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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan, bahwa bagaimana caranya agar pemerintahan 

memiliki tenaga kerja atau pegawai profesional yang melayani masyarakat dengan cepat, tepat dan akurat 

yang merupakan penentu tercapainya tujuan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja pegawai, pengaruh program kesejahteraan terhadap kinerja 

pegawai, pegaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai, dan pengaruh pengembangan karir, program 

kesejahteraan, dan stres kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai kantor Kecamatan Mojoroto Kota 

Kediri. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian kausalitas dan alat 

yang digunakan untuk pengumpulan data adalah angket/ kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan teknik sampel jenuh yaitu dengan memilih langsung semua pegawai sebanyak 29 orang. 

Data dianalisis dengan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 20. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dan simultan (uji t dan uji F) diperoleh hasil bahwa 1. 

pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, 2. program kesejahteraan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, 3. stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai, dan 4. pengembangan karir, program kesejahteraan, dan stres kerja berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja pegawai kantor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Berdasarkan uji koefisien determinasi 

nilai  yang diperoleh sebesar 0,640. Hal ini berarti 64% kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel 

pengembangan karir, program kesejahteraan, dan stres kerja, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-

variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Kata kunci: Pengembangan Karir, Program Kesejahteraan, Stres Kerja, dan Kinerja 
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I. LATAR BELAKANG 

Dewasa ini, perkembangan 

teknologi dan ilmu pengetahuan yang 

sangat pesat berpengaruh pada pola 

kehidupan manusia. Semakin kritisnya 

masyarakat terhadap kebijakan pemerintah 

maka tugas aparatur pemerintah daerah 

semakin berat, karena daerah diberi 

kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya 

sendiri. Kantor Kecamatan Mojoroto 

merupakan salah satu Kantor Kecamatan 

yang berada di wilayah Kota Kediri. 

Seiring dengan perkembangannya, Kantor 

Kecamatan sebagai instansi pemerintah 

dituntut untuk dapat memperbaiki dan 

senantiasa melakukan reformasi dalam 

memberikan pelayanan yang maksimal 

kepada masyarakat. Semua ini bertujuan 

agar instansi pemerintah memiliki sumber 

daya manusia yang berkualitas dan 

sekaligus memiliki daya saing yang tinggi, 

sehingga menghasilkan kualitas pelayanan 

yang diharapkan masyarakat. 

Kantor Kecamatan Mojoroto 

mempunyai program pengembangan karir 

yang telah diatur oleh pemerintah guna 

menunjang kemajuan dan kelancaran 

perekonomian bagi pegawainya. 

Pengembangan karir pada kantor 

Kecamatan Mojoroto dilakukan diawal 

hingga pegawai tersebut pensiun, misalnya 

diawal perekrutan pegawai didahului 

dengan proses formasi, promosi diberikan 

kepada pegawai yang berprestasi untuk 

memangku tanggung jawab yang lebih 

besar berupa kenaikan pangkat atau jabatan, 

pendidikan dan pelatihan, dan pensiun. 

Tetapi realitanya pengembangan karir 

untuk meningkatkan kualitas pegawai 

melalui pelatihan dan pendidikan banyak 

yang tidak diarahkan pada analisis 
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kebutuhan kerja. Kondisi ini menyebabkan 

tidak optimalnya bagi peningkatan kinerja 

pegawai maupun instansinya. Sementara 

itu, dalam pengembangan karir pegawai 

tidak jarang tanpa mendasarkan pada 

profesionalisme, akan tetapi kepada 

senioritas/ pertimbangan-pertimbangan 

lainnya. Hal-hal semacam ini pada akhirnya 

menyebabkan pengembangan pegawai 

khususnya Pegawai Negeri Sipil menjadi 

tidak maksimal, selain tidak maksimalnya 

pengembangan PNS maka banyak sekali 

daerah-daerah yang merekrut PNS tidak 

berdasarkan kebutuhan dan kompetensi 

pegawai. 

Program kesejahteraan yang 

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di Kantor Kecamatan Mojoroto 

untuk kebutuhan pegawai selama bekerja 

tidaklah sedikit. Mulai dari program 

kesejahteraan berupa fasilitas, materil 

hingga spiritual, seperti jaminan hari tua 

(pensiun), bantuan perawatan kesehatan 

(BPJS), bantuan kematian, ceramah 

keagamaan, asuransi sosial, dan lain-lain. 

Namun tidak adanya fasilitas kantin yang 

memadahi di area kantor Kecamatan 

Mojoroto, maka tempat untuk beristirahat 

makan siang biasa dilakukan diruangan 

kerja. 

Bekerja sebagai Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) yang ditempatkan di kantor 

Kecamatan Mojoroto bukan hal yang 

mudah, tekanan dari pimpinan serta tugas 

yang semakin hari semakin banyak, 

kurangnya kenyamanan akan membuat 

pegawai mengalami ketegangan. Tekanan 

pekerjaan yang tinggi dialami oleh pegawai 

kantor Kecamatan Mojoroto membuat 

seorang pegawai mengalami stres. Tidak 

jarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih 

memilih untuk keluar kantor selama jam 

kerja, tidak masuk kerja, bersantai saat 

bertugas, dan sebagainya. 
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Berdasarkan uraian permasalah 

diatas, maka peneliti ingin mengkaji 

melalui penelitian tentang “Pengaruh 

Pengembangan Karir, Program 

kesejahteraan, dan Stres Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan 

Mojoroto Kota Kediri”. 

II. METODE 

Pada penelitian ini metode yang 

digunakan adalah metode regresi berganda. 

Dalam penelitian ini pendekatan yang 

digunakan untuk analisis data 

menggunakan analisis kuantitatif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh PNS 

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Dalam 

penelitian ini jumlah sampel yang 

digunakan sampling jenuh untuk 

menentukan jumlah responden, sehingga 

ditemukan adalah 29 orang untuk menjadi 

responden. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi linier berganda 

yaitu uji t dan uji F. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

1. Uji t 

Uji t digunakan untuk 

mengetahui pengaruh secara parsial 

variabel independen 

(pengembangan karir, program 

kesejahteraan, dan stres kerja) 

terhadap variabel dependen 

(kinerja). Berikut akan dijelaskan 

pengujian masing-masing variabel 

secara parsial: 

Tabel 4.13 

Hasil uji t 

Coefficients
a
 

Model t Sig. Unstandardiz

ed 

Cofficients 

 B Std. 

Erro

r 

 

 

1 

(Constant) 5,092 0,00

0 

28,49

3 

5,59

6 

Pengemban

gan karir 

5,577 0,01

3 

,135 ,235 

Program 

kesejahteraa

n 

1,08

6 

,00

0 

-

,279 

,25

7 

 Stres kerja 5,21

9 

,00

0 
,050 

,23

0 
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Dependent Variable: kinerja pegawai 

Sumber: output SPSS 20 

a. Variabel pengembangan karir 

(X1) 

Hasil uji t variabel X1 diperoleh 

nilai t hitung = 5,577 dengan 

tingkat signifikasi 0,013. Dengan 

menggunakan batas signifikasi 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima, 

berarti ada pengaruh positif dan 

signifikan antara pengembangan 

karir terhadap kinerja pegawai.  

b. Variabel program kesejahteraan 

Hasil uji t variabel X2 diperoleh 

nilai t hitung = 1,086 dengan 

tingkat signifikasi 0,000. Dengan 

menggunakan batas signifikasi 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima, 

berarti ada pengaruh positif dan 

signifikan antara program 

kesejahteraan terhadap kinerja 

pegawai. 

c. Variabel stres kerja 

Hasil uji t variabel X3 diperoleh 

nilai t hitung = 5,219 dengan 

tingkat signifikasi 0,000. Dengan 

menggunakan batas signifikasi 

0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima, berarti ada pengaruh 

positif dan signifikan antara stres 

kerja terhadap kinerja pegawai. 

2. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji ada 

tidaknya pengaruh variabel-variabel 

dependen secara simultan (bersama-

sama). Kriteria yang digunakan: 

a. Jika signifikan F>0,05 maka Ho 

diterima atau Ha ditolak. Berarti 

tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel 

pengembangan karir, program 
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kesejahteraan, dan stres kerja 

terhadap kinerja pegawai. 

b. Jika signifikan F<0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, maka 

ada pengaruh yang signifikan 

antara pengembangan karir, 

program kesejahteraan, dan 

sters kerja terhadap kinerja 

pegawai. 

Tabel 4.14 

Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regre

ssion 

14,241 3 4,747 ,438 ,001
b
 

Resid

ual 

271,070 25 10,843   

Total 285,310 28    

a.Dependen Variabel: Total Y 

b.Predictors: Constan), Total X1, Total X2, Total 

X3 

Sumber: output SPSS 20 

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F 

test pada tabel 4.14 didapatkan F hitung 

sebesar 0,438 dengan tingkat signifikan 

0.001<0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini dapat dinyatakan 

bahwa variabel independen yang 

meliputi pengembangan karir, program 

kesejahteraan, dan stres kerja secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai. 

B. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian 

mengenai pengembangan karir, 

program kesejahteraan, dan stres kerja 

terhadap kinerja pegawai. Kantor 

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri 

adalah sebagai berikut: pengembangan 

karir berpengaruh positif terhadap 

kinerja pegawai, artinya bahwa setiap 

peningkatan pengembangan karir, maka 

akan meningkatkan kinerja pegawai. 

Program kesejahteraan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kinerja 

pegawai, artinya apabila program 

kesejahteraan dinaikkan maka kinerja 

pegawai akan menurun. Stres kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap 
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kinerja pegawai. Artinya apabila stres 

kerja ditingkatkan, maka kinerja 

pegawai akan meningkat. 
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