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Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain adalah motivasi dan 

disiplin, makin tinggi motivasi dan disiplin pegawai maka makin tinggi pula 
kinerja pegawai tersebut. Namun pada kenyataanya, meski sudah diberikan 
motivasi dan tindakan pendisiplinan tetapi kinerja pegawai kurang optimal. 
Tingkat absensi yang menunjukkan tingkat motivasi dan disiplin pegawai Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara bisa dikatakan baik tapi kinerja 
pegawai kurang optimal. Ini terlihat dari kegiatan penyuluhan yang belum 
mencapai target yang sudah ditetapkan sehingga hasil kehutanan dan 
perkebunannya belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh motivasi dan disiplin terhadap kinerja pegawai Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Jepara baik secara parsial maupun simultan. 

Penelitian ini adalah penelitian populasi, jadi seluruh pegawai pada Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabuapaten Jepara sebanyak 70 pegawai menjadi 
responden dari penelitian ini. Tiga variabel yang dikaji dalam penelitian ini, 
adalah: motivasi, disiplin, dan kinerja pegawai. Alat pengumpulan data yang 
digunakan adalah angket, dan data yang digunakan merupakan data primer. Data 
yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 
pengujian hipotesis dengan uji partial (t) dan uji simultan (F).  

Hasil analisis regresi data menunjukkan persamaan sebagai berikut Y = 
17.442 + 0,326 X1 + 0,382 X2. Secara parsial variabel motivasi memberikan 
kontribusi sebesar 0,326 atau 32,6% dan motivasi sebesar 0,382 atau 38,2% 
terhadap kinerja pegawai. Secara simultan (motivasi dan disiplin) berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai sebesar 43,5%. Sedangkan sisanya sebesar 
56,5% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Simpulan penelitian ini adalah motivasi dan disiplin mempunyai pengaruh 
baik secara parsial maupun secara simultan terhadap kinerja pegawai. Disarankan 
agar Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara memberikan  piagam 
kepada pegawai yang dinilai teladan berdasarkan hasil evaluasi kerja yang 
dilakukan tiap tahunnya. Selain itu juga atasan memberikan masukan berdasarkan 
hasil evaluasi untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengatasi 
masalah. 

 


