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ABSTRAK 

 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh Aplikasi Simpegda Dan Motivasi Kerja 
Terhadap Kualitas Pelayanan Kepegawaian Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara 

parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kuantitatif dengan 

cara pengumpulan data mellaui penyebaran kuesioner kepada pegawai. Analisis data yang 
digunakan yakni regresi berganda.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Aplikasi Simpegda berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kualitas pelayanan kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan nilai 

determinasi parsial sebesar 35,2%. (2) Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kualitas pelayanan kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan nilai 

determinasi parsial sebesar 29,4%. (3) Aplikasi Simpegda dan Motivasi kerja secara bersama-

sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas pelayanan kepegawaian di 
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan nilai Adjusted R Square, sebesar 0,638 atau 

sebesar 63,8%. 

 

Kata kunci: Aplikasi Simpegda, Motivasi Kerja, Pelayanan Kepegawaian 
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PENDAHULUAN 

Pelayanan yang optimal bukan hanya dibutuhkan oleh masyarakat selaku objek publik 

dalam pelayanan pemerintahan, namun juga dibutuhkan oleh pegawai yang dalam hal ini 

yang bertugas sebagai pemberi layanan adalah pegawai Badan Kepegawaian daerah dalam 

suatu Kabupaten/Kota ataupun Provinsi. Pelayanan kepegawaian ditujukan bagi pegawai 

untuk mengkonsultasikan serta mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan kepegawaian 

yang implikasinya pada jenjang karir pegawai itu sendiri. Sehingga dalam organisasi sektor 

publik tantangan dari pemberi layanan bukan hanya pada masyarakat namun juga pada 

pegawai di lingkungan organisasi publik tersebut. 

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya 

secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengolahan dan pendayagunaan informasi 

dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.Informasi dan pengetahuan dapat 

diciptakan secara cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di 

berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) 

adalah prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik 

dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi tentang sumber daya manusia, 

aktifitas-aktifitas personalia, karakteristik-karakteristik unit-unit organisasi. Pembangunan 

sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dimaksudkan untuk memberikan 

informasi dan menyediakan data PNS yang lebih tersusun dengan baik sebagai bahan analisis 

dalam menunjang pengambilan keputusan, dengan kata lain data yang dihasilkan sangat 

berguna bagi pimpinan dalam mendukung pengambilan keputusan.  

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango merupakan institusi pemerintah yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam 

bidang kepegawaian dengan membangun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah 

(SIMPEGDA) sejak tahun 2012. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 127 ayat ( 1 ) yang menyatakan bahwa 

Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen 

ASN diperlukan Sistem Informasi ASN, pada ayat (2) Sistem Informasi ASN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar Instansi 

Pemerintah, ayat (3) Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi 

ASN, setiap Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memutakhirkan 

data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN dan ayat (4) Sistem Informasi ASN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbasiskan teknologi informasi yang 
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mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya. 

Kenyataanya di lapangan bahwa penggunaan simpeg belum memberikan dampak optimal 

bagi terciptanya pelayanan yang prima bagi pegawai, karena banyaknya keluhan atas 

pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan keterbatasan sumber daya 

pengelola data, berkolaborasi dengan operator (Kasubag / Pengelola Kepegawaian ) yang ada 

di OPD masing-masing dalam pengelolaan/pemutakhiran data pada aplikasi SIMPEGDA. 

Meskipun demikian masih banyak terdapat kekurangan, diantaranya sistem jaringan 

SIMPEGDA yang masih belum optimal sehingga mengakibatkan sulitnya pegawai 

mengakses aplikasi ini dan juga masih terdapatnya data yang tidak valid dan tidak lengkap 

atau tidak up to date.  

Faktor lain yang juga mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan karena masih 

adanya pegawai yang kurang memahami cara mengoperasikan aplikasi ini. Kurangnya 

motivasi dari para pegawai dalam hal ini masih kurangnya kemauan dan keuletan dalam 

bekerja yang mengakibatkan terlambatnya penginputan data. Dalam kenyataannya juga 

penerapan simpegda belum sepenuhnya menjadi bagian penting dalam administrasi 

kepegawaian, masih ada pegawai yang menggunakan cara manual untuk memasukkan data 

atau informasi tentang kepegawaian yang seharusnya aplikasi simpegda ini dapat 

memudahkan akses semua pegawai tanpa harus mengecek data atau informasi secara 

langsung pada bagian administrasi kepegawaian. 

 

KAJIAN TEORI  

Kualitas Pelayanan Kepegawaian 

Menurut Brady dan Conin dijelaskan bahwa “kualitas pelayanan merupakan 

perbandingan antara kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan harapan atas pelayanan 

yang ingin diterima” (Afrial, 2009).  

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 

Sesuai dengan perkembangan teknologi kebutuhan akan informasi kepegawaian yang 

cepat dan akurat dalam menampilkan data sesuai dengan keadaan sesungguhnya semakin 

dirasakan mendesak. Menyadari akan kebutuhan itu maka perlu dikembangkan Sistem 

Informasi manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dapat diakses oleh masing-masing 

satuan kerja di lingkungan Kementerian (Monalisa Siti , Zulkarnaen. Arrofik. 2014). 

Motivasi Kerja  
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 Teori motivasi yang paling terkenal adalah hierarki teori kebutuhan milik Abraham 

Maslow dalam Abdussamad (2011: 13). Ia membuat hipotesis bahwa dalam setiap diri 

manusia terdapat hierarki dari lima kebutuhan, yaitu fisiologis (rasa lapar, haus, seksual, dan 

kebutuhan fisik lainnya), rasa aman (rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional), 

sosial (rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan), penghargaan (faktor 

penghargaan internal dan eksternal), dan aktualisasi diri (pertumbuhan, pencapaian potensi 

seseorang, dan pemenuhan diri sendiri). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier Beganda yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara lebih dari satu variabel 

bebas (x) dengan varibel terikat (y) yang disajikan dalam bentuk persamaan regresi.  

Persamaan regresi linier dari Y terhadap X dirumuskan sebagai berikut: 

Ŷ = α + βX1+ βX2+ ε 

Keterangan: 

Ŷ    = Kualitas Pelayanan Kepegawaian 

α       = Konstanta 

β       = Koefisien regresi 

X1      =  Aplikasi Simpegda  

X2   = Motivasi Kerja 

ε       = Tingkat Kesalahan (error) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dengan Judul Pengaruh Aplikasi Simpegda dan Motivasi kerja Terhadap 

Kualitas pelayanan kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, dengan 

langkah awal yaitu menyebarkan angket penelitian kepada responden yang telah memenuhi 

standar sampel. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara 

menggunakan angket yang disebarkan secara langsung kepada responden. Jumlah responden 

yang menjadi subjek penelitian sebanyak 95 responden yang memenuhi standar sampel 

penelitian. Jumlah responden ini telah sesuai dengan standar sampel yang ditentukan 

sebelumnya. Dari keseluruhan yang disebar kuesioner yang kembali sebanyak 95 kuesioner, 

kemudian yang dapat digunakan sebanyak 95 kuesioner. Kuesioner yang dapat digunakan 

(response use) sebesar 95%, dihitung dari presentase jumlah kuesioner yang kembali dan 

dapat digunakan(95 kuesioner) dibagi total yang dikirim (95 kuesioner). Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan 2 kali turun penelitian dimana untuk pengujian kualitas instrumen, 
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peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 35 kuesioner pegawai. Kemudian turun yang kedua 

kalinya pada 95 orang pegawai. 

Deskriptif Variabel 

Hasil analisis deskriptif untuk setiap variabel dalam penelitian ini disajikan sebagai 

berikut: 

a. Variabel Aplikasi Simpegda (X1) 

Hasil jawaban responden untuk mengetahui bagaimana persepsi responden untuk 

variabel Aplikasi Simpegda dapat disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 : Analisis variabel Aplikasi Simpegda 

Jawaban Frekuensi Skor Aktual Persentase (%) Skor Ideal 
Persentase 

Pernyataan 
Kriteria 

STS/TP 12 12 0.84 

Pilihan x Responden 

x Jmlh Pernyataan = 

7.125 

81.99% Baik 

TS/P 46 92 3.23 

KS/KD 271 813 19.02 

S/SR 555 2,220 38.95 

SS/SL 541 2,705 37.96 

Total 1,425 5,842 100 

Sumber: Data Olahan, 2019 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa hasil analisis deskriptif untuk 

variabel Aplikasi Simpegda. Hasilnya ditemukan bahwa variabel Aplikasi Simpegda terletak 

pada kriteria yang baik dengan skor 81,99%. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan aplikasi 

Simpegda di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango mampu memberikan banyak 

manfaat dalam pelayanan kepegawaian. Aplikasi ini tentu akan lebih memudahkan pegawai 

pemberi pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

b. Variabel Motivasi kerja (X2) 

Jawaban responden untuk mengetahui bagaimana persepsi responden untuk Motivasi 

kerja dapat disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 : Analisis Jawaban Responden variabel Motivasi kerja 

Jawaban Frekuensi Skor Aktual Persentase (%) Skor Ideal 
Persentase 

Pernyataan 
Kriteria 

STS/TP 9 9 0.63 

Pilihan x Responden 

x Jmlh Pernyataan = 

7.125 

81.81% Baik 

TS/P 19 38 1.33 

KS/KD 299 897 20.98 

S/SR 605 2,420 42.46 

SS/SL 493 2,465 34.60 

Total 1,425 5,829 100 

Sumber: Data Olahan, 2019 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa variabel Motivasi kerja terletak 

pada kriteria yang baik dengan skor sebesar 81,81%. Hal ini menunjukan bahwa pegawai di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango memiliki semangat kerja yang tinggi dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pegawai lain di lingkungan Kabupaten Bone 

Bolango. Dengan adanya semangat kerja yang tinggi ini maka membuat pegawai lebih 
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cekatan dan cepat dalam memberikan pelayanan terutama dalam aspek keandalan pelayanan 

akan lebih terpenuhi. 

c. Variabel Kualitas pelayanan kepegawaian (Y) 

Jawaban responden untuk mengetahui bagaimana persepsi responden untuk setiap 

variabel Kualitas pelayanan kepegawaian. Hal ini dapat disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.13 : Analisis Variabel Kualitas pelayanan kepegawaian 

Jawaban Frekuensi Skor Aktual Persentase (%) Skor Ideal 
Persentase 

Pernyataan 
Kriteria 

STS/TP 20 20 1.40 

Pilihan x Responden 

x Jmlh Pernyataan = 

7.125 

79.23% Cukup Baik 

TS/P 65 130 4.56 

KS/KD 307 921 21.54 

S/SR 591 2,364 41.47 

SS/SL 442 2,210 31.02 

Total 1,425 5,645 100 

Sumber: Data Olahan, 2019 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa variabel Kualitas pelayanan 

kepegawaian terletak pada kriteria yang cukup baik dengan skor 79,23%. Hal ini menunjukan 

bahwa pegawai BKPPD Kabupaten Bone Bolango belum sepenuhnya mampu untuk 

memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada pegawai dari OPD lain di 

lingkungan Kabupaten Bone Bolango. Hal ini menunjukan bahwa masih perlunya 

peningkatan motivasi serta pendidikan dan pelatihan agar lebih mudah dalam penerapan dan 

penggunaan aplikasi Simpegda. 

Penaksiran Model Regresi 

 Hasil analisis dengan bantuan program SPSS ditampilkan pada tabel 4.18 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.18: Hasil Analisis Regresi 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

 

(Constant) 3.746 3.713  1.009 .316 

Aplikasi Simpegda .491 .080 .480 6.133 .000 

Motivasi Kerja .447 .084 .415 5.305 .000 

Sumber: Data olahan SPSS 21, 2019 

Berdasarkan hasil analisis di atas, model regresi linear sederhana yang bangun adalah:  

Ŷ = 3,746 + 0,491X1 + 0,447X2+e 

Pengujian Hipotesis Parsial 

Adapun hasil Pengujian hipotesis dengan bantuan progran SPSS 21 dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut: 

Tabel 4.19: Hasil Uji Parsial 
No Variabel Nilai β thitung P-Value 

0 Constant  1.009 0.316 

1 Aplikasi Simpegda 0,491 6.133 0.000 

2 Motivasi kerja 0,447 5.305 0.000 

ns Not Signifikan 

*Significant at the 0.1 level (2-tailed) 
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** Significant at the 0.05 level (2-tailed) 

***Significant at the 0.01 level (2-tailed) 

Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2019 

Hasil pengujian pengaruh setiap variabel bebas (Aplikasi Simpegda dan Motivasi 

kerja) terhadap variabel terikat yakni Kualitas pelayanan kepegawaian di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bone Bolango di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai 

berikut: 

1) Pengaruh Aplikasi Simpegda Terhadap Kualitas pelayanan kepegawaian Di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango 

Hasil analisis di atas menunjukan bahwa nilai t-hitung untuk variabel Aplikasi 

Simpegda diperoleh sebesar 6,133 sedangkan nilai t-tabel pada tingkat signfikansi 5% dan 

derajat bebas n-k-1 atau 95-2-1=92 sebesar 1,986. Jika kedua nilai t tersebut dibandingkan 

maka nilai t-hitung masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel(6,133>1,986). Maka dari 

itu disimpulkan bahwa Aplikasi Simpegda berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kualitas pelayanan kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.  

2) Pengaruh Motivasi kerja Terhadap Kualitas pelayanan kepegawaian Di Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bone Bolango 

Hasil analisis diatas menunjukan bahwa nilai t-hitung untuk variabel Motivasi kerja 

diperoleh sebesar 5,305 sedangkan nilai t-tabel pada tingkat signfikansi 5% dan derajat bebas 

n-k-1 atau 95-2-1=92 sebesar 1,986. Jika kedua nilai t tersebut dibandingkan maka nilai t-

hitung masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel(5,305>1,986). Maka dari itu 

disimpulkan bahwa Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas 

pelayanan kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango..  

Pengujian Hipotesis Simultan 

Adapun hasil Pengujian simultandalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut: 

Tabel 4.20: Hasil Pengujian Simultan 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6111.602 2 3055.801 83.898 .000b 

Residual 3350.884 92 36.423   

Total 9462.486 94    

Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2019 

Dari tabel di atas didapat nilai Fhitung penelitian ini sebesar 83,898. Sementara itu nilai 

Ftabel pada tingkat signifikansi 5% dan df1 sebesar k = 2 dan df2 sebesar N-k-1=95-2-1=92 

adalah sebesar 3,095. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F-hitung yang diperoleh 

jauh lebih besar Ftabel sehingga Aplikasi Simpegda dan Motivasi kerja secara bersama-sama 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas pelayanan kepegawaian di Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bone Bolango.  

Koefisien Determinasi 

Besarnya koefisien determinasi (R2) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.21 

berikut: 

Tabel 4.21: Koefisien Determinasi Simultan 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .804a .646 .638 6.03512 

Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2019 

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel di atas maka dapat dilihat 

bahwa nilai R atau korelasi sebesar 0,804. Kemudian nilai R2 atau koefisien determinasi 

sebesar 0,646 serta nilai Adjusted R2 atau nilai koefiisen determinasi yang disesuaikan 

sebesar 0,638. Untuk pengujian besar pengaruh (kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel terikat) menggunakan nilai Adjusted R Square, sebesar 0,638. Nilai ini 

menunjukan bahwa sebesar 63,8% variabilitas Kualitas pelayanan kepegawaian di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat dijelaskan oleh Aplikasi Simpegda dan 

Motivasi kerja, sedangkan sisanya sebesar 31,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kepemimpinan, kompensasi, penempatan kerja, 

budaya organisasi, stres kerja, disiplin kerja, kompetensi pegawai serta variabel lainnya. 

Selain itu, pengujian dapat pula dilakukan dengan melihat hasil pengujian koefisien 

determinasi secara parsial. Koefisien determiansi parsial digunakan untuk menguji atau 

mengetahui besar pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Hasilnya dapat dijabarkan sebagai berikut ini: 

Tabel 4.22: Koefisien Determinasi Parsial 
No Variabel Nilai Regresi Terstandar  Nilai Rho Koefisien Determinasi Parsial 

1 Simpegda 0.480 0.733 0.352 35.2% 

2 Motivasi Kerja 0.415 0.708 0.294 29.4% 

Simultan (R Square) 0.646 64.6% 

Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2019 

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi parsial pada tabel di atas maka dapat 

dijabarkan sebagai berikut ini: 

1. Aplikasi Simpegda 

Berdasarkan hasil pada regresi ditemukan bahwa nilai standardized regrresion sebesar 

0,480 kemudian hasil korelasi sebesar 0,733. Sehingga nilai koefisien determinasi pasrial 

variabel Aplikasi Simpegda sebesar 0,352 atau dalam hal ini sebesar 35,2% variabilitas 

Kualitas pelayanan kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat 

dijelaskan oleh Aplikasi Simpegda. 
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2. Motivasi kerja 

Berdasarkan hasil pada regresi ditemukan bahwa nilai standardized regrresion sebesar 

0,415 kemudian hasil korelasi sebesar 0,708. Sehingga nilai koefisien determinasi pasrial 

variabel Motivasi kerja sebesar 0,294 atau dalam hal ini sebesar 29,4% variabilitas 

Kualitas pelayanan kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat 

dijelaskan oleh Motivasi kerja. 

 

PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Aplikasi Simpegda Terhadap Kualitas pelayanan kepegawaian di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango 

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh 

dari Aplikasi Simpegda terhadap Kualitas pelayanan kepegawaian di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bone Bolango, diterima. Hal tersebut karena nilai t-hitung untuk variabel Aplikasi 

Simpegda diperoleh sebesar 6,133 lebih besar dari nilai t-tabel 1,986. Sehingga Aplikasi 

Simpegda berpengaruh positif dan signifikan terhadapKualitas pelayanan kepegawaian di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Makna dari koefisien positif menunjukan 

bahwa Aplikasi Simpegda memberikan dampak yang baik dalam peningkatan Kualitas 

pelayanan kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

Hasil analisis ini menunjukan bahwa adanya manfaat yang besar dari simpeg. Manfaat 

simpeg antara lain menyimpan data dari kepegawaian secara lengkap, riwayat jabatan, 

pangkat dan absensi. Simpeg juga mempermudah pegawai untuk melihat unsur-unsur apa 

saja yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan promosi. Berdasarkan pemahaman 

tersebut, maka aplikasi ini menyediakan data dan informasi yang berguna untuk melakukan 

pengembangan dalam administrasi kepegawaian seperti pencatatan data, penggolongan 

pegawai dan penggajian maupun promosi kepegawaian. Sistem informasi dibuat dalam 

rangka melakukan pengintegrasian sistem database kepegawaian menjadi suatu sistem 

informasi pegawai yang terpadu dan terintegrasi 

Hasil yang signifikan ini menunjukan bahwa peran aplikasi simpegda sangatlah urgen 

dalam memberikan pelayanan yang optimal. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari 

Kasubid Informasi Kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango bahwa: 

“Aplikasi simpegda ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dengan penyediaan informasi yang  akurat dan efisien, sehingga pengambilan 

keputusan dapat secara obyektif dilakukan.  Secara strategis aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian merupakan salah satu sistem yang bergerak 
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dibidang kepegawaian dan mampu menumbuhkan pengetahuan, memelihara, 

memperkaya dan menyediakan pengetahuan di bidang kepegawaian kepada pihak-

pihak yang membutuhkan sebagai basis pengambilan keputusan yang akurat pada 

saat yang tepat. Sehingga kalau dihubungkan dengan pelayanan kepegawaian, jelas 

akan sangat mempengaruhi atau berdampak besar, dalam artian dampaknya itu 

bagus.(Wawancara/Desember 2018)” 

 

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa aplikasi simpegda yang digunakan akan 

mempermudah pegawai untuk mencapai hasil yang optimnal terutama dalam pelayanan. Hal 

ini sebagaimana pernyataan dari Haryono dan Isharyanto (2017) bahwa program yang 

dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara ini sebagai tindak lanjut dari Kebijakan 

Pemerintah tentang implementasi E-Government yang menekankan untuk menggunakan 

informasi teknologi di instansi pemerintah pusatmaupun daerah, yang lebih komprehensif dan 

terintegrasi. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kepegawaian bertujuan untuk bidang 

pengolahan data dan pengelolaan informasi kepegawaian, sehingga mampu memberikan 

pelayanan kepegawaian yang lebih baik, transparan dan akuntabel.Dalam pemanfaatan 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dikoordinasi oleh BKN dan pelaksanaanya 

berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

Dengan demikian penelitian ini sesuai dengan temuan dari Syamsir (2016) yang 

berjudul The Influence of Public Service Motivation on Service Quality of Civil Servants  in 

West Sumatra Indonesia. Dimana hasilnya ditemukan bahwa The finding of this study 

indicated that the overall public service motivation significantly influenced on the service 

quality of civil servants in a wide range of government agencies in West Sumatra province. 

Besides, the results of this study also indicated that the PSM dimension associated with 

commitment to public interest have a greater influence than the other dimensions of PSM, 

namely attraction to public policy making, compassion, and self sacrifice. 

2. Pengaruh Motivasi kerja Terhadap Kualitas pelayanan kepegawaian di Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bone Bolango 

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh 

dari Motivasi kerja Terhadap Kualitas pelayanan kepegawaian, diterima. Hal tersebut 

dibuktikan dengan nilai t-hitung untuk variabel Motivasi kerja diperoleh sebesar 5,305 lebih 

besar dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 1,986. Sehingga Motivasi kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kualitas pelayanan kepegawaian di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. Makna dari koefisien positif menunjukan bahwa semakin tinggi 
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Motivasi kerja pegawai dalam menjalan fungsinya sebagai pemberi layanan kepegawaian 

maka Kualitas pelayanan kepegawaian akan semakin berkualitas pula 

Motivasi seseorang pegawai untuk bekerja biasanya ditunjukkan oleh aktivitas yang 

terus menerus, dan yang berorientasikan tujuan. Jadi yang disebut pegawai yang bermotivasi 

adalah pegawai yang perilakunya diarahkan pada tujuan organisasi dan aktivitas-aktivitasnya 

tidak mudah terganggu oleh gangguan-gangguan kecil. Hasil analisis deskriptif menunjukan 

bahwa variabel Motivasi kerja terletak pada kriteria yang baik dengan skor sebesar 81,81%. 

Hal ini menunjukan bahwa pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango 

memiliki semangat kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada 

pegawai lain di lingkungan Kabupaten Bone Bolango. Dengan adanya semangat kerja yang 

tinggi ini maka membuat pegawai lebih cekatan dan cepat dalam memberikan pelayanan 

terutama dalam aspek keandalan pelayanan akan lebih terpenuhi 

Hasil yang signifikan ini sebagiamana pernyataan dari salah satu informan pegawai 

yang menjabat sebagai sekretaris sebuah SKPD bahwa: 

“Pegawai yang memiliki motivasi yang tinggi itu ditandai dengan semangat 

kerja dari pegawai itu sendiri dalam melakukan pekerjaanya secara rapi dan sesuai 

target waktu. Mereka itu bisa lebih optimal karena dari pimpinan terkadnag 

memberikan semeangat dan aragan kerja kemudian ada aturan yang berlaku dimana 

pegawia yang berhasil mencapai kerja yang maksimal ada pengakuan, pujian bahkan 

promosi. Tidak hanya itu mereka juga kan ada semangat dari dalam diri mereka 

sendiri yang notabennya itu sebagai kesadaran diri. Sehingga dengan motivasi yang 

tinggi akan meningkatkan hasil capaian kerjanya.(Wawancara/Desember 2018)” 

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pegawai yang menjadi 

responden yakni pada pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah memiliki motivasi kerja 

yang tinggi. Dalam organisasi motivasi mempunyai peranan penting, karena motivasi 

menyangkut langsung pada unsur manusia. Motivasi yang tepat akan mampu memajukan dan 

mengembangkan organisasi. Unsur manusia dalam organisasi terdiri dari dua kelompok 

orang yaitu orang yang memimpin dan orang yang dipimpin. Sesuai dengan sifat motivasi 

yaitu bahwa ia adalah rangsangan bagi motif perbuatan orang, maka orang-orang yang 

memimpin (manajemen) harus dapat menciptakan motivasi yang mampu menumbuhkan 

motif orang-orang sehingga mau berbuat sesuai dengan kehendak organsiasi. 

Hasil ini sesuai dengan temuan dari Tri Lathif Mardi Suryanto1, Djoko Budiyanto 

Setyohadi, Asif Faroqi (2015) yang berjudul Analysis of the effect of information system 

quality To intention to reuse of employee management Information system (simpeg) Based on 

information systems success model. Hasil analisis menunjukan bahwa the results of this study 
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provide an analysis and advice to The University officials that can be used as a consideration 

for Information Technology/ Information System investment and development in accordance 

with the Success of Information System and Intention to Reuse model. 

3. Pengaruh Aplikasi Simpegda dan Motivasi kerjaTerhadap Kualitas pelayanan 

kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango 

Hasil pengujian hipotesis kedua (H3) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh 

dari Aplikasi Simpegda dan Motivasi kerjaTerhadap Kualitas pelayanan kepegawaian, 

diterima. Hal ini dibuktikan dari nilai Fhitung penelitian ini sebesar 83,898 lebih besar 

dibandingkan nilai Ftabel sebesar 3,095. sehingga Aplikasi Simpegda dan Motivasi kerja 

secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas pelayanan 

kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.  

Kemudian nilai R2 atau koefisien determinasi sebesar 0,646 serta nilai Adjusted R2 

atau nilai koefiisen determinasi yang disesuaikan sebesar 0,638. Untuk pengujian besar 

pengaruh (kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat) menggunakan 

nilai Adjusted R Square, sebesar 0,638. Nilai ini menunjukan bahwa sebesar 63,8% 

variabilitas Kualitas pelayanan kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango 

dapat dijelaskan oleh Aplikasi Simpegda dan Motivasi kerja, sedangkan sisanya sebesar 

31,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti 

kepemimpinan, kompensasi, penempatan kerja, budaya organisasi, stres kerja, disiplin kerja, 

kompetensi pegawai serta variabel lainnya. 

Jika pegawai mampu menerapkan dan menggunakan dengan benar aplikasi simpegda 

serta didukung oleh adanya semangat kerja yang tinggi maka akan membuat pencapaian visi 

dan misi dalam hal pelayanan publik khususnya kepada pegawai mampu mencapai hasil yang 

lebih optimal. Sebaiknya pegawai yang ditempatkan dalam pelayanan kepegawaian di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango merupakan pegawai yang benar-benar mampu 

mengoperasikan dan memanajemen aplikasi dengan baik serta memiliki motivasi kerja yang 

tinggi. 

 

SIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

beberapa simpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Aplikasi Simpegda berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas pelayanan 

kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan nilai determinasi 
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parsial sebesar 35,2%. Koefisien positif menunjukan bahwa Aplikasi Simpegda 

memberikan dampak yang baik dalam peningkatan Kualitas pelayanan kepegawaian di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

2. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas pelayanan 

kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan nilai determinasi 

parsial sebesar 29,4%. Koefisien positif menunjukan bahwa semakin tinggi Motivasi 

kerja pegawai dalam menjalan fungsinya sebagai pemberi layanan kepegawaian maka 

Kualitas pelayanan kepegawaian akan semakin berkualitas pula. 

3. Aplikasi Simpegda dan Motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kualitas pelayanan kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bone Bolango dengan nilai Adjusted R Square, sebesar 0,638 atau sebesar 63,8%. 

Sementara sisanya sebesar 31,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini seperti kepemimpinan, kompensasi, penempatan kerja, budaya 

organisasi, stres kerja, disiplin kerja, kompetensi pegawai serta variabel lainnya. 

SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran 

penelitian ini adalahsebagai berikut: 

1. Perlu adanya perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango atas Brainware 

atau SDM yang berhubungan langsung dengan pengelolaan data pegawai melalui aplikasi 

simpegda. Langkah yang harus dilakukan yakni perlu adanya pendidikan dan pelatihan 

serta motivasi yang tinggi yang diberikan oleh pimpinan. Hal ini dimaksudkan agar 

pegawai tersebut mampu mengerjakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan aplikasi 

tersebut. 

2. Pentingnya bagi pegawai mengembangkan dan meningkatkan hal-hal positif dalam 

dirinya sehingga memiliki kesadaran untuk mencapai hasil kerja yang maksimal 

khususnya dalam pemberian pelayanan yang lebih baik kepada pegawai dari instansi lain. 

Motivasi kerja yang tinggi ini juga dapat ditingkatkan oleh pimpinan melalui perlakuan 

yang adil baik dalam pemberian reward dalam hasil kerjanya maupun punishment kepada 

pegawai. 

3. Sebaiknya pegawai yang ditempatkan dalam pelayanan kepegawaian di Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bone Bolango merupakan pegawai yang benar-benar mampu 

mengoperasikan dan memanajemen aplikasi dengan baik serta memiliki motivasi kerja 

yang tinggi. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan 

variabel lain yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepegawaian karena nilai 

koefisien determinan kedua variabel bebas hanya sebesar 63,8% dimana sisanya sebesar 

31,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti 

kepemimpinan, kompensasi, penempatan kerja, budaya organisasi, stres kerja, disiplin 

kerja, kompetensi pegawai. Kemudian mengembangkan penelitian ini terutama pada 

analisis data yang digunakan seperti analisis jalur, moderasi bahkan analisis Structural 

Equition Modelling (SEM). 
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