kondisi yang menunjuk-
kan adanya peningkatan status
seseorang dalam suatu
organisasi pada jalur karir yang
telah ditetapkan dalam
organisasi yang bersangkutan.

Secara individual, setiap
orang harus siap mengem-
bangkan dirinya dalam rangka
penelitian karirnya lebih lanjut.
Samsudin (2005 : 145) me-
nyebutkan enam kegiatan
pengembangan karir yaitu: 1)
pretasi kerja; 2) exposure, yaitu
upaya dikenal pimpinan; 3)
permintaan berhenti; 4)
kesetiaan pada organisasi; 5)
mentor dan sponsor; 6)
kesemptan untuk berkembang.



Gomes ( 2003:214 )
mengemukakan bahwa pe -
ngembangan karir organisasi
adalah outcomes yang berasal
dari interaksi antara karir
individu dengan proses
manajemen karir organisasi.
Dan Career planning adalah
suatu proses yang berlangsung
secara sadar agar : menjadi tahu
akan diri, mengidentifikasikan
tujuan yang berkaitan dengan
karir, dan pemrograman kerja,
pendidikan, pengalaman, dan
pengembangan. Sedangkan
Career Management adalah
suatu proses yang sedang
berlangsung mulai dari pe -
nyiapan, pengimplementasian
dan monitoring rencana karir
yang dilaksanakan oleh individu
sendiri, atau bersama-sama
dengan sistem karir organisasi.

5. Promosi Jabatan
a. Pengertian Promosi

Promosi jabatan terjadi
ketika seorang karyawan
dipindahkan dari suatu
pekerjaan ke posisi lain
yang lebih tinggi dalam hal
pembayaran gaji, tanggung-
jawab, dan atau tingkat
status keorganisasiannya
(Mangkuprawira,
2003;168).   Promosi sering
pula disebut kembalinya
seorang karyawan ke posisi
pekerjaan yang lebih tinggi.
Promosi juga dikatakan
sebagai  kenaikan jabatan
seorang pegawai ke jenjang
yang lebih tinggi.

Promosi sebagaimana
diungkapkan oleh

Mangkuprawira (2003;168)
terdapat dua pendekatan
yaitu : sistem promosi
tertutup dan terbuka.  Sistem
promosi tertutup merupakan
sebuah sistem yang me-
nempatkan unsur tanggung-
jawab untuk mengidentifi -
kasikan karyawan yang
dapat dipromosikan.  Untuk
itu,  seharusnya memiliki
catatan tentang kandidat,
informasi tentang kinerja
masa lalu karyawan yang
akan dipromosikan,  menilai
potensi bawahan, informasi
kandidat dari departemen
lain. Sedangkan sistem
promosi terbuka umumnya
diarahkan untuk mereka
yang paling berkualifikasi
dan diumumkan lewat papan
pengumuman dan buletin.
Jadi, semua karyawan yang
berminat dan merasa
kualifikasikannya terpenuhi
bebas untuk melamar.
Ditinjau  dari sisi filosofi,
dengan sistem terbuka
perusahaan telah bertindak
secara transparan, adil dan
tidak diskriminatif.

b. Asas – asas dan Dasar
Promosi

Asas – asas promosi
yang dikemukan oleh
Hasibuan (2006;108)
meliputi :
1) Kepercayaan. Promosi

hendaknya dilaksanakan
pada kepercayaan atau
keyakinan mengenai ke-
jujuran, kemampuan,
dan kecakapan karyawan
yang bersangkutan dlm
melaksanakan tugas –



tugas pada jabatan
tersebut.

2) Keadilan.  Promosi ber-
asaskan keadilan ter-
hadap nilai – nilai
kejujuran, kemampuan,
dan kecakapan semua
karyawan.  Penilaian
harus jujur dan obyektif
tidak pilih kasih atau
suka dan tidak suka.

3) Formasi.  Promosi harus
dilaksanakan sesuai
dengan formasi yang
ada, karena promosi
karyawan hanya
mungkin dilakukan jika
ada formasi jabatan yang
lowong.  Untuk itu harus
ada uraian pekerjaan
atau jabatan yang jelas.

Program promosi
hendaknya memberikan
informasi yang jelas, apa
yang dijadikan sebagai dasar
pertimbangan untuk mem-
promosikan seseorang kar-
yawan. Hasibuan (2006 ;
109) menyatakan beberapa
hal yang dapat dijadikan
pertimbangan atau dasar –
dasar promosi adalah :
1) Pengalaman. Pengalam-

an yaitu promosi yang
didasarkan pada lama-
nya pengalaman kerja
seorang karyawan.

2) Kecakapan.  Promosi ini
dilakukan dengan dasar
kecakapan seseorang

3) Kombinasi pengalaman
dan kecakapan.  Promosi
yang dilaksanakan dgn
dasar lamanya pe-
ngalaman kerja dan
kecakapan seseorang.

c. Tujuan dan Manfaat
Promosi

Promosi dilaksanakan
dalam rangka peningkatan
kinerja karyawan.  Tujuan
promosi yang dikemukakan
Oleh Hasibuan (2006;113)
antara lain:
1) Untuk memberikan pe-

ngakuan, jabatan, dan
kebanggaan pribadi,
status sosial kepada
karyawan.

2) Dapat menimbulkan ke-
puasan dan kebanggaan
pribadi, dan menambah
pengahasilan karyawan.

3) Untuk merangsang
karyawan agar lebih
bergairah dalam bekerja.

4) Untuk mengembangkan
kreativitas karyawan

5) Menanbah dan mem-
perluas pengetahuan
karyawan.

6) Mengisi jabatan yang
kosong

7) Meningkatkan semangat
kerja

8) Memperbaiki status
karyawan dari tidak
tetap menjadi tetap.

6. Kinerja Pegawai
Kinerja merupakan hasil

kerja seseorang yang meng-
gambarkan kualitas dan
kuantitas atas kerja yang telah
dilakukan.  Kinerja antara satu
orang dengan yang lainnya
dapat saja berbeda, karena
faktor – faktor pendorong yang
berbeda.  Kinerja karyawan
sangat penting oleh karena
kinerja seorang karyawan dalam
sebuah instansi akan menentu -
kan efektif tidaknya kinerja



instansi tersebut. Apabila
kinerja karyawan tidak baik,
maka kinerja instansipun
menjadi tidak baik.  Begitu juga
sebaliknya apabila kinerja
karyawan baik maka kinerja
instansipun menjadi baik.

Simmamora (2004;314)
menyatakan bahwa kinerja
adalah tingkat kerja yang
dicapai oleh seseorang  dengan
syarat – syarat yang telah
ditentukan. Kinerja dipengaruhi
oleh faktor – faktor sebagai
berikut : 1) Faktor individual
yang terdiri dari : kemampuan,
dan faktor demografi ; 2) Faktor
psikologis yang terdiri dari :
sikap, motivasi, persepsi,
personality dan pembelajaran;
3) faktor organisasi yang terdiri
dari: sumber daya, kepemimpin-
an, penghargaan, struktur, dan
job design.

Hipotesis
Berdasarkan landasan teori dan

penelitian terdahulu hipotesis yang

diajukan dalam penelitian ini
adalah:
Ha1 : Diduga ada pengaruh yang

signifikan antara ke-
pemimpinan terhadap
kinerja pegawai.

Ha2 : Diduga ada pengaruh yang
signifikan antara
komunikasi terhadap kinerja
pegawai.

Ha3 : Diduga ada pengaruh yang
signifikan antara motivasi
terhadap kinerja pegawai.

Ha4 : Diduga ada pengaruh yang
signifikan antara pengem-
bangan karir terhadap
kinerja pegawai.

Ha5 : Diduga ada pengaruh yang
signifikan antara promosi
jabatan terhadap kinerja
pegawai.

Ha6 : Diduga ada pengaruh yang
signifikan antara ke-
pemimpinan, komunikasi,
motivasi, pengembangan
karir, dan promosi jabatan
secara simultan terhadap
kinerja pegawai.



Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka pemikiran
Sumber: Yulk, tahun 2001, halaman 13

Metode Penelitian
Tempat (obyek) penelitian

ini adalah Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo .
Sedangkan subyek penelitiannya
adalah semua pegawai Kanto r
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo. Untuk desain penelitian
ini adalah sebuah survey dengan
kuesioner sebagai alat pengumpul
data.

Menurut Sugiyono (2004 :
115) populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri dari:
obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Populasi dalam
penelitian ini adalah pegawai

Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo sejumlah 162
orang.

Sampel adalah bagian dari
populasi. Pengambilan sampel
dalam penelitian ini menggunakan
random sampling. Berdasarkan data
populasi yang ada sebanyak 162
pegawai maka jumlah sampel yang
akan diambil adalah sejumlah  50%
dari jumlah populasi yaitu sebanyak
81 responden anggota populasi
yang ada pada Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo
(Roscoe dalam Widayat, 2005).

Data dan Pengumpulan Data
Data yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah data
primer.   Pengumpulan data

Kepemimpinan
(X1)

Komunikasi (X2)

Motivasi
(X3)

Kinerja Pegawai
(Y)

Pengembangan
Karir  (X4)

Promosi Jabatan
(X5)



dilakukan dengan menggunakan
kuesioner.  Metode kuesi oner
adalah penyebaran angket kuesioner
tertutup berupa daftar pertanyaan
mengenai masalah yang akan
diteliti yang ditujukan kepada para
pegawai Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo yang menjadi
sampel penelitian. Pengumpulan
data melalui penyebaran daftar
pertanyaan ini disusun berjenjang
berdasarkan skala pengukuran
Likert (Sugiyono, 1997: 14) dengan
urutan skala lima, yaitu 1,2,3,4,5
dan mempunyai kriteria jawaban
sebagai berikut :
1. Sangat Setuju (SS) skor 5.
2. Setuju (S) skor 4.
3. Kurang Setuju (KS) skor 3.
4. Tidak Setuju (TS) skor 2.
5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor

1.
Metode Analisa Data
Metode analisis data yang diguna-
kan oleh peneliti antara lain :
1. Pengujian Validitas
2. Uji  Reliabilitas
3. Uji Asumsi Klasik, yang terdiri

dari
a. Uji Normalitas Data
b. Uji Multikolinearitas
c. Uji Heteroskedastisitas
d. Uji  Autokorelasi

4. Analisa Regresi Berganda
5. Uji  F
6. Uji t
7. Uji R2

Hasil Analisis Data
1. Pengujian Data

a. Pengujian validitas
instrumen
1) Uji validitas instrumen

kepemimpinan

Variabel kepe-
mimpinan terdiri dari 6
item pertanyaan. Hasil
pengujian validitas
instrumen kepemimpin-
an dengan mengguna-
kan Pearson Correla-
tion, menunjukkan
bahwa korelasi item -
item pertanyaan ter-
hadap variabel mem-
punyai nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,05
artinya bahwa ins-
trumen tersebut dinyata-
kan valid.

2) Uji validitas instrumen
komunikasi

Variabel komu-
nikasi terdiri dari 5 item
pertanyaan. Hasil peng-
ujian validitas instrumen
komunikasi dengan me-
nggunakan Pearson
Correlation menunjuk-
kan bahwa korelasi
item-item pertanyaan
terhadap variabel mem-
punyai nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,05 arti-
nya bahwa  instrumen
tersebut dinyatakan
valid.

3) Uji validitas  instrumen
motivasi

Variabel moti-
vasi terdiri dari 8 item
pertanyaan. Hasil peng-
ujian validitas instrumen
motivasi dengan meng-
gunakan Pearson Corre-
lation menunjukkan
bahwa korelasi item-
item pertanyaan ter-
hadap variabel mem-



punyai nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,05
artinya bahwa instru-
men tersebut dinyatakan
valid.

4) Uji  validitas  instrumen
pengembangan karir

Variabel pe-
ngembangan karir terdiri
dari 7 item pertanyaan.
Hasil pengujian validitas
instrumen  pengembang-
an karir dengan meng-
gunakan Pearson Corre-
lation menunjukkan
bahwa korelasi item-
item pertanyaan ter-
hadap variabel mem-
punyai nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,05
artinya bahwa  instru-
men tersebut dinyatakan
valid.

5) Uji validitas instrumen
promosi jabatan

Variabel promosi
jabatan terdiri dari 5
item pertanyaan. Hasil
pengujian validitas
instrumen promosi jabat-
an dengan menggunakan
Pearson Correlation
menunjukkan bahwa
korelasi item-item per-
tanyaan terhadap
variabel mempunyai
nilai signifikansi lebih
kecil dari 0,05 artinya
bahwa instrumen ter-
sebut dinyatakan valid.

6) Uji validitas  instrumen
kinerja pegawai

Variabel kinerja
terdiri dari 7 item per-
tanyaan. Hasil pengujian

validitas instrumen
kinerja dengan menggu-
nakan Pearson Corre-
lation menunjukkan
bahwa korelasi item-
item pertanyaan ter-
hadap variabel mem-
punyai nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,05
artinya bahwa  instru-
men tersebut dinyatakan
valid.

b. Pengujian Reliabilitas
Data

Hasil uji reliabilitas
data menunjukkan bahwa
semua instrumen yang
digunakan dalam penelitian
ini reliabel. Hal ini   ditun-
jukkan dengan koefisien
alpha yang  melebihi 0,6.

c. Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas Data

Hasil uji norma-
litas data dengan
menggunakan
Kolmogorof Smirnov
Test yang telah
dilakukan menunjukkan
bahwa semua variabel
mempunyai distribusi
normal karena mem-
punyai nilai signifikansi
sebesar 0,935  >  0,05.

2) Uji Multikolinearitas
Hasil pengujian

yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa
angka Varian Inflation
Factor dibawah 10.
Karena   masing–masing
angka VIF dibawah 10
maka disimpulkan tidak
trdapat multikolinearitas



3) Uji
Hetereoskedastisitas

Pengujian yang
telah dilakukan menun-
jukkan bahwa yang
mengandung heteros-
kedastisitas hanya pada
variable komunikasi.
Hal ini dibuktikan
dengan nilai signifikansi
untuk masing–masing
variabel  tidak sig-
nifikan, yaitu  lebih
besar dari 0,05 pada
level signifikansi 0,05
maka disimpulkan
bahwa tidak terdapat
heteroskedastisitas
kecuali variabel
komunikasi.

4) Uji Autokorelasi
Pengujian auto-

korelasi menggunakan
Uji Durbin Watson.
Hasil uji yang telah
dilakukan menunjukkan
bahwa angka DW
sebesar 2,009. Angka
2,009 berada pada 1,44
dan 2,05, dengan sampel
81 responden dan 5
variabel bebas.  Kesim-
pulan uji tersebut me-
nyatakan bahwa tidak
terdapat autokorelasi.

2. Pengujian Hipotesis
a. Model Regresi Linier

Berganda
Model regresi dalam

penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Y = 4,267 + 0,282X1 +
0,378X2 + 0,320X3 +
0,077X4 + 0,009X5 + e

α = 4,267, artinya apa-
bila variabel kepe-
mimpinan, komu-
nikasi, motivasi,
pengembangan
karir, dan promosi
jabatan mem-
punyai nilai nol
maka kinerja pe-
gawai positif

1 = 0,282, artinya
bahwa terdapat
pengaruh positif
antara variabel ke-
pemimpinan (X1)
terhadap kinerja
pegawai.

2 = 0,378, artinya
bahwa terdapat
pengaruh positif
antara variabel
komunikasi (X2)
terhadap kinerja
pegawai.

3 = 0,320, artinya
bahwa terdapat
pengaruh positif
antara variabel
motivasi (X3)
terhadap kinerja
pegawai.

4 = 0,077, artinya bahwa
terdapat pengaruh
positif antara
variabel pengem-
bangan karir (X4)
terhadap kinerja
pegawai.



5 = 0,009, artinya
bahwa terdapat
pengaruh positif
antara variabel
promosi jabatan
(X5) terhadap
kinerja pegawai.

Dari persamaan di atas
menunjukkan bahwa
variabel kepemimpinan,
komunikasi, motivasi,
pengembangan karir, dan
promosi jabatan berpeng-
aruh positif terhadap kinerja
pegawai Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Suko-
harjo. Variabel yang paling
dominan pengaruhnya ter-
hadap kinerja pegawai
adalah komunikasi dengan
koefisien regresi sebesar
0,378.

b. Uji Statistik t
Berdasarkan perbandingan
nilai t hitung dengan t tabel
maka dapat dijelaskan hal–
hal berikut:
a) Pengaruh kepemimpinan

terhadap kinerja pe-
gawai.
Hasil pengujian yang
dilakukan menunjukkan
untuk  variabel ke-
pemimpinan diperoleh
nilai thitung sebesar 2,912
dengan taraf signifikansi
0,005.  Nilai thitung

sebesar 2,912  > t tabel
sebesar 1,992, dan taraf
signifikansi 0,005 < 0,05
artinya variabel kepe-

mimpinan mempunyai
pengaruh secara signi-
fikan terhadap kinerja.
Kesimpulan dari uji ini
adalah Ho dinyatakan
ditolak.

b) Pengaruh komunikasi
terhadap kinerja pe-
gawai.
Hasil pengujian yang
dilakukan menunjukkan
untuk variabel komuni-
kasi  mempunyai nilai
thitung sebesar 4,341
dengan taraf signifikansi
0,000. Nilai thitung se-
besar 4,341  >  t tabel
sebesar 1,992 dan taraf
signifikansi 0,000 < 0,05
artinya variabel komuni-
kasi mempunyai peng-
aruh secara signifikan
terhadap kinerja pe-
gawai. Kesimpulan dari
pengujian ini Ho
dinyatakan ditolak.

c) Pengaruh motivasi ter-
hadap kinerja  pegawai.
Hasil pengujian yang
dilakukan menunjukkan
untuk variabel motivasi
mempunyai nilai thitung
sebesar 3,588  dengan
taraf signifikansi 0,001.
Nilai thitung sebesar
3,588 > ttabel sebesar -
1,992, dan taraf
signifikansi 0,001 <
0,05, artinya variabel
motivasi mempunyai
pengaruh secara signifi-
kan terhadap kinerja



pegawai.  Kesimpulan
dari pengujian ini Ho
dinyatakan ditolak.

d) Pengujian perkembang-
an karir terhadap kinerja
pegawai.
Hasil pengujian yang
dilakukan menunjukkan
untuk variabel perkem-
bangan karir mempunyai
nilai thitung sebesar
0,746  dengan taraf
signifikansi 0,458. Nilai
thitung sebesar 0,746 <
ttabel sebesar 1,992, dan
taraf signifikansi sebesar
0,458 > 0,05 artinya
variabel pengembangan
karir tidak mempunyai
pengaruh secara signifi-
kan terhadap kinerja
pegawai. Kesimpulan
dari pengujian ini Ho
tidak dapat ditolak

e) Pengujian promosi jabat-
an terhadap kinerja
pegawai
Hasil pengujian yang
dilakukan menunjukkan
untuk variabel promosi
jabatan mempunyai nilai
thitung sebesar 0,076
dengan taraf signifikansi
0,940. Nilai thitung

sebesar 0,076 <  t tabel
sebesar 1,992, dan taraf
signifikansi sebesar
0,940 > 0,05 artinya
variabel promosi jabatan
tidak mempunyai peng-
aruh secara signifikan
terhadap kinerja pega-

wai. Kesimpulan dari
pengujian ini Ho tidak
dapat ditolak

f) Variabel yang paling
dominan pengaruhnya
adalah komunikasi dgan
koefisien regresi sebesar
0,378.

c. Uji Statistik F
Nilai F hitung menunjukkan
bahwa kelima variabel
yaitu: kepemimpinan, ko-
munikasi, motivasi, pe-
ngembangan karir, dan
promosi jabatan secara
bersama - sama secara
signifikan mempunyai peng-
aruh terhadap variabel
kinerja pegawai. Hal ini
didukung dengan nilai
Fhitung sebesar 13,848 >
Ftabel sebesar 2, 34 dengan
nilai signifikansinya sebesar
0,000 < 0,05.  Kesimpulan-
nya H null ditolak dan
menerima H alternatif.

d. Koefisien Determinansi
(R2)
Nilai adjusted R2 sebesar
0,445, hal ini menunjukkan
bahwa variabel independen
mampu menjelaskan sebesar
44,5% terhadap variabel
dependen, sedangkan sisa-
nya sebesar 55,5% dijelas-
kan oleh variabel diluar
model misalnya jalur karier,
kompensasi.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa

data dan pengujian hipotesis  yang



telah dilakukan menunjukkan hal –
hal berikut ini .
1. Hasil Uji t Statistik

a. Variabel kepemimpinan
mempunyai pengaruh secara
signifikan terhadap kinerja.

b. Variabel komunikasi mem-
punyai pengaruh secara
signifikan terhadap kinerja
pegawai.

c. Variabel motivasi mem-
punyai pengaruh secara
signifikan terhadap kinerja
pegawai.

d. Variabel pengembangan
karir tidak mempunyai
pengaruh secara signifikan
terhadap kinerja pegawai.

e. Variabel promosi jabatan
tidak mempunyai pengaruh
secara signifikan terhadap
kinerja pegawai.

f. Variabel yang dominan
pengaruhnya adalah komu-
nikasi dengan koefisien
regresi sebesar 0,378.

2. Secara individual pengujian
terhadap hipotesis penelitian
menunjukkan bahwa :
a. Kepemimpinan mempunyai

pengaruh positif dan
signifikan  terhadap kinerja
pegawai Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Suko-
harjo.

b. Komunikasi mempunyai
pengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja
pegawai Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Suko-
harjo.

c. Motivasi mempunyai peng-
aruh positif dan signifikan
terhadap kinerja  pegawai
Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

d. Pengembangan karir mem-
punyai pengaruh positif dan
tidak signifikan terhadap
kinerja pegawai Kantor
Sekretariat Daerah Kabu-
paten Sukoharjo.

e. Promosi jabatan mempunyai
pengaruh positif tetapi tidak
signifikan terhadap kinerja
pegawai Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Suko-
harjo.

3. Terdapat pengaruh yg signifikan
secara   simultan antara
variabel independen yang terdiri
dari: kepemimpinan, komuni -
kasi, motivasi, pengembangan
karir dan promosi jabatan
terhadap kinerja  pegawai
Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

4. Variabel yang paling dominan
pengaruhnya terhadap kinerja
adalah komunikasi dengan
angka koefisien regresi sebesar
0,378.

5. Nilai adjusted R2 menunjukkan
angka sebesar 0,445% artinya
bahwa variabel independen
hanya mampu menjelaskan
variabel dependen sebesar
44,5%, sedangkan sisanya
sebesar 55,5% dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak diteliti.
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