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RINGKASAN 

Hasil uji koefesien regresi linear berganda dapat persamaan Y = 5,912 + 0,587X 1

+0,259X 2 +6,719 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu Kebutuhan 

Aktualisasi Diri dan Penghargaan secara bersama-sama memiliki keterkaitan yang searah 

dengan tanda positif terhadap Prestasi Kerja Pegawai KPP Pratama Solok. 

Hasil koefesien determinasi (R 2 ) diperoleh nilai 0,660 yang berarti bahwa kontribusi 

antara variabel Kebutuhan Aktualisasi Diri dan Penghargaan terhadap Prestasi Kerja Pegawai 

KPP Pratama Solok sebesar 0,436 atau 43,6% dan dipengaruhi oleh variabel lain (100 - 43,6) 

adalah sebesar 56,4% variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Hasil t
hitung

pada variabel Kebutuhan Aktualisasi Diri sebesar 5,493 dengan signifikasi 

menggunakan  = 0,05, karena t
hitung

 lebih besar dari t tabel  yaitu 5,493 > 1,680 berdasarkan 

hasil perhitungan ini maka dapat dikatakan variabel kebutuhan aktualisasi diri (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pegawai KPP Pratama Solok. Dan untuk 

variabel Penghargaan diketahu dengan jelas bahwa t
hitung

 dari variabel ini diperoleh sebesar 

2,168 yang berarti lebih besar dari t tabel  yang di dapat 2.168 > 1,680 dan nilai signifikannya 

0,036 < 0,05, maka dapat dikatakan variabel penghargaan (X2) juga berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi kerja pegawai KPP Pratama Solok. 

Hasil uji f sebesar 17,021 dengan tingkat signifikan  5% (signifikan 5% atau 0,05). 

Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan H 0  ditolak bila f
hitung

 > f tabel  nilai f
hitung

 sebesar 

17,021 > 3,21 dengan nilai signifikannya 0,000 > 0,05 yang berarti bahwa kebutuhan 

aktualisasi diri dan penghargaan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap 

prestasi kerja pegawai KPP Pratama Solok.  

Berdasarkan hasil dari pengujian koefesien regresi linear berganda, koefesien 

determinasi R 2 , hipotesis uji t dan uji f, dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan 

aktualisasi diri dan penghargaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja 

pegawai KPP Pratama Solok. 

 

 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian, tujuan dan 

tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.  



Kata kunci maksimal 5 kata 

Kebutuhan Aktualisasi Diri, Penghargaan dan Prestasi Kerja Pegawai 

BAB I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia berbeda dengan sumber daya lainnya diperusahaan. Manusia 

digerakkan oleh motivasi dalam bekerja. Jadi, perusahaan yang bisa memberikan motivasi 

yang tinggi pada pegawai untuk bekerja dengan memenuhi kebutuhan mereka akan 

meningkatkan prestasi kerjanya dimana pegawai akan produktif sehingga berpengaruh pada 

peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan termasuk peningkatan laba perusahaan. 

Untuk itu, sangat diperlukan motivasi dari atasan kepada bawahannya ataupun sesama rekan 

kerja dalam jabatan atau posisi yang selevel. Perusahaan harus menyadari bahwa motivasi 

adalah hal utama dan berpengaruh cukup besar dalam peningkatan prestasi kerja para 

pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap perusahaan harus sensitif terhadap hal 

ini demi tercapainya tujuan perusahaan secara lebih efektif dan efisien.  

Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu 

aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong 

perilaku seseorang. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki suatu faktor 

yang mendorong aktivitas tersebut (Sutrisno 2016: 109).  

Pemenuhan kebutuhan akan aktualisasi diri merupakan tingkat kebutuhan yang tertinggi 

dari teori Maslow yaitu, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan hubungan 

sosial, kebutuhan pengakuan (penghargaan), kebutuhan aktualisasi diri. Ketika seseorang 

telah tercukupi dalam ke-4 kebutuhan di bawahnya maka ia pun akan membutuhkan aktualiasi 

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan 

yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian 

tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema. 



diri dimana ia diakui sebagai seseorang yang memiliki kontribusi penting atas sebuah 

perusahaan. Kebutuhan aktualisasi diri akan menimbulkan kepuasan tersendiri dari individu 

tersebut. Kebutuhan akan kepuasan diri meliputi; kebutuhan untuk mewujudkan diri yaitu 

mengenai nilai dan kepuasan yang di dapat dari sebuah pekerjaan (Maslow: Hariandja, 

2002,hal: 327). 

Imbalan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan 

prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja para karyawan. Penghargaan adalah insentif yang 

mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna 

mencapai keunggulan yang kompetitif. Penghargaan adalah reward dalam bentuk uang yang 

diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan 

(Mahmudi, 2005,hal: 89). 

Suatu penghargaan adalah imbalan yang diberikan dalam bentuk material dan non 

material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada karyawannya agar mereka dapat 

bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan 

perusahaan, dengan kata lain pemberian penghargaan dimaksudkan untuk meningkatkan 

produktivits dan mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap berada dalam 

perusahaan. Pemberian sistem penghargaan dimaksudkan sebagai dorongan agar karyawan 

mau bekerja dengan lebih baik dan membangkitkan motivasi sehingga dapat mendorong 

kinerja karyawan menjadi lebih baik sesuai dengan tanggung jawabnya bahkan melebihi target 

pekerjaan yang telah ditetapkan perusahaan. 

Prestasi sebagai tingkat kecakapan seseorang pada tugas-tugas yang mencakup pada 

pekerjaannya. Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas–tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 



pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Prestasi dipengaruhi oleh beberapa faktor 

pendukung, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam individu (Edy Sutrisno 2016, Hal: 

150).  

Pengaruh Kebutuhan Aktualisasi Diri dan Penghargaan terhadap prestasi kerja pegawai 

dapat dilihat dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok yaitu dapat memberikan 

kebutuhan aktualisasi diri dan penghargaan yang baik dimana yang sudah diterapkan di 

perusahaan tersebut dalam memberikan pelayanan dibidang perpajakan.  

Direktorat Jenderal Pajak merupakan organisasi yang terus berkembang, hal ini 

berdampak pada tuntutan pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan persyaratan 

jabatan yang ada. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok merupakan integrasi dari tiga kantor 

operasional DJP, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), kantor pemeriksaan dan penyidikan Pajak (KARIKPA). Dengan demikian, 

dengan beroperasinya KPP Pratama, wajib pajak dapat melaksanankan semua kewajibannya 

dalam satu kantor. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Solok karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok merupakan salah satu kantor 

yang peduli dan memperhatikan mengenai kebutuhan aktualisasi diri dan penghargaan agar 

dapat memberikan kesempatan dalam berprestasi untuk pegawai yang sedang bekerja. 

Sehingga para pegawai tersebut lebih dapat meningkatkan semangat kerjanya, karena 

semangat kerja yang baik atau maksimal merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai 

tujuan perusahaan yang dapat dipengaruhi dari penghargaan dan prestasi kerjanya. Oleh 

karena itu saya melakukan penelitian dengan Judul: “Pengaruh Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Dan Penghargaan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Kantor Pajak Pratama Solok”. 

1.2. Rumusan Masalah 



Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah kebutuhan aktualisasi diri berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai KPP 

Pratama Solok ? 

2. Apakah pemberian penghargaan kepada karyawan dapat mempengaruhi prestasi kerja 

pegawai KPP Pratama Solok ? 

3. Apakah kebutuhan aktualisasi diri dan penghargaan secara simultan berpengaruh terhadap 

prestasi kerja pegawai KPP Pratama Solok ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan persoalan penelitian tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah :  

1. Untuk mengetahui apakah kebutuhan aktualisasi diri berpengaruh terhadap prestasi kerja 

pegawai KPP Pratama Solok. 

2. Untuk mengetahui apakah pemberian penghargaan kepada karyawan dapat 

mempengaruhi prestasi kerja pegawai KPP Pratama Solok. 

3. Untuk mengetahui apakah kebutuhan aktualisasi diri dan penghargaan secara simultan 

berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai KPP Pratama Solok. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Aktualisasi Diri 

2.1.1. Pengertian Aktualisasi Diri 

Kebutuhan aktualisasi diri merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi. Untuk 

memenuhi kebutuhan puncak ini biasanya seseorang bertindak bukan atas dorongan orang 

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dalam 

bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan 

dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan 

hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan 

sumber pustaka 10 tahun terakhir. 



lain, tetapi karena kesadaran dan keinginan diri sendiri. Dalam kondisi ini seseorang ingin 

memperlihatkan kemampuan dirinya secara optimal di tempat masing-masing. Kebutuhan 

untuk memenuhi diri sendiri dengan penggunaan kemampuan maksimum, keterampilan, dan 

potensi. (Siswanto 2005: 129). 

Tanpa memandang suku asal-usul seseorang, setiap manusia mengalami tahap-tahap 

peningkatan kebutuhan atau pencapaian dalam kehidupannya. Kebutuhan tersebut meliputi 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan 

akan penghargan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Robbins dan Coulter, menyebutkan bahwa 

kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan seseorang untuk mampu menjadi apa yang 

diinginkan sesuai dengan potensi yang dimiliki (Shasha, Sheila Shintya, 2018). 

Aktualisasi diri merupakan proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan bakat, sifat-

sifat dan potensi-potensi psikologis yang unik. Sedangkan menurut Perfilyeva menyebutkan 

bahwa aktualisasi diri adalah proses implementasi seorang individu dari minat, kreativitas, 

keinginan untuk berkembang, kemampuan untuk bertanggung jawab dan kemandirian.  

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa aktualisasi diri merupakan 

penggunaan semua bakat, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas dalam diri seorang 

individu (Rumbiati, 2016). 

2.1.2 Hambatan-Hambatan Aktualisasi Diri 

Orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya sangat memahami bahwa ada eksistensi 

atau hambatan lain tinggal (inwelling) didalam (internal) atau di luar (eksternal) 

keberadaannya sendiri yang mengendalikan perilaku dan tindakannya untuk melakukan 

sesuatu.  

Hambatan yang berasal dari dalam diri (internal) adalah ketidak tahuan akan potensi diri 

dan perasaan ragu dan takut untuk mengungkapkan potensi diri. Sedangkan hambatan yang 

berasal dari luar (eksternal) adalah budaya masyarakat yang tidak mendukung upaya 

aktualisasi potensi diri seseorang dan faktor dari lingkungan sekitar (Adhani, 2013). 

2.1.3 Indikator Aktualisasi Diri 

Ada beberapa indikator-indikator kebutuhan aktualisasi diri adalah sebagai berikut:  

1. Kebutuhan pertumbuhan (growth need)  

Kebutuhan pertumbuhan adalah kebutuhan untuk mengetahui dan memahami sesuatu, 

untuk tumbuh dan berkembang dengan dihargai orang lain. 



2. Kebutuhan pencapaian potensi seseorang (achieving one’s potential),  

Yaitu kebutuhan seseorang untuk mengembangkan potensi, kemampuan, dan bakat yang 

ada dalam dirinya secara maksimal. 

 

 

3. Kebutuhan pemenuhan diri (self-fulfillment),  

Yaitu kebutuhan untuk memenuhi keberadaan diri dengan memaksimalkan penggunaan 

kemampuan dan potensi yang ada dalam  dirinya. 

4. Kebutuhan dorongan,  

Yaitu dorongan dalam diri individu untuk mempertahankan keberadaan dirinya sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya (Rumbiati, 2016). 

2.2 Penghargaan 

2.2.1 Pengertian Penghargaan 

Penghargaan adalah atas pelaksanaan pekerjaan yang diberikan manajer dan hasil yang 

diperoleh, pekerja mendapat upah atau gaji. Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja, 

manajer menyediakan insentif bagi pekerja yang dapat memberikan prestasi kerja melebihi 

standar kinerja yang diharapkan (Wibowo, 2017: 306). 

Penghargaan adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan untuk merekrut, 

memotivasi, dan mempertahankan orang-orang yang cakap. Dapat disimpulkan bahwa 

pemberian penghargaan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas serta 

mempertahankan karyawan yang berprestasi supaya tetap berada dalam perusahaan (Mathis 

dan Jackson, 2006: 424). 

2.2.2 Tujuan Penghargaan 

Tujuan utama dari adanya program-program reward diadakannya adalah sebagai berikut 

: 

a. Menarik, mempertahankan dan memotivasi orang yang memiliki kualifikasi untuk 

bergabung dengan organisasi. 

b. Memberikan sistem penghargaan yang lebih adil 

c. Mendorong lebih berbagi 

d. Membangun kebanggaan dan gairah 

e. Mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja 



f. Mendorong karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi (Triyanto, 2014 & 

Wibowo, 2017 :307). 

2.2.3 Bentuk-bentuk Penghargaan 

Bentuk-bentuk dari pemberian reward dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut :  

A. Penghargaan ekstrinsik (ekstrinsic rewards) adalah suatu penghargaan yang datang dari 

luar diri orang tersebut. 

a. Penghargaan finansial:  

1. Gaji dan upah 

2. Jaminan Sosial. 

3. Bonus/insentif adalah tambahan-tambahan imbalan di atas atau di luar gaji/upah yang 

diberikan organisasi. 

b. Penghargaan non finansial :  

1. Penghargaan interpersonal atau biasa yang disebut dengan penghargaan antar 

pribadi, manajer memiliki sejumlah kekuasaan mendistribusikan untuk penghargaan 

interpersonal, seperti status dan pengakuan. 

2. Promosi 

a. Penghargaan intrinsik (intrinsic rewards) adalah suatu penghargaan yang diatur 

oleh diri sendiri Wibowo (2016: 312). 

1. Penyelesaian (completion) 

Kemampuan memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek 

merupakan hal yang sangat penting bagi sebagian orang. Orang-orang seperti 

ini menilai apa yang mereka sebut sebagai penyelesaian tugas. Beberapa 

orang memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan tugas dan efek dari 

penyelesaian tugas bagi seseorang merupakan suatu bentuk penghargaan pada 

diri sendiri. 

2. Pencapaian Prestasi (achievement) 

Pencapaian merupakan penghargaan yang muncul dalam diri sendiri,yang 

diperoleh ketika seseorang meraih suatu tujuan yang menantang. 

3. Otonomi (autonomy) 

Sebagian orang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak untuk 

mengambil keputusan dan bekerja tanpa diawasi dengan ketat. Perasaan 



otonomi dapat dihasilkan dari kebebasan melakukan apa  yang terbaik oleh 

pegawai dalam situasi tertentu (Triyanto, 2014). 

2.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Penghargaan 

Adanya Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penghargaan adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat upah dan gaji yang berlaku. 

2. Tuntutan serikat pekerja 

3. Produktivitas 

4. Kebijaksanaan organisasi mengenai upah dan gaji (Sondang, 2014: 265). 

 

2.2.5 Indikator Penghargaan 

Indikator-indikator untuk mengukur variabel penghargaan, yaitu sebagai berikut 

(Rumbiati, 2016):  

1. Gaji 

2. Insentif 

3. Pujian 

4. Tunjangan 

5. Promosi 

6. Bonus 

2.3 Prestasi Kerja 

2.3.1 Pengertian Prestasi Kerja 

Prestasi kerja merupakan hal utama yang menjadi perhatian bagi perusahaan. Prestasi 

kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Prestasi 

kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya (Yuniastuti, 2011). 

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan dan kesungguhan 

serta waktu. Prestasi kerja (job performent) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang di berikan kepadanya (Effendi, 2018). 



Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan / pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

padanya (Hendri, 2011). 

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja  

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja adalah sebagai berikut :  

1. Faktor kemampuan, meliputi kerja sama, keterampilan dan kreativitas, pengalaman dalam 

bekerja, tingkat ketelitian dan komunikasi. 

2. Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peranan seseorang pekerja. 

3. Faktor Motivasi, meliputi kedisiplinan, pendidikan, dan semangat kerja dan kepribadian 

(Yatipai, 2015). 

2.3.3 Indikator Prestasi Kerja Karyawan 

Indikator-indikator prestasi kerja yang perlu dinilai adalah sebagai berikut (Yogi, 2015):  

a. Kuantitas Kerja  

Banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada, yang perlu 

diperhatikan bukan hasil rutin tetapi seberapa cepat pekerjaan dapat 

 diselesaikan. 

b. Kualitas kerja 

Mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan.Biasanya diukur 

melalui ketepatan, ketelitian, ketrampilan, kebersihan  hasil kerja. 

c. Keandalan 

Dapat atau tidaknya pegawai diandalkan adalah kemampuan memenuhi atau 

mengikuti instruksi, inisiatif, hati-hati, kerajinan dan kerjasama. 

d. Inisiatif 

Kemampuan mengenali masalah dan mengambil tindakan korektif, memberikan 

saran-saran untuk peningkatan dan menerima tanggung jawab menyelesaikan. 

e. Kerajinan 

Kesediaan melakukan tugas tanpa adanya paksaan dan juga yang bersifat  rutin. 

f. Sikap 

Perilaku pegawai terhadap organisasi atau atasan atau teman kerja. 

g. Kehadiran 



Keberadaan pegawai di tempat kerja untuk bekerja sesuai dengan waktu/jam kerja 

yang telah ditentukan. 

 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. 

Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah 

dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan.  Format diagram alir 

dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan 

yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang 

ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai 

tahapan penelitian yang diusulkan. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif dan kausal. Menjelaskan 

bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan 

kegunaan tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada peneliti tentang 

bagaimana langkah-langkah penelitian dilakukan, sehinggan permasalahan dapat diselesaikan. 

Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain(Sugiyono,2013).Penelitian kualitatif, data 

kualitatif dalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar(Sugiyono, 2013). 

Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, disini ada variabel 

independen (mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi). Hal ini berarti penelitian 

berfokus pada pengaruh penggunaan media gambar sebagai variabel independen terhadap 

hasil belajar sebagai variabel dependen(Sugiyono, 2012). 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang 

bersumber dari responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Sumber data yang 

digunakan adalah data primer yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau sumber 

pertamanya. Sumber data primer ini diperoleh sendiri peneliti melalui penyebaran kuesioner 

karyawan KPP Pratama Solok. 



Teknik pengumpuan data yang digunakan yaitu dengan memberikan seperangkat 

pertanyaan (kuisioner / angket) tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik pengumpulan 

data merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner yang 

dibuat dalam bentuk skala likert, Untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel 

independen digunakan kuesioner penelitian ini dengan menggunakan skala likert, yaitu skor 5 

(SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (RR = Ragu - Ragu), skor 2 (TS = tidak 

setuju) dan skor 1 (STS = sangat tidak setuju). 

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan karyawan Dinas Perhubungan Koto baru kabupaten solok yang berjumlah  47 

orang karyawan yang bekerja di KPP Pratama Solok. 

Mengingat jumlah populasi tidak terlalu banyak, maka teknik pengambilan sampel yang 

digunakan sampel total (total sampling). Alasan mengambil total sampling jumlah populasi 

yang kurang dari 100, seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. jumlah sampel 

yang saya gunakan dalam penelitian ini sebanyak 47 orang karyawan. Maka Pengambilan 

dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada seluruh karyawan karyawan KPP 

Pratama Solok. yang ditemui peneliti. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Anakisa Deskriptif 

2. Uji Validitas 

3. Uji Realibilitas. 

4. Analisis regresi linear berganda 

5. Uji koefisien determinasi 

6. Uji hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji f, uji t. 

Langkah-langkah penelitian ini adalah 1) Observasi lapangan, 2) merumuskan 

permasalahan, 3) membuat dan membagikan kuisioner,  4) merumuskan dan menganalisis 

data yang didapatkan ke program olah data, 5) mengolah data, 6) melakukan analisis data 

sesuai materi, 7) penyusunan laporan penelitian, 8) menyusun artikel dan publikasi. 

 

 



BAB IV Pembahasan 

 

Berdasarkan uji koefesien regresi linier berganda dapat persamaan (Y=

eXbXb  2211 ) Y = 5,912 + 0,587X 1 +0,259X 2 +6,719 maka dapat dikatakan bahwa 

variabel independen yaitu Kebutuhan Aktualisasi Diri dan Penghargaan secara bersama-sama 

memiliki keterkaitan yang searah dengan tanda positif terhadap Prestasi Kerja Pegawai KPP 

Pratama Solok. Hal ini berarti dengan adanya Kebutuhan Aktualisasi Diri dan Penghargaan 

yang baik, maka Prestasi Kerja Pegawai akan meningkat. Sesuai dengan penelitian Azizah 

(2014) Berdasarkan uji koefesien regresi berganda dapat persamaan Y = 19,632 + 0,254X1 + 

0,556X2. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif penghargaan dan kebutuhan 

aktualisasi diri terhadap prestasi kerja karyawan PT. Telkom Kotabaru Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil koefesien determinasi (R 2 ) diperoleh nilai 0,660 yang berarti bahwa 

kontribusi antara variabel Kebutuhan Aktualisasi Diri dan Penghargaan terhadap Prestasi 

Kerja Pegawai KPP Pratama Solok sebesar 0,436 atau 43,6% dan dipengaruhi oleh variabel 

lain (100 - 43,6) adalah sebesar 56,4% variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Perolehan dari angka mengindikasi bahwa kedua variabel bebas (X1 dan X2) yang diteliti 

mempunyai pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap variabel terikat (Y) yang 

diteliti. Sesuai dengan penelitian Brian (2012) Kontribusi kebutuhan aktualisasi diri dan 

penghargaan untuk menjelaskan prestasi kerja sebesar (R
2
) 0,589 atau 59%, ini berarti setiap 

perubahan prestasi kerja yang dapat dijelaskan oleh kedua variabel adalah sebesar 58.9% dan 

sisanya 41.1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 

(PT. PELINDO IV Makassar) 

Hasil t
hitung

 pada variabel Kebutuhan Aktualisasi Diri sebesar 5,493 dengan signifikansi 

menggunakan  = 0,05, karena t
hitung

 lebih besar dari t tabel  yaitu 5,493 > 2,015 berdasarkan 

hasil perhitungan ini maka dapat dikatakan variabel Kebutuhan Aktualisasi Diri (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap Prestasi Kerja Pegawai KPP Pratama Solok. Dan untuk 

variabel Penghargaan diketahui dengan jelas bahwa t
hitung

 dari variabel ini diperoleh sebesar 

2,168 yang berarti lebih besar dari t tabel  yang didapat 2,168 > 2,015 dan nilai signifikannya 

0,036 < 0,05, maka dapat dikatakan variabel Penghargaan (X2) juga berpengaruh signifikan 



terhadap Prestasi Kerja Pegawai KPP Pratama Solok. Sesuai dengan penelitian Panus (2012) 

Berdasarkan uji T statistik diperoleh hasil analisis koefisien regresi untuk aktualisasi diri 

sebesar 0.422 dengan T hitung = 2,311 dan nilai signifikan sebesar 0,027 < 0.05 ( taraf 

signifikan atau alpha = 5%). Ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan bahwa kebutuhan aktualisasi diri berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi kerja karyawan PT. Bank Sulselbar Kantor Pusat Makassar. 

Hasil uji f sebesar dengan tingkat signifikan  5% (signifikan 5% atau 0,05). 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan H 0  ditolak bila f
hitung

 > f tabel  nilai f
hitung

 

sebesar > dengan nilai signifikannya 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa Kebutuhan Aktualisasi 

Diri dan Penghargaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Prestasi Kerja Pegawai 

KPP Pratama Solok. Sesuai dengan penelitian Brian (2012) diperoleh hasil F hitung sebesar 

23.688 dengan P-value sebesar 0.000. Dengan demikian maka kedua variabel secara simultan 

berpengaruh signifikan pada level 95%(α=5%) dan degree of freedom (d.f.=35) maka dapat 

dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi kerja karyawan PT. PELINDO IV Makassar. 

Penelitian ini telah membuktikan secara bersama-sama bahwa Kebutuhan Aktualisasi 

Diri dan Penghargaan berpengaruh signifikan terhadap Prestasi Kerja Pegawai KPP Pratama 

Solok, sehingga hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini dapat diterima kebenarannya 

secara empiris. Adanya pengaruh antara kedua variabel bebas yang diteliti terhadap variabel 

terikat menunjukkan bahwa Prestasi Kerja pegawai akan dapat meningkatkan dengan baik bila 

pengelolaan Kebutuhan Aktualisasi Diri dan Penghargaan dilakukan secara baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari data dan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut  

1. Berdasarkan uji koefesien regresi linear berganda dapat persamaan (Y=

eXbXb  2211 ) Y = 5,912 + 0,587 X1 + 0,259 X 2 maka dapat dikatakan bahwa 

variabel independen yaitu Kebutuhan Aktualisasi Diri dan Penghargaan secara 

bersama-sama memiliki keterkaitan yang searah dengan tanda positif terhadap 

Prestasi Kerja pegawai KPP Pratama Solok. 

2. Nilai konstanta ( ) yang diperoleh adalah sebesar 5,912 angka ini berarti bahwa 

dengan mempertahankan semua variabel bebas secara tetap (konstanta) pada nilai (0) 

nol, maka Prestasi Kerja akan tetap besar 5,912 satuan. 

3. Koefesien regresi pertama (b 1 ) untuk variabel Kebutuhan Aktualisasi Diri (X1) 

diperoleh sebesar 0,587 angka ini memiliki arti bahwa dengan meningkatkan nilai 

variabel Kebutuhan Aktualisai Diri (X1), misalnya sebesar (1) satuan maka Prestasi 

Kerja Pegawai (Y) akan meningkat sebesar 0,587. 

4. Koefesien regresi kedua (b 2 ) diperoleh sebesar 0,259 pada variabel Penghargaan 

(X2), artinya dengan meningkatkan nilai dalam variabel Penghargaan (X2) misalnya 

sebesar (1) satuan, maka variabel terikat dalam hal ini Prestasi Kerja Pegawai (Y) 

akan mengalami kenaikan sebesar 0,259 satuan. 

5. Hasil koefesien determinasi (R 2 ) diperoleh nilai0,436 yang berarti bahwa kontribusi 

antara variabel kebutuhan aktualisasi diri dan penghargaan terhadap prestasi kerja 

pegawai KPP Pratama Solok sebesar 0,436 atau 43,6% dan dipengaruhi oleh variabel 

lain (100 - 43,6) adalah sebesar 56,4% variabel yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

6. Hasil t
hitung

 pada variabel Kebutuhan Aktualisasi Diri sebesar 5,493 dengan 

signifikasi menggunakan  = 0,05, karena t
hitung

 lebih besar dari t tabel  yaitu 5,493 > 



2,015 berdasarkan hasil perhitungan ini maka dapat dikatakan variabel kebutuhan 

aktualisasi diri (X1) berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pegawai KPP 

Pratama Solok. Dan untuk variabel Penghargaan diketahu dengan jelas bahwa t
hitung

 

dari variabel ini diperoleh sebesar 2,168 yang berarti lebih besar dari t tabel  yang di 

dapat 2.168 > 2,015 dan nilai signifikannya 0,036 < 0,05, maka dapat dikatakan 

variabel penghargaan (X2) juga berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja 

pegawai KPP Pratama Solok. 

7. Hasil uji f sebesar 17,021 dengan tingkat signifikan  5% (signifikan 5% atau 0,05). 

Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan H 0  ditolak bila f
hitung

 > f tabel  nilai f
hitung

 

sebesar 17,021 > 3,21 dengan nilai signifikannya 0,000 > 0,05 yang berarti bahwa 

kebutuhan aktualisasi diri dan penghargaan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi kerja pegawai KPP Pratama Solok. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada 

pimpinan dan pegawai perusahaan agar dapat meningkatkan prestasi kerja pegawai KPP 

Pratama Solok guna tercapainya tujuan perusahaan : 

1. Kedua variabel bebas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

prestasi kerja karyawan, maka peneliti menyarankan sebaiknya peningkatan program 

aktualisasi diri mendapatkan perhatian secara intensif misalnya diadakanya pelatihan 

pengenalan diri setiap 3 bulan sekali dikarenakan berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan kebutuhan aktualisasi diri dapat menunjang penilaian prestasi karyawan.  

2. KPP Pratama Solok sebaiknya lebih memperhatikan lagi apa yang dibutuhkan 

sehingga karyawan dapat mengaktualisasikan diri dalam perusahaan terutama dalam 

hal pencapaian potensi dalam diri karyawan. Selain itu KPP Pratama Solok juga perlu 

memperhatikan sistem dan bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan, 

dikarenakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan program penghargaan dapat 

menunjang prestasi kerja karyawan. 

3. Pimpinan perusahaan sebaiknya terus memperhatikan prestasi kerja yang dihasilkan 

oleh para pegawai yang dihubungkan dengan pelaksanaan mutasi apakah 

berpengaruh baik atau buruk bagi prestasi kerja pegawai itu sendiri, karena 



berpengaruh juga dalam kelangsungan pekerjaan instansi (organisasi) dalam 

mencapai tujuan. 

4. Bagi karyawan sebaiknya selalu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya, 

yang dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu dengan memiliki komitmen baik 

dalam diri sendiri maupun komitmen dalam pekerjaan, tidak meremehkan orang lain 

dan tidak menunda-nunda pekerjaan, menerima saran, kritik dan masukan yang 

bersifat membangun dari orang lain, konsisten dan bertanggung jawab dengan apa 

yang telah dilakukan, dan yakin terhadap kemampuan atau keahlian dalam diri. 
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