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Abstrak 

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Kutai 

Timur  dengan jumlah sampel yang di ambil yaitu 62 orang dengan 

menggunakan metode asosiatif berdasarkan teknik sampel random sampling 

yaitu pengambilan secara acak dari 166 orang populasi. Sedangkan teknik 

analisis data yang dipergunakan adalah Korelasi Product Moment, Korelasi 

Parsial, dan Korelasi Ganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

korelasi antara tingkat pendidikan dengan efektifitas kerja pegawai 

berdasarkan angka korelasi product moment yang diperoleh yaitu 49,71 hal ini 

berarti bahwa korelasi atau hubungannya sigtifikan atau positif. Korelasi 

antara budaya organisasi dengan efektivitas kerja pegawai berdasarkan angka 

korelasi product moment yang diperoleh yaitu 74,56 hal ini dapat disimpulkan 

bahwa korelasi ini adalah signifikan atau positif. Sedangkan dengan 

menggunakan korelasi parsial variabel Budaya organisasi sebagai variabel 

kontrol, maka hubugan antara tingkat pendidikan dan efektivitas kerja pegawai 

yaitu 10,17 hal ini berarti bahwa korelasi atau hubungannya murni. Kemudian 

tingkat pendidikan sebagai variabel kontrol, maka hubugan antara budaya 

organisasi dengan efektifitas kerja pegawai yaitu 26,14 hal ini berarti bahwa 

korelasi atau hubungannya murni. Kemudian secara bersama-sama korelasi 

tingkat pendidikan dan budaya organisasi dengan efktivitas kerja pegawai di 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur nerdasarkan besaran 

angka korelasi ganda yang di peroleh yaitu 61,9%, yang berarti sisanya 38,1% 

adanya korelasi oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan hasil- hasil yang 

diperoleh maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam meningkatkan 

koordinasi, toleransi dan intensitas komunikasi. 

 

Kata kunci: tingkat pendidikan, budaya organisasi, efektivitas kerja pegawai 

 

Pendahuluan   

Pendidikan merupakan suatu proses menyiapkan individu untuk mampu 

menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Pendidikan mempunyai 

peran penting dalam pembangunan nasional karena pendidikan merupakan 
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salah satu cara untuk membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas untuk 

mencapai tujuan pembangunan nasional.Pendidikan juga sangat penting untuk 

melanjutkan hidup dengan bekerja seseorang dapat melanjutkan hidup. Dan 

pendidikan adalah salah satu modal agar menjadi tenaga kerja yang baik. 

Tenaga kerja atau karyawan adalah merupakan faktor produksi yang bersifat 

senantiasa bergerak dan selalu berubah-ubah, mempunyai akal dan perasaan 

serta motivasi, jika tenaga kerja sebagai faktor produksi merasa senang bekerja 

dengan penuh semangat dan bergairah, maka dapat dipastikan bahwa tujuan 

yang telah ditetapkan perusahaan atau organisasi akan semakin mudah tercapai. 
Budaya organisasi dapat difungsikan sebagai tuntunan yang mengikat 

para anggotanya karena dapat diformulasikan secara formal dalam berbagai 

peraturan dan ketentuan organisasi, maka individu-individu yang ada didalam 

organisasi secara tidak langsung akan terikat sehingga dapat membentuk sikap 

dan perilaku yang sesuai dengan visi dan misi serta strategi organisasi. Dalam 

terminologi akademis, Budaya organisasi merupakan suatu konstruk, 

yang merupakan abstraksi dari fenomena yang dapat diamati dari banyak 

dimensi. Sehingga banyak ahli ilmu-ilmu sosial dan manajemen belum 

memiliki communal opinion mengenai definisi budaya organisasi. Mereka 

mendefiniskan terminologi tersebut dari beragam perspektif dan dimensi.  

Organisasi yang semula didirikan untuk membantu manusia justru terjadi 

sebaliknya manusia akhrinya harus bergantung pada organisasi. Organisai 

meningkatkan seseorang untuk meningkatkan spesialisasi dan melakukan 

pembagian kerja, menggunakan teknologi tinggi, mengelola lingkungan 

eksternal lebih baik, meminimalkan biaya transaksi, dan menggunakan 

kekuasaan dan pengendalian dalam meningkatkan kinerja dan efaktivitas 

pegawai. 

Efektivitas adalah ukuran suatu organisasi, dimana kemampuan 

organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Hal ini berarti organisasi 

mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya pegawai untuk 

mencapai tujuan. Konsep efektivitas sesungguhnya merupakan suatau konsep 

yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi  

Efektivitas kerja pegawai dirasakan semakin besar peranannya dalam 

kehidupan organisasi, baik di pemerintahan maupun di perusahaan swasta, hal 

ini dikarenakan kedudukan pegawai adalah faktor penentu dalam keberhasilan 

kegiatan yang telah direncanakan yang sekaligus merupakan sasaran dan tujuan 

yang hendak dicapai oleh suatu organisasi. 
 

Kerangka Dasar Teori 

Tingkat Pendidikan   

Menurut Sikula (dalam Mangkunegara, 2005:50) menyatakan bahwa 

tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan 

prosedur sitematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial 

mempelajari pengetahuan konseptual dan teroritis untuk tujuan-tujuan umum. 
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Menurut Marimba (dalam hasibullah, 2005:3) Pendidikan adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. 

Pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Dengan 

memperhatikan pengertian pendidikan seperti yang diutarakan tersebut maka 

dapat dikatakan bahwa peran pendidiakn adalah sebagai landasan untuk 

membentuk, mempersiapkan, membina, dan mengambangkan kemampuan 

sumber daya yang ditetapkan dalam menentukan keberhasilan di masa yang 

akan datang.  

 

Budaya Organisasi  
Menurut Davis (dalam Lako, 2004:29) budaya organisasi merupakan 

pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang dipahami, dijiwai dan 

dipraktekkan oleh organisasi sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri 

dan menjadi dasar aturan berprilaku dalam organisasi. Menurut Drucker (dalam 

Mangkunegara 2005:4) menjelaskan bahwa budaya organisasi adalah pokok 

penyelesaian masalah-masalah eksternal yang pelaksanannya dilakukan secara 

konsisten oleh suatu kelompok yang kemudian mewariskan kepada anggota-

anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan dan 

merasakan terhadap masalah-masalah terkait. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa 

Budaya organisasi berawal dari kebiasaan saat ini, tradisi dan cara-cara umum 

untuk melakukan pekerjaan kebanyakan berasal dari apa yang telah 

dilaksanakan sebelumnya dan tingkat keberhasilan dari usaha-usaha yang telah 

dilakukan, dengan demikian budaya organisasi merupakan persepsi umum yang 

diyakini oleh para anggota organisasi. 

 

Efektivitas Kerja Pegawai  

Siagian (dalam Norma dan Mahmud 2008:89) menyatakan bahwa 

apabila seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerja berarti 

apa yang menjadi sasaran yang telah ditentukan dapat dicapai tepat pada 

waktunya yang sudah dialokasikan untuk berbagai kegiatan Steers (dalam 

Halim,2001:158), efektivitas harus dinilali atas tujuan yang bisa dilaksanakan 

dan bukan atas konsep harus dinilai atas tujuan yang maksimum. Dari 

pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja 

pegawai pada dasarnya adalah ketetapan dalam pelaksanaan dan penyelesaian 

tugas-tugas menurut waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan 

demikian ukuruan efektivitas dalam suatu organisasi bukan ukuran kuantitatif.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Kutai Timur. Sampel total yang diambil adalah 62 orang yang 

merupakan seluruh pegawai kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 



efektivitas kerja pegawai di BKD Kabupaten Kutai Timur (Putri) 

 

 

207 

Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 

33 orang dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) 29 sebanyak orang. Dalam 

penelitian ini penulis mengambil secara acak populasi yang ada sebagai sampel 

dengan menggunakan metode teknik simple random sampling. 

Penelitian ini bersifat asosiatif dan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini antara lain : (1) observasi, (2) kuesioner, (3) dokumentasi, (4) 

penelitian kepustakaan. Adapun pokok-pokok isi kuesioner penelitian ini 

merupakan indikator dari variabel tingkat pendidikan meliputi (1) formal , (2) 

teknis fungsional. Variabel budaya organisasi meliputi : (1) inisiatif individu, 

(2) pengarahan (3) toleransi, (4) intensitas komunikasi. dan variabel kinerja 

pegawai meliputi : (1) kualitas kerja, (2) kuantitas kerja, (3) ketepatan waktu, 

(4) sasaran. 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan teknik analisis, yaitu (1) 

korelasi pearson product moment, (2) korelasi parsial, (3) korelasi berganda. 

Dalam penelitian ini menggunakan skala likert sebagai alat pengukur data. 

Mengenai kriteria atau skor menurut Sugiyono (2009) masing-masing 

penelitian ada yang menggunakan jenjang 3 (1,2,3), jenjang 5 (1,2,3,4,5) dan 

jenjang 7 (1,2,3,4,5,6,7). Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan 

jawaban respoden dalam nilai skala 5 jenjang (jawaban a diberi nilai 5; jawaban 

b diberi nilai 4; jawaban c diberi nilai 3; jawaban d diberi nilai 2 dan e diberi 

nilai 1). 

 

Hasil dan Pembahasan  

Untuk variabel dalam penelitian ini terdapat indikator sebagai alat ukur 

yang menjadi isi kuesioner. Untuk tingkat pendidikan (formal) : pada indikator 

formal responden yaitu tingkat pendidikan formal yang pernah di ikuti dan 

pendidikan formal yang diikuti untuk menamabah dan meningkatkan 

keefektivitasaan diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 54 

persen sehingga dapat memberikan jawaban bahwa para pegawai di Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur bahwa tingkat pendidikan 

yang ada di kantor sagat baik. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban 34 orang 

responden (54,84%) menilai bahwa tingkat pendidikan di badan 

kepegawaian daerah sangat baik. 
Untuk variabel tingkat pendidikan (formal): pada indikator formal 

tentang responden tentang pendidikan formal yang pernah diikuti untuk 

menambah dan meningkatkan keefektivitasaan dalam bekerja diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 40 persen sehingga dapat memberikan 

jawaban bahwa para pegawai di Badan Kepegawaian Daerah menilai bahwa 

sangat mendukung sekali dalam  menambah dan meningkat dalam 

keefektvitasan pekerjaan pegawai. Hal ini dapat ditunjukan dengan jawaban 

25 orang responden ( 40,32 %) menilai bahwa pendidikan formal yang 
diikuti sangat mendukung pekerjaan pegawai. 
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Untuk variabel tingkat pendidikan (teknis fungsional) : pada indikator 

tentang penyelesaian pekerjaan telah sesuai dengan teknis fungsional diperoleh 

hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 43 persen sehingga dapat 

disimpulkan memberikan jawaban para pegawai di Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Kutai Timur bahwa sudah sesuai dan relevan yang 

dilakukan. Hal ini ditunjukan dengan jawaban 27 orang responden ( 43,55) 

menilai dalam menyelesaikann pekerjaan telah sesuai dengan teknis 

fungsional sudah sesuai dan relevan dengan baik.  
Untuk variabel tingkat pendidikan (teknis fungsional) : pada indikator 

tentang pekerjaan yang dilakukan telah relevan dengan teknis fungsional 

diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 40 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa memberikan jawaban bahwa para pegawai di Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur telah relevan dengan teknis 

fungsional. Hal ini ditunjukan dengan jumlah 26 orang responden (41,94%) 

telah relevan dengan kerja pegawai. 

Untuk variabel budaya organisasi (inisiatif individu) : pada indikator 

tentang mengemukakan pendapat atau ide-ide yang berkaitan dengan kemajuan 

organisasi dan pemimpin (kepala badan) memberikan kebebasan bagi bawahan 

untuk mengemukakan pendapat jawaban terbanyak responden sebesar 40 

persen sehingga dapat memberikan jawaban para pegawai Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menjawab pertanyaan dalam 

mengemukakan pendapat atau ide-ide yang berkaitan dengan kemajuan 

organisasi dan pemimpin (kepala badan) memberikan kebebasan bagi bawahan 

untuk mengemukakan pendapat. Hal ini di tunjukakan dengan jawaban 25 

orang responden (40,32%) menunjukan bahwa pemimpin telah sesuai dalam 

memberikan kebebasan bagi bawahan.  

Untuk variabel budaya organisasi (inisiatif individu) : pada indikator 

tentang Tentang Kebebasan Bagi Bawahan Untuk Mengemukakan Pendapat 

jawaban terbanyak responden sebesar 40 persen sehingga dapat memberikan 

jawaban para pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur 

yang menjawab pertanyaan dalam mengemukakan pendapat atau ide-ide yang 

berkaitan dengan kemajuan organisasi dan pemimpin (kepala badan) 

memberikan kebebasan bagi bawahan untuk mengemukakan pendapat. Hal ini 

di tunjukakan dengan jawaban 25 orang responden (40,32%) menunjukan 

bahwa para pegawai bebas dalam mengemukakan pendapat. 

Untuk variabel budaya organisasi (pengarahan) : pada indikator tentang 

menerima informasi yang di berikan oleh pimpinan mengenai tujuan 

organisasi jawaban terbanyak responden sebesar 40 persen sehingga dapat 

memberikan jawaban para pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Kutai Timur yang menjawab pertanyaan menerima informasi yang di berikan 

oleh pimpinan mengenai tujuan organisasi. Hal ini di tunjukakan dengan 

jawaban 25 orang responden (40,32%) menunjukan pemimpin telah sesuai 

dalam melakukan pemberiann informasi untuk tujuan organisasi.  
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Untuk variabel budaya organisasi (pengarahan) : pada indikator tentang 

tentang informasi / arahan yang diberikan oleh pimpinan membantu untuk 

memahami sasaran dan tujuan organisasi jawaban terbanyak responden 

sebesar 48 persen sehingga dapat memberi jawaban bahwa sebagaian besar 

pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur sangat 

memahami informasi/arahan yang diberikan oleh pimpinan dalam 

memahami sasaran dan tujuan organisasi. Hal ini ditujukan dengan jawaban 

30 orang respoden (48,39%) menilai bahwa sangat memahami 

informasi/arahan yang diberikan oleh pimpinan. 
Untuk variabel budaya organisasi (integrasi) : pada indikator tentang 

tentang Dorongan Untuk Bekerja Secara Profesional jawaban terbanyak 

responden sebesar 42 persen sehingga dapat memberi jawaban bahwa 

memberikan jawaban bahwa para pegawai di Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Kutai Timur menilai telah sesuai dalam mendorong untuk bekerja 

sama secara profesional dan terkoordinir. Hal ini ditunjukan dengan jawaban 

26 orang responden (41,94) menilai telah sesuai dalam mendorong untuk 

bekerja sama secara professional dan terkoordinir. 

Untuk variabel budaya organisasi (integrasi) : pada indikator kerjasama 

dengan pegawai yang lain di dalam melaksanakan tugas/ kegiatan jawaban 

terbanyak responden sebesar 42 persen sehingga dapat memberi jawaban 

bahwa memberikan jawaban bahwa para pegawai di Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Kutai Timur menilai telah sesuai dalam mendorong untuk 

bekerja sama secara profesional dan terkoordinir. Hal ini ditunjukan dengan 

jawaban 26 orang responden (41,94) menilai telah sesuai dalam bekerja sama 

dengan pegawai yang lain di dalam melaksanakan tugas/kegiatan. 

Untuk variabel budaya organisasi (toleransi) : pada indikator menerima 

berbagai perbedaan yang terjadi dalam suatu organisasi jawaban terbanyak 

responden sebesar 42 persen sehingga dapat memberi jawaban bahwa 

memberikan jawaban bahwa para pegawai di Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Kutai Timur menilai telah sesuai dalam mendorong untuk bekerja 

sama secara profesional dan terkoordinir. Hal ini ditunjukan dengan jawaban 

26 orang responden (41,94) menilai telah sesuai menerima berbagai perbedaan 

yang terjadi dalam suatu organisasi sudah sesuai dan sangat menerima satu 

sama lain. 

Untuk variabel budaya organisasi (toleransi) : pada indikator sikap saling 

menghargai sesama pegawai dalam menjalankan tugas/fungsi organisasi 

jawaban terbanyak responden sebesar 43 persen sehingga dapat dapat 

memberikan jawaban bahwa para pegwai di Badan Kepagawaian Daerah 

Kabupaten Kutai Timur menilai sangat menghargai kepada pegawai lainnya. 

Hal ini dapat ditunjukan dengan jawaban 27 orang responden (43,55%) menilai 

sangat menghargai kepada pegawai lainnya dalam menjalankan tugas/fungsi 

organisasi. 
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Untuk variabel budaya organisasi (toleransi) : pada indikator dorongan 

pimpinan untuk mengungkapkan kritik secara terbuka jawaban terbanyak 

responden sebesar 45 persen sehingga dapat dapat memberikan jawaban bahwa 

para pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur menilai 

pemimpin sering memberi dorongan kepada para pegawai untuk 

mengemukakan kritik secara langsung atau terbuka. Hal ini ditunjukan dengan 

jawaban 28 orang responden (45,16%) menilai pemimpin telah sering membri 

dorongan kepada para pegawai untuk mnegemukakan kritik secara langsung 

atau terbuka. 

Untuk variabel budaya organisasi (intensitas komunikasi) : pada 

indikator komunikasi antara atasan dengan bawahan, ataupun sebaliknya 

jawaban terbanyak responden sebesar 50 persen sehingga dapat memberi 

jawaban bahwa para pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai 

Timur sering melakukan komunikasi anara atasan dengan bawahan, ataupun 

sebaliknya. Hal ini dapat ditunjukan dengan jawaban 31 orang responden 

(50,00%) menilai sudah sering melakukan komunikasi yang bak antara baahan, 

atau pun sebaliknya. 

Untuk variabel budaya organisasi (intensitas komunikasi) : pada 

indikator gerakan yang memisah dari atasan ke bawahan jawaban terbanyak 

responden sebesar 58 persen sehingga dapat memberikan jawaban para 

pegawai di Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur menilai baik 

dalam menjalankan tugas atau pekerjaan. Hal ini dapat ditunjukan dengan 

jawaban 36 orang responden (58,06%) yang menilai baik dalam menjalankan 

tugas dan pekerjaan dengn baik dan tidak ada perbedaan antara atasa dengan 

bawahan dalam mnegartikan perintah. 

Untuk variabel efektivitas kerja pegawai (kualitas kerja) : pada indikator 

ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan jawaban terbanyak responden 

sebesar 51 persen sehingga dapat memberikan jawaban bahwa para pegawai 

di Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur sudah sangat teliti 

dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini dapat ditunjukan dengan jawaban 

32 orang responden (51,61%) menilai sudah sanget teliti dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 
Untuk variabel efektivitas kerja pegawai (kualitas kerja) : pada indikator 

kerapian tugas yang dapat anda selesaikan dalam pekerjaan jawaban terbanyak 

responden sebesar 40 persen sehingga dapat memberi jawaban bahwa para 

pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur menilai 

sudah sangat rapi dalam nmenyelesaikan pekerjaan. Hal ini ditunjukan 

dengan jawaban 25 orang responden (40,32%) menilai sudah sangat rapi 

dalam menyelesaikan pekerjaan. 
Untuk variabel efektivitas kerja pegawai (kuantitas kerja) : pada indikator 

frekuensi pekerjaan untuk diselesaikan jawaban terbanyak responden sebesar 

37 persen sehingga dapat memberikan jawaban bahwa para pegawai di Badan 

Kepagawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur dapat menyelesaikan 3-4 
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pekerjaan per minggu dimana jumlah pekerjaan yang diselesaikan tergolong 

cukup banyak.  Hal ini dapat ditunjukan dengan jawaban 23 orang responden 

(37,10%) menilai sudah cukup baik dalam menyelesaikan tugas dalam bidang 

masing-masing. 
Untuk variabel efektivitas kerja pegawai (kuantitas kerja) : pada indikator 

tambahan yang dapat diselesaikan jawaban terbanyak responden sebesar 27 

persen sehingga dapat memberikan jawaban bahwa para pegawai di Badan 

Kepagawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur dapat menyelesaikan 2 pekerjaan 

tambahan dimana jumlah pekerjaan yang diselesaikan tergolong cukup banyak. 

Hal ini dapat ditunjukan dengan jawaban 17 orang responden (27,42%) menilai 

sudah cukup baik dalam menyelesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh 

atasan. 

Untuk variabel efektivitas kerja pegawai (ketepatan waktu) : pada 

indikator tentang ketepatan waktu hasil pekerjaan jawaban terbanyak responden 

sebesar 55 persen sehingga dapat memberikan jawaban bahwa para pegawai 

di Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Kutai Timur menilai sangat 

sering menjaga ketepatan waktu dalam bekerja. Hal ini dapat ditunjukan 

dengan jawaban 34 orang responden (54,84%) menilai sangat sering 

menjaga ketepatan waktu dalam hasil pekerjaan. 
Untuk variabel efektivitas kerja pegawai (ketepatan waktu) : pada 

indikator prosedur kerja yang telah di tetapkan oleh instansi jawaban terbanyak 

responden sebesar 51 persen sehingga dapat memberikan jawaban para 

pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur menilai sangat 

memperhatikan sekali dalm pelaksanaan kerja. Hal ini dapat ditunjukan dengan 

jawaban 32 orang responden (51,61%) menilai sangat memperhatikan dalam 

melaksanakan pekerjaan dan memperhatikan prosedur yag telah ditetapkan oleh 

instansi. 

Untuk variabel efektivitas kerja pegawai (sasaran) : pada indikator 

pekerjaan yang anda kerjakan telah sesuai dengan sasaran standar operasional 

pelayanan (SOP) yang di tetapkan jawaban terbanyak responden sebesar 43 

persen sehingga memberikan jawaban bahwa para pegawai di Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur menilai sangat sesuai dengan 

standar operasional pelayanan (SOP). Hal ini di tunjukan dengan jawaban 27 

orang responden (43,55) menilai sangat sesuai dengan standar operasional 

pelayanan (SOP) yang telah di tetapkan. 

Untuk variabel efektivitas kerja pegawai (sasaran) : pada indikator 

pekerjaan yang anda kerjakan telah sesuai dengan sasaran standar operasional 

pelayanan (SOP) yang di tetapkan jawaban terbanyak responden sebesar 43 

persen sehingga memberikan jawaban bahwa para pegawai di Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur menilai sangat sesuai dengan 

standar operasional pelayanan (SOP). Hal ini di tunjukan dengan jawaban 27 

orang responden (43,55) menilai sangat sesuai dengan standar operasional 

pelayanan (SOP) yang telah di tetapkan.  
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Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS Statistics diperoleh hasil 

korelasi pearson/product moment antara X1 dan Y yaitu r = 0,691. Jadi 

terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan efektivitas kerja pegawai 

di Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,691. Serta 

diketahui pula Ftest > Ftabel (49,91 > 2,40) maka korelasi signifikan atau dapat 

dikatakan tingkat pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dengan 

efektivitas kerja  pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai 

Timur. Hasil korelasi pearson product moment antara X2 dan Y yaitu r = 

0,743. Jadi terdapat hubungan antara budaya organisasi dengan efektivitas kerja 

pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,743. 

Serta diketahui pula Ftest > Ftabel (474,56 > 2,40) maka korelasinya signifikan 

atau dapat dikatakan budaya organisasi memiliki hubungan yang signifikan 

dengan efektivitas kerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Kutai Timur.  

Selanjutnya analisis korelasi parsial, berdasarkan perhitungan 

menggunakan SPSS Statistics diperoleh hasil korelasi sebesar 0,386 dimana 

variable bebas tingkat pendidikan dengan efektivitas kerja pegawai dan budaya 

organisasi menjadi variabel kontrol. Serta diketahui pula Ftest > Ftabel (10,17 > 

2,40). Dengan demikian koefisien korelasi variabel tingkat pendidikan dengan 

efektivitas kerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai 

Timur dimana variabel budaya organisasi sebagai variabel pengontrol adalah 

signifikan artinya korelasi parsial yang terjadi adalah murni atau dapat 

dikatakan terdapat hubungan atau pengaruh yang murni antara tingkat 

pendidikan dengan efektivitas kerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Kutai Timur dengan mengendalikan variabel budaya organisasi.  

Selanjutnya hasil korelasi parsial sebesar 0,555 dimana variabel bebas 

budaya organisasi dengan efektivitas kerja pegawai dan tingkat pendidikan 

menjadi variabel kontrol.Serta diketahui pula Ftest > Ftabel (26,17 > 2,40). 

Dengan demikian koefisien korelasi variabel budaya organisai dengan 

efektivitas kerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai 

Timur dimana variabel tingkat pendidikan sebagai variabel pengontrol adalah 

signifikan artinya korelasi parsial yang terjadi adalah murni atau dapat 

dikatakan terdapat hubungan atau pengaruh yang murni antara budaya 

organisasi dengan efektivitas kerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Kutai Timur dengan mengendalikan variabel budaya organisasi.  

Selanjutnya analisis korelasi ganda yang menunjukkan arah dan kuatnya 

pengaruh dua variabel secara bersama-sama atau lebih terhadap variabel 

lainnya. Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS Statistics 

diperoleh persamaan R. Square = 0,619 Hal ini berarti 0,619 atau 61,9% 

Efektivitas kerja pegawai memiliki hubungan dengan tingkat pendidikan dan 

budaya organisasi, sedangkan sisanya sebesar (100%-61,9% = 38,1%) adanya 

faktor variabel-variabel lain. Diketahui Ftest > Ftabel atau (47,370 > 2,40), maka 

korelasi ganda tersebut adalah signifikan atau hubungannya murni. 
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Kesimpulan dan Saran   

Berdasarkan analisis data yang diperoleh maka diketahui bahwa terdapat 

ada korelasi pada tingkat pendidikan terhadap efektivitas kerja pegawai di 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur.Terdapat ada korelasi 

pada budaya organisasi terhadap efektivitas kerja pegawai pegawai di Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur.Terdapat korelasi pada tingkat 

pendidikan dan budaya organisasi terhadap efektivitas kerja pegawai di Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

Penelitian ini menunjukkan budaya organisasi yang ada di Kantor Badan 

Kepegawaian Daerah yang masih rendah maka dari itu penulis bermaksud 

memberi saran-saran diantaranya sebagai berikut: pemimpin harus lebih 

memberikan kebebasan dan informasi mengenai sasaran dan tujuan organisasi 

yang jelas kepada bawahan, pegawai harus lebih meningkatkan koordinasi, 

toleransi dan intensitas komunikasi sesama pegawai dan memberikan 

peningkatan dan menyiapkan pegawai agar mampu mengembangkan potensi 

yang dimiliki secara menyeluruh dalam meningkatkan daya saing yang tinggi 

maka dari itu tingkat pendidikan yang ada harus lebih ditingkatkan agar 

semakin membaik dalam perkembangan pekerjaan. Seperti di tambahnya 

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja agar semakin membaik kinerja 

kerja pegawai yang ada di Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Kutai Timur. 
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