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Abstrak 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menguji pengaruh 

Human Relation dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai. Penelitian 

ini dilatarbelakangi oleh adanya isu sentral yang berkembang terkait dengan 

kualitas aparatur pemerintahan yang ada, diantaranya masih rendahnya prestasi 

kerja yang dimiliki pegawai,  masih adanya penyimpangan dan sebagainya yang 

berujung pada rendahnya kinerja aparatur pemerintahan. Banyak sekali yang 

dapat mempengaruhi prestasi kerja seorang pegawai, salah satunya adalah 

pengaruh human relation dan disiplin kerja. Hipotesis yang diajukan adalah 

human relation dan disiplin kerja mempunyai pengaruh terhadap prestasi kerja 

pegawai  pada Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pertama, Human relation dalam sub variabel 

motivasi, kerja sama dan komunikasi memiliki hubungan yang positif tetapi tidak 

signifikan, ini disebabkan bahwa masih ada beberapa pegawai yang belum 

menunjukkan hubungan atau interaksi dengan rekan kerja di ruang lingkup 

kantor. Disiplin dalam sub variabel sikap, waktu dan taat peraturan memiliki 

hungan yang positif tetapi tidak signifikan, ini dibebabkan bahwa masih ada 

beberapa pegawai yang masih mengurus urusan lain diluar pekerjaan kantor. 

Prestasi kerja dalam sub variabel tanggung jawab, kedisiplinan dan keterampilan 

memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan, ini disebabkan masih ada 

beberapa pegawai yang memiliki latar belakang kebiasaan datang ke kantor dan 

pulang dari kantor tidak sesuai dengan jam kantor. Kedua, besarnya pengaruh 

human relation dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja di Kecamatan Muara 

Bengkal Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 3,8%. Dengan demikian ada 

sekitar 96,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain dan 

selain variabel human relation dan disiplin kerja. 

. 
Kata Kunci: human relation, disiplin kerja dan prestasi kerja pegawai 

 

Pendahuluan 

Hubungan sesama pegawai maksudnya ialah komunikasi persuasif yang 

dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja 
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dan dalam organisasi kekaryaan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan bekerja 

dengan semangat kerjasama yang produktif dengan perasaan bahagia dan 

kepuasan hati dan memberikan kontribusi yang baik kepada organisasi. Pimpinan 

organisasi harus dapat melakukan komunikasi dengan para pegawainya secara 

manusiawi untuk menggiatkan mereka bekerja bersama-sama, sehingga hasil 

yang diperoleh dapat memuaskan. Hubungan sesama pegawai dalam organisasi 

merupakan hal yang penting karena merupakan jembatan penghubung antara 

pegawai dengan sesama pegawai maupun pegawai dengan pimpinan. 

Kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan tergantung pada 

partisipasi disiplin pegawai. Oleh karena itu diperlukan suatu sikap disiplin 

pegawai dalam organisasi dan selaku abdi Negara perlu diarahkan dan 

diberdayakan dengan baik sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan 

lancar, efektif dan efisien. Hal ini dimaksudkan supaya pegawai dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa patuh dan taat terhadap 

peraturan dan ketentuan dalam hal ini disiplin kerja yang berlaku dan melalui 

kepatuhan atau ketaaan tersebut pegawai diharapkan dapat memberikan pelayanan 

serta hasil kerja yang baik sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja yang 

tinggi. 

Berdasarkan observasi penulis di Kantor Kecamatan Muara Bengkal 

Kabupaten Kutai Timur terdapat beberapa permasalahan yang memicu prestasi 

kerja pegawai karena terdapatnya hal-hal yang kurang baik seperti munculnya 

kelompok-kelompok tertentu di dalam kantor dan tidak bergabung dengan 

kelompok lain sehingga kurangnya komunikasi antar pegawai dan beberapa 

pegawai yang masih memiliki kesibukan dengan urusan lain seperti menggunakan 

handphone untuk bermain di waktu jam kerja. 

Penulis juga melihat beberapa pegawai datang terlambat ke kantor yang tiba 

masuk jam kerja pada pukul 09.00 pagi yang seharusnya masuk jam kerja pada 

pukul 07.30 pagi dan saat pulang kerja tidak tepat waktu seperti pegawai yang 

pulang jam 15.00 sore yang seharusnya pulang kerja pada pukul 16.00. 

Beberapa permasalahan diatas disinyalir membuat prestasi kerja rendah  

disebabkan kurangnya hubungan sesama pegawai, kerjasama dan komunikasi  

masih kurang dan sikap atau perilaku pegawai yang masih belum disiplin. Dan 

juga terdapat rasa kurang harmonis dengan beberapa pegawai di dalam kantor. 

Dengan adanya permasalahan seperti ini, Pegawai Negeri Sipil yang berperan 

sebagai abdi masyarakat sekaligus abdi negara yang mengemban tugas penting 

demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, perlu diperhatikan kembali 

tingkat human relation dan disiplin  dalam pelaksanaan pekerjaannya, khususnya 

pegawai Kantor Kecamatan Muara Bengkal. Diharapkan organisasi mampu 

meningkatkan hubungan antar sesama pegawai dan tingkat disiplin kerja agar 

pekerjaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta akan dapat 

meningkatkan prestasi kerja pegawai. 
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Kerangka Dasar Teori 

Human Relation 

Menurut Abdurrachman Oemi (1993:81) human relation adalah interaksi dari 

orang-orang ke dalam suasana kerja dengan memotivasi, mereka akan bekerja 

bersama-sama secara produktif, kooperatif dengan kepuasan baik mengenai segi 

ekonominya maupun psikologis dan sosialnya. 

Human relation diartikan sebagai komunikasi persuasif yang dilakukan oleh 

seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja dan dalam 

organisasi kekaryaan dengan tujuan untuk menggugah kegairahan dan kegiatan 

kerja dengan semangat kerjasama yang produktif dengan perasaan bahagia dan 

puas hati (Effendy, Onong Uchjana 1993). Jadi dapat disimpulkan bahwa human 

relation adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang 

lain secara tatap muka dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaan dengan 

tujuan untuk melakukan kegiatan bekerja dengan semangat kerjasama yang 

produktif dengan perasaan bahagia dan kepuasan hati dan memberikan kontribusi 

yang baik kepada organisasi, yaitu berupa prestasi kerja yang tinggi dan dengan 

cara memotivasi sesama pegawai  agar saling bekerjasama. 

 

Disiplin Kerja 

Menurut Sastrohadiwiryo B. Siswanto (2003:291) disiplin kerja sebagai 

“sikap menghormati, menghargai, dan taat pada peraturan yang berlaku baik 

tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya, tidak mengelak 

dangan sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya”. 

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran merupakan 

sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan 

tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, seseorang akan mematuhi atau mengerjakan 

semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Sedangkan kesediaan adalah 

suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan 

perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Malayu S.P Hasibuan, 2007 

: 193-194). Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah suatu sikap 

pegawai, ketepatan pegawai pada waktu datang dan pulang disaat kerja dan 

ketaatan pegawai yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam suatu 

organisasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini disiplin kerja 

yang dimaksud adalah disiplin sikap dan perilaku, disiplin waktu dan disiplin 

tanggung jawab. Maka pegawai akan mematuhi dan mengerjakan tugas-tugasnya 

dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 

 

Prestasi Kerja Pegawai 

Menurut Mangkunegara, A.A Anwar Prabu (2011:67) prestasi kerja adalah 

“Hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 
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melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”. Dengan adanya prestasi kerja pegawai akan tergerak jiwanya mampu 

tampil bekerja dengan baik, penuh disiplin dan tanggung jawab. Seorang pegawai 

apabila bekerja sudah dengan hati dan pikiran maka hasil atau outputnya juga 

akan baik dan benar sehingga suatu organisasi akan menikmati hasil sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Prestasi kerja adalah hasil kerja dicapai oleh seorang tenaga kerja dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya 

prestasi kerja seorang tenaga kerja antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, 

keterampilan, pengalaman, kesanggupan tenaga kerja yang bersangkutan 

(Sastrohadiwiryo B.Siswanto 2005:195). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja merupakan hasil kerja yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan dipengaruhi oleh kecakapan, 

keterampilan, pengalaman, kesanggupan tenaga kerja. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat 

kuantitatif asosiatif. Menurut Sugiyono (2006:11) penelitian kuantitatif asosiatif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua 

variable atau lebih. Populasi dari penelitian ini menggunakan data yang diperoleh 

dari pegawai Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur yang 

terdiri dari 89 orang yang terbagi atas 42 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 47 

Honorer. Dalam penelitian ini penulis mengambil semua populasi yang ada 

sebagai sampel dengan menggunakan metode sensus. 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam rangka pengujian hipotesis, 

penulis menggunakan statistik parametris. Adapun teknik yang dipakai untuk 

menguji hipotesis digunakan korelasi product moment, korelasi parsial, regresi 

linear berganda, kecermatan prediksi dan dilanjutkan koefisien penentun atau 

koefisien determinasi. 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 responden 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 

 Dari karakteristik responden dilihat dari jenis kelamin, yaitu responden 

laki-laki berjumlah 50 orang (56,18%) dan pegawai perempuan berjumlah 39 

orang (43,82%). Keadaan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur 

berdasarkan data diatas terdapat perbedaan antara jumlah pegawai laki-laki dan 

pegawai perempuan, dimana didominasi oleh pegawai laki-laki. 
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 Sedangkan menurut tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Muara 

Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Dari data yang diperoleh sebagian tingkat 

pendidikan pegawai Kecamatan Muara Bengkal adalah SMP berjumlah 1 orang 

(1,12%), SMA berjumlah 59 orang (66,30%), D-I berjumlah 1 orang (1,12%), D-

II berjumlah 1 orang (1,12%), D-III berjumlah 3 orang (3,37%), S1 berjumlah 21 

orang (23,60%) dan S2 berjumlah 3 orang (3,37%). 

 Dijelaskan bahwa sebagian besar pegawai Kecamatan Muara Bengkal 

Kabupaten Kutai Timur menilai bahwa human relation sudah tergolong baik. Hal 

ini ditunjukkan dengan analisis frekuensi variabel human relation 46 (51,69%) 

yang tergolong dalam kategori tinggi, ini merupakan jawaban keseluruhan 

kuisioner human relation yang dirata-ratakan. Hal ini berarti human relation yang 

ada pada Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur sudah tergolong 

tinggi. 

Dijelaskan bahwa sebagian besar pegawai Kecamatan Muara Bengkal 

Kabupaten Kutai Timur menilai bahwa disiplin kerja sudah tergolong baik. Hal 

ini ditunjukkan dengan analisis frekuensi variabel disiplin kerja 53 (59,55%) yang 

tergolong dalam kategori tinggi, ini merupakan jawaban keseluruhan kuisioner 

disiplin kerja yang dirata-ratakan. Hal ini berarti disiplin kerja yang ada pada 

Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur sudah tergolong tinggi. 

Dijelaskan bahwa sebagian besar pegawai Kecamatan Muara Bengkal 

Kabupaten Kutai Timur menilai bahwa prestasi kerja sudah tergolong baik. Hal 

ini ditunjukkan dengan analisis frekuensi variabel prestasi kerja 55 (61,80%) yang 

tergolong dalam kategori tinggi, ini merupakan jawaban keseluruhan kuisioner 

prestasi kerja yang dirata-ratakan. Hal ini berarti prestasi kerja yang ada pada 

Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur sudah tergolong tinggi. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS Statistics 20.0 diperoleh 

hasil korelasi product moment antara X1 dan Y yaitu r = 0,042. Jadi terdapat 

hubungan antara human relation dengan prestasi kerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,042. Serta diketahui 

pula Ftest < Ftabel (0,1555<3,95) maka korelasi tidak signifikan atau dapat 

dikatakan human relation memiliki hubungan tetapi tidak signifikan dengan 

prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai 

Timur. 
Hasil korelasi product moment antara X2 dan Y yaitu r = 0,194. Jadi terdapat 

hubungan antara disiplin kerja dengan prestasi kerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,042. Serta diketahui 

pula Ftest <Ftabel (3,441<3,95) maka korelasi tidak signifikan atau dapat dikatakan 

disiplin kerja memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan dengan 

prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai 

Timur. 
Selanjutnya analisis korelasi parsial, berdasarkan perhitungan 

menggunakan SPSS 20.0 diperoleh hasil korelasi sebesar 0,155. Setelah variabel 

disiplin kerja dibuat tetap (dikontrol) untuk seluruh sampel, maka korelasinya 
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sebesar -0,022. Untuk mengetahui koefisien korelasi parsial yang ditemukan 

signifikan atau tidak, maka harus uji ttest. Dari hasil perhitungan ttest dengan 

menggunakan SPSS diperoleh sebesar -0,200, sedangkan ttabel dengan taraf 

kesalahan 5% diperoleh sebesar 1,98. Ternyata ttest kurang dari ttabel (-0,200 < 

1,98) dengan demikian koefisien korelasi variabel human relation dengan prestasi 

kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur 

dimana variabel disiplin kerja sebagai variabel pengontrol adalah tidak signifikan 

atau tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi pegawai pada Kantor 

Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Untuk mengetahui korelasi 

parsial murni atau tidak murni maka harus membandingkan Ftest dengan Ftabel, dari 

data yang diperoleh Ftest sebesar -0,041 lebih besar dari Ftabel pada taraf kesalahan 

5% sebesar 3,95 atau Ftest < Ftabel (-0,041 < 3,95). Artinya korelasi parsial yang 

terjadi adalah tidak murni atau dapat dikatakan tidak terdapat hubungan atau 

pengaruh yang murni antara human relation dengan prestasi kerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dengan 

mengendalikan variabel disiplin kerja. 

Hasil dari korelasi variabel human relation sebagai kontrol, korelasi 

antara human relation dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur sebesar 3,441. Setelah 

variabel disiplin kerja dibuat tetap (dikontrol) untuk seluruh sampel, maka 

korelasinya sebesar 0,191. Untuk mengetahui koefisien korelasi parsial yang 

ditemukan signifikan atau tidak, maka harus uji ttest. Dari hasil perhitungan ttest 

dengan menggunakan SPSS diperoleh sebesar 1,804, sedangkan ttabel dengan taraf 

kesalahan 5% diperoleh sebesar 1,98. Ternyata ttest kurang dari ttabel (1,804 < 1,98) 

dengan demikian koefisien korelasi variabel disiplin kerja dengan prestasi kerja 

pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dimana 

variabel human relation sebagai variabel pengontrol adalah tidak signifikan atau 

tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi pegawai pada Kantor 

Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Untuk mengetahui korelasi 

parsial murni atau tidak murni maka harus membandingkan Ftest dengan Ftabel, dari 

data yang diperoleh Ftest sebesar 3,218 lebih besar dari Ftabel pada taraf kesalahan 

5% sebesar 3,95 atau Ftest < Ftabel (3,218 < 3,95). Artinya korelasi parsial yang 

terjadi adalah tidak murni atau dapat dikatakan tidak terdapat hubungan atau 

pengaruh yang murni antara disiplin kerja dengan prestasi kerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dengan 

mengendalikan variabel human relation. 

Selanjutnya analisis regresi linier berganda yang menunjukkan arah dan 

kuatnya pengaruh dua variabel secara bersama-sama atau lebih terhadap variabel 
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lainnya. Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 20.0 diperoleh 

persamaan regresi pada variabel bebas a = 21,431, b1= -0,022, b2= 0,191. Dengan 

demikian maka persamaan regresinya adalah Y  = 21,431+-0,022X1+0,191X2. 

Untuk mengetahui apakah persamaan garis linier tersebut signifikan atau tidak, 

maka perlu dicek dengan Ftest dengan menggunakan komputer diperoleh Ftest  

sebesar 1,705. Sedangkan dengan melihat Ftabel untuk taraf kesalahan 5% 

diperoleh harga sebesar 3,95. Hal ini berarti Ftest < Ftabel atau (1,705 < 3,95) maka 

persamaan garis regresi tersebut adalah tidak signifikan yang berarti tidak dapat 

dipakai untuk mengetahui hubungan pengaruh tersebut. Dengan nilai koefisien b1 

sebesar -0,022 maka diperoleh ttest sebesar -0,200. Dan untuk mengetahui apakah 

koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak maka dibandingkan ttest dengan ttabel 

diketahui sebesar 1,95 dan ttest variabel human relation sebesar -0,200. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai ttest lebih kecil dibandingkan dengan ttabel. Maka tidak 

signifikan, jadi pengaruh human relation terhadap prestasi kerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur adalah tidak 

signifikan. Selanjutnya dengan nilai koefisien regresi b2 sebesar 0,191 maka 

diperoleh ttest variabel disiplin kerja sebesar 1,804. Dan untuk mengetahui apakah 

koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak maka dibandingkan ttest dengan ttabel 

diketahui ttabel sebesar 1,95. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ttest lebih kecil 

dibandingkan ttabel. Maka tidak signifikan, jadi pengaruh disiplin kerja terhadap 

prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai 

Timur adalah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan. Dapat 

diketahui bahwa variabel Disiplin Kerja X2 memiliki pengaruh yang lebih besar 

dari variabel human relation X1, bisa diketahui regresi variabel disiplin kerja 

terhadap prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten 

Kutai Timur. Pengaruhnya adalah sebesar 0,191. 

Untuk mengetahui kecermatan prediksi, Diketahui nilai Y (Sy) = 

2,74043. Dengan menggunakan bantuan komputer maka bisa mengetahui nilai 

SEest yaitu 2,71873 Dengan demikian maka Sy > SEest. Hal ini menunjukan 

bahwa prediksi tersebut diatas cermat. 

Dengan menggunakan aplikasi SPSS 20.0 maka diperoleh hasil 

perhitungan koefisien penentu = 0,038 x 100% = 3,8% Ini berarti besarnya 

pengaruh variabel Human Relation dan Disiplin Kerja terhadap variabel Prestasi 

Kerja Pegawai adalah sebesar 3,8%. Hal ini juga menjelaskan bahwa sisa 

pengaruh sebesar 96,2% adalah merupakan pengaruh dari variabel-variabel lain di 

luar dari variabel human relation dan disiplin kerja mempunyai pengaruh sebesar 

96,2% terhadap prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal 

Kabupaten Kutai Timur. 
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Kesimpulan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Human relation menunjukan hipotesis pertama yang diajukan pada 

penelitian ini H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti bahwa human 

relation memiliki koefisien korelasi dengan prestasi kerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,042 

yang berarti memiliki hubungan  yang positif tetapi tidak signifikan. Hal ini 

disebabkan masih terdapat beberapa pegawai di Kantor Kecamatan Muara 

Bengkal yang kurang berinteraksi terhadap rekan-rekan kerja di ruang 

lingkup Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. 

2. Disiplin kerja menunjukan hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian 

ini H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti bahwa disiplin kerja memiliki 

koefisien dengan prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara 

Bengkal Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,194. Hal ini disebabkan masih 

terdapat beberapa pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal yang 

kurang menaati aturan yang ada dalam Kantor Kecamatan Muara Bengkal 

Kabupaten Kutai Timur. 

3. Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan 

pada human relation dan displin kerja terhadap prestasi kerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Jadi ini 

menunjukan hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini H0 diterima 

dan H1 ditolak. Maka dapat diketahui besar pengaruh variabel yang dalam 

hal ini human relation dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja pegawai 

sebesar 3,8%. Dengan demikian ada sekitar 96,2% merupakan variabel lain 

yang mempengaruhi prestasi kerja pegawai dan diluar variabel human 

relation dan disiplin kerja. 

Berdasarkan hasil pegamatan dan hasil analisis yang penulis lakukan, 

maka penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Dikatakan variabel human relation yang terdiri dari indikator motivasi, 

kerja sama dan komunikasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

dengan prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal 

Kabupaten Kutai Timur. Maka untuk meningkatkan dari motivasi, kerja 

sama dan komunikasi pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal 

Kabupaten Kutai Timur pimpinan perlu meningkatkan hubungan antar 

sesama pegawai, saling bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat di Kantor Camat Muara Bengkal, saat bekerja didalam 

ruangan saling berkomunikasi jika ada hal kesulitan yang tidak diketahui 

dan bekerja sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 



Human Relation dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai (Anzhari)  

 

 

9 

2. Pada variabel disiplin kerja yang terdiri dari indikator sikap, waktu dan taat 

peraturan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan dengan prestasi kerja 

pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. 

Maka untuk meningkatkan dari sikap, waktu dan taat peraturan pegawai di 

Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur pimpinan perlu 

tegas dan memperkuat sanksi peraturan di Kantor Kecamatan Muara 

Bengkal. 

3. Oleh karena prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal 

Kabupaten Kutai Timur juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar 

variabel human relation dan disiplin kerja yang besar presentasinya yaitu 

96,2%, maka sudah selayaknya jika penelitian yang berkaitan dengan 

prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten 

Kutai Timur diadakan lagi dengan memakia variabel-variabel lain di luar 

variabel human relation dan disiplin kerja. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui faktor-faktor lain yang berpengaruh pada prestasi kerja pegawai 

di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Dengan 

demikian berdasarkan faktor-faktor tersebut akan dapat ditemukan strategi-

strategi lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi kerja 

pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. 
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