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ABSTRAK 

 

Semakin banyaknya jumlah kendaraan secara otomatis pengguna lalulintas dijalan raya 

menjadi semakin padat merupakan salah satu penyebab terjadinya banyak pelanggaran berlalu 

lintas.  

Berdasarkan data pelanggaran lalulintas SATLANTAS Polres Sleman, menegaskan 

bahwa jumlah pelanggaran lalulintas dari tahun 2013 sampai dengan 2017 meningkat hingga 

100% lebih.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Persepsi Dukugnan 

Orgnisasional terhadap Motivasi Kerja, pengaruh Kemampuan Kerja terhadap Motivasi kerja, 

pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja, pengaruh Persepsi Dukungan Organisasional 

terhadap Kinerja, pengaruh Kemampuan Kerja terhadap Kinerja, pengaruh Persepsi Dukungan 

Organisasional terhadap Kinerja yang dimediasi Motivasi Kerja serta pengaruh Kemampuan 

Kerja terhadap Kinerja yang dimediasi Motivasi Kerja.  

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh bagian SATLANTAS Polres Sleman yang  

berjumlah 150. Pada akhirnya tujuan dari penelitian  tersebut diharapkan mampu meningkatkan 

kinerja SATLANTAS Polres Sleman dalam mengatasai dan mengurangi jumlah pelanggaran 

lalulintas.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif pendekatan kuantitatif. 

Diolah dengan menggunakan program SPSS. 

Kata kunci: Persepsi Dukungan Organisasi, Kemampuan Kerja, Kinerja, Motivasi Kerja 
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ABSTRACT 

 

 The increasing number of vehicles and the users caused traffic density. That was one of 

the causes of many traffic violations. Based on traffic violations data from SATLANTAS Sleman 

District Police, confirmed that the number of traffic violations from 2013 to 2017 increased up to 

more than100%. 

 This study aims to examine and analyze the influence of perceptions of organizational 

support to work motivation, the inluence of work ability to work motivation, the influence of work 

motivation to performance, the influence of perception of organizational support to performance, the 

influence of work ability to performance, the influence of perception of organizational support to 

performance mediated by motivation and the influence of Work Capability to Performance mediated 

by Work Motivation. 

A sample size of 150 employees of all sections of SATLANTAS Sleman District Police 

answered the questionnaire. In the end, aim of the study was expected to be able to improve 

the performance of SATLANTAS Sleman Police in overcoming and reducing the number of 
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traffic violations. The method used a descriptive quantitative approach. Processed using the 

SPSS program. 

Keywords: Perception of Organizational Support, Work Ability, Performance, Work Motivation 

 

I. PENDAHULUAN 

Pada hakikatnya manusia akan melakukan aktivitas dan akan terus bergerak. Manusia akan 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga, aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan tidak 

sedikit yang menggunakan alat transportasi sebagai prasarana untuk menunjang aktivitas yang akan 

dilakukan.  

Banyaknya jumlah kendaraan yang masuk ke Indonesia khususnya di daerah Yogyakarta 

membuat jalan raya semakin padat dan akhirnya macet terjadi dimana-mana. Sehingga menyebabkan 

masyarakat banyak yang melanggar peraturan dalam berlalu lintas misalnya dengan melawan arus 

sampai menerobos traffic agar cepat sampai ditujuan. Namun, tidak semua pelanggaran lalu lintas 

disengaja oleh para pengguna jalan, terkadang juga disebabkan karena kurangnya konsentrasi para 

pengendara (mengantuk) sehingga tidak memperhatikan  tanda/rambu-rambu yang terpasang dijalan. 

Padahal telah diketahui secara luas bahwa rambu-rambu lalu lintas yang terpasang dijalan bertujuan 

untuk mengatur, memandu, dan memperingatkan pengguna jalan agar tertib dalam berlalu lintas 

sehingga dapat menghindarkan/mencegah terjadinya kecelakaan dalam lalu lintas. Namun, Kejadian 

seperti ini seringkali kita jumpai dikota-kota besar negara berkembang seperti Indonesia khususnya 

Yogyakarta. 

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan dijalan (Poerwadarminta, 2003). 

Sehingga, untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dalam berlalu lintas pihak berwajib membuat 

peraturan demi tercapainya tujuan tersebut. Walaupun dalam kenyataannya masih banyak 

orang/masyarakat yang melanggar peraturan dalam berlalu lintas. Sebagai sanki atas pelanggaran 

masyarakat terhadap peraturan dalam berlalu lintas yang telah ditetapkan maka, masyarakat tersebut 

akan dikenakan sanki sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka lakukan.  

Sebagaimana diketahui, bahwa pelanggaran lalu lintas di DI Yogyakarta daerah Sleman masih 

sangat tinggi. Data Polres Sleman DIY menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas dalam 

kurun waktu 5 tahun terakhir (2013 s/d 2017) terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. 

Pada tahun 2013 jumlah total pelanggaran sebanyak 28.875, tahun 2014 sebanyak 36.257, pada 2015 

sebanyak 30.377 pelanggar, pada 2016 sebanyak 28.202 pelanggar selanjutnya pada tahun 2017 

sebanyak 62.764 pelanggar lalulintas. Data menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran terhadap 

ketertiban dalam berlalu lintas yang terjadi meningkat drastis hingga mencapai lebih dari 100%. 

Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas) Polres Sleman 

dalam mengedukasi masyarakat tentang rambu-rambu dan mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas 

dianggap belum berhasil dan optimal. Kinerja merupakan sebuah hasil yang didapatkan dari 

pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang baik itu karyawan ataupun individu. Menurut 

(Sudarmayanti, 2011) mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan sebuah proses dari manajemen 

atau organisasi secara menyeluruh, dimana hasilnya dapat dibuktikan secara nyata dan dapat 

dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

Untuk meningkatkan kinerja karyawan diperlukan motivasi kerja agar bisa mencapai kinerja 

yang lebih baik. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Darolia, 2010; 

Shahzandi, 2015; Manik, 2017; Zameer, 2014; Aseanty, 2016) mengatakan bahwa motivasi kerja 

secara positif signifikan mempengaruhi kinerja. Artinya bahwa dengan adanya motivasi kerja akan 

meningkatkan kinerja. Sehingga untuk meningkatkan kinerja juga diperlukan motivasi kerja. Dimana, 

Motivasi dapat memberikan dorongan untuk bergerak melakukan sesuatu. Motivasi berasal dari kata 

laitin yaitu “Movere” yang artinya adalah gerakan atau dorongan. Motivasi merupakan serangkaian 

proses membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku manusia untuk mencapai tujuan 

(Greenberg, 2011). 

Kemudian untuk menjaga dan terus memiliki motivasi kerja dalam diri karyawan diperlukan 

dukungan dari organiasi agar semangat karyawan dalam meningkatkan kinerja dapat dilakukan 

dengan maksimal. Penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya seperti  (Saton & Nasiah, 2015; 

Darolia, 2010; Mohamed, 2015) mengatakan bahwa Dukungan Organisasi secara positif 

mempengaruhi kinerja. Individu akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mencapai 

performance yang maksimal apabila organisasi menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap 

kesejahteraan mereka. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Manik, 2017; Aseanty, 2016; Pedaste, 2015) 

mengatakan bahwa kemampuan kerja yang dimiliki akan mempengaruhi kinerjanya sendiri dalam 



menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Sehingga, selain dukungan organisasi, karyawan juga 

harus memiliki Kemampuan Kerja agar bias melaksanakan tugasnya dengan baik. 

 

Persepsi Dukungan Organisasional 

Persepsi Dukungan Organisasional ialah kontribusi yang diberikan oleh individu kemudian 

mendapatkan perhatian dan kepedulian dari organisasi tentang kesejahteraan mereka. Teori ini 

mengartikan mereka percaya bahwa organisasi akan memberikan perhatian dan kesejahteraan yang 

layak sesuai dengan kontribusi kinerja yang dilakukan (Eisenberger, dkk., 1986). Kemudian, Robbins 

(2008) mengatakan Persepsi dukungan organisasional adalah merupakan tingkat sejauh mana individu 

memiliki keyakinan bahwa organisasi menghargai kontribusi mereka yang kemudian peduli terhadap 

kesejahteraan mereka. 

Persepsi dukungan organisasional didorong oleh kecenderungan individu untuk 

menempatkan organisasi seperti karakteristik manusia (Eisenberger, dkk., 1986). Pada dasarnya 

persepsi dukungan organisasional akan dipengaruhi oleh berbagai aspek perilaku organisasi dan akan 

mempengaruhi interpretasi mereka terhadap motif organisasi yang mendasari perilaku mereka. Atas 

dasar teori dukungan organisasional, individu mempersonifikasikan organisasi, mereka menyipulkan 

sejauh mana organisasi menghargai kontribusi dan kepeduliannya terhadap kesejahteraannya. 

(Rhoades dan Eisenberger, 2002) mengatakan bahwa ada 3 indikator perspsi dukungan organisasional 

sebagai berikut: 

1. Fairness (Keadilan) 

2. Supervisor Support (Dukungan Atasan) 

3. Pengakuan, gaji dan promosi  

4. Keamanan dalam bekerja 

5. Otonomi 

6. Role Stresor 

7. Pelatihan 

8. Ukuran organisasi 

Kemampuan Kerja 

Kemampuan merupakan kata dasar dari “mampu” yang artinya kuasa (bisa, melakukan 

sesuatu, sanggup, dapat, berada kaya, kecakapan, kekuatan). Robbin (2007) mengatakan bahwa 

kemampuan berarti kapasitas seseorang individu untuk dapat melaksanakan berbagai tugas dalam 

suatu pekerjaan. Individu yang bergabung dalam sebuah perusahaan atau organisasi harus memiliki 

kemampuan yang cukup agar mampu melaksanakan tugas yang diberikan. Karena dalam 

menyelesaikan pekerjaan diperlukan kemampuan agar tugas tersebut dapat terselesaikan dengan 

maksimal. 

Menurut (Robbins & Judge 2013) mengatakan ada dua jenis kemampuan yaitu: 

1. Kemampuan Intelektual (Intellectual Ability) 

1) Dimensi kemampuan intelektual 

 Kecerdasan numerik 

Kemampuan dalam berhitung dengan cepat dan tepat 

 Pemahaman verbal 

Kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengarkan serta hubungan kata 

satu sama lain 

 Kecepatan perseptual 

Kemampuan mengenali kemiripan dan beda visual dengan cepat dan tepat 

 Penalaran induktif 

Kemampuan mengenali suatu urutan logis dalam suatu masalah dan kemudian 

memecahkan masalah tersebut 

 Penalaran deduktif 

Kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi dari suatu argumen 

 Visualisasi ruang 

Kemampuan untuk membayangkan bagaimana suatu boyek akan tampak apa 

bila posisinya dalam ruang diubah 

 Ingatan  

Kemampuan untuk mengingat kembali kejadian dimasa lalu 

 

2. Kemampuan Fisik (Physical Ability) 

1) Dimensi kemampuan fisik 

a) Faktor-faktor kekuatan 



 Kekuatan dinasmis 

Kemampuan untuk menggunakan kekuatan otot secara berulang-ulang atau 

berkesinambungan dalam suatu kurun waktu 

 Kekuatan tubuh 

Kemampuan untuk menggunakan kekuatan otot dengan tubuh (terutama 

bagian otot perut) 

 Kekuatan Statik 

Kemampuan mengenakan kemampuan terhadap obyek luar 

 Kekuatan 

Kemampuan untuk menghabiskan energi sekaligus dalam satu waktu 

dengan kegiatan atau tindakan yang eksplosif 

Faktor-faktor keluwesan 

 Keluwesan Extent 

Kemampuan untuk meregangkan otot punggung dan meregangkan 

punggung sejauh mungkin 

 Keluwesan dinamis 

Kemampuan melakukan gerakan cepat 

b) Faktor-faktor lain 

 Koordinasi tubuh 

Kemampuan mengkordinasikan gerakan-gerakan serentak dari berbagai 

bagian tubuh 

 Kesetimbangan 

Kemampuan untuk bisa mempertahankan kesetimbangan meskipun ada 

gangguan 

 Stamina  

Kemampuan melanjutkan usaha maksimum dalam jangka Panjang pada 

suatu waktu. 

 

Hersey & Blanchard (diterjemahkan oleh Agus Dharma, 1995) kemampuan kerja merupakan 

sebuah keadaan pada diri pekerja yang secara benar-benar berguna dan berhasil dalam bekerja sesuai 

dengan bidang pekerjaannya. Lebih jauh Hersey & Blanchard mengungkapkan beberapa indikator 

kemampuan kerja diantaranya sebagai berikut:  

1) Kemampuan Teknis 

2) Kemampuan Konseptual  

3) Kemampuan Sosial 

 

Kinerja 

Semua perusahaan atau apapun yang mempekerjakan orang pasti membutuhkan individu 

yang memiliki kinerja yang tingg sehingga mampu mencapai keunggulan kompetitif untuk tujuan 

organiasasi. Setiap individu yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal akan timbul 

rasa bangga dalam dirinya. Sebaliknya, apabila individu tersebut menghasilkan kinerja yang rendah 

akan berdampak pada ketidapuasan organisasi bahkan sampai kegagalan diri sendiri.  

Kinerja adalah prilaku terukur individu dalam mencapai tujuan organisasi. Sonnetag & 

Frese, (2001) memandang kinerja dalam perubahan dunia kerja dengan 5 fokus pembahasan : 

1. Continuous learning 

2. Proaktif 

3. Kerja tim 

4. Globalisasi 

5. Teknologi 

Untuk mengukur kinerja seorang (Bernardin & Russel, 1998 dalam Coendraad, 2016) 

mengatakan bahwa ada 6 indikator sebagai berikut: 

1. Quality 

2. Quantity 

3. Timelines 

4. Cost-affectiveness 

5. Need for supervisor 

6. Interpersonal impact 

 



Motivasi Kerja 

Motivasi merupakan serangkaian proses membangkitkan, mengarahkan, dan 

mempertahankan perilaku manusia untuk mencapai tujuan (Greenberg, 2011). Motivasi bisa diartikan 

sebagai sebuah kekuatan yang timbul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang yang dapat 

membangkitkan semangat dan ketekunan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Motivasi 

merupakan faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu aktivitas didalam 

organisasi (Kreitner & Kinicki, 2003).  

Menurut (McClelland dalam Robbins, 1996) mengatakan bahwa kebutuhan terbagi menjadi 

3 bagian sebagai berikut: 

1. Kebutuhan akan prestasi (The Need For Achievment) 

2. Kebutuhan Akan Kekuasaan (The Need For Power) 

3. Kebutuhan Akan Afiliasai (The Need For Affiliation) 

Indikator Motivasi kerja  

Teori Herzberg (Robins, 1996) dikenal dengan model dua faktor motivasi, yaitu faktor 

motivasional dan faktor hygiene (Pemeliharaan). Herzberg menjelaskan bahwa faktor motivasional 

merupakan motivasi yang bersifat intrinsik dari dalam diri seseorang untuk berpretasi. Dimana 

motivasi intrinsik memunculkan semangat didalam diri dan mendorong seseorang karyawan untuk :  

1. Berprestasi 

Sedangkan, Dysvik dan Kuvaas (2013) mengatakan bahwa karyawan yang memiliki 

motivasi intrinsik akan lebih menunjukkan: 

1. Kreatifitas  

2. Inisiatif 

3. Usaha yang lebih 

Kemudian, Ryan dan Deci (2000) mengatakan bahwa karyawan memiliki motivasi intrinsik 

mengganggap pekerjaan: 

1. Menyenangkan  

2. Menarik 

3. Nyaman  

4. Melibatkan diri dalam pekerjaan 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah ; 

1. Untuk menguji dan menganalisisi pengaruh Persepsi Dukungan Organisasional terhadap Motivasi 

Kerja  

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kemampuan Kerja terhadap Motivasi Kerja  

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Persepsi Dukungan Organisasional terhadap Kinerja  

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kemampuan Kerja terhadap Kinerja  

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Persepsi Dukungan Organisasional terhadap Kinerja 

yang dimediasi Motivasi Kerja 

7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kemampuan Kerja terhadap Kinerja yang dimediasi 

Motivasi Kerja. 

 

Penelitian Terdahulu 

(Hongwei Liu., dkk, 2018) dengan judul penelitian Intrinsic Motivation As A Mediator Of 

The Relationship Between Organizational Support And Quantitative Workload And Work-Related 

Fatigue. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa dukungan organisasi (Dukungan supervisor dan 

rekan kerja) memiliki hubungan yang posiitf dengan motivasi intrinsik. Dengan demikian, dukungan 

organisasi (Dukungan supervisor dan rekan kerja) menghasilkan dampak yang positif terhadap 

motivasi intrinsik.  

(Pauli dkk., 2017) dengan judul penelitian Motivation, organisational support and 

satisfaction with life for private sector teachers in Brazilian Higher Education. Penelitian ini 

menganalisis hubungan antara dukungan organisasi, motivasi dan kesejahteraan guru. Hasil yang 

ditemukan bahwa motivasi otonom memediasi persepsi dukungan organisasi. Pentingnya untuk 

menekankan bahwa motivasi otonom guru tergantung secara signifikan pada persepsi mereka tentang 

dukungan organisasi dan kualitas hubungan mereka dengan pimpinan.  



(C. R. Darolia, dkk., 2010) penelitian dengan judul  Perceived Organizational Support, Work 

Motivation, and Organizational Commitment as determinants of Job Performance. Hasil penelitian 

tersebut mengatakan bahwa motivasi kerja secara positif signifikan mempengaruhi kinjera Karyawan. 

(Irum Shahzadi, dkk., 2014) Impact of Employee Motivation on Employee Performance. 

Mengatakan bahwa hasil regresi yang telah dilakukan mengkonfirmasi hubungan positif signifikan 

antara motivasi dengan kinerja karyawan.  

(Eugene Saltson dan Sahron Nasiah, 2015) judul penelitian The Mediating and moderating 

effects od motivation in the relationship between perceived organizational support and employe job 

performance. mengatakan bahwa persepsi karyawan tentang dukungan organisasi secara positif 

mepengaruhi kinerja. Artinya bahwa seorang karyawan akan mengerahkan kemampuan terbaiknya 

untuk mencapai kinerja yang maksimal kepada organisasi yang menunjukkan dukungan terhadap 

kesejahteraan karyawan.  

(Ester manik dan Iwan Sidharta. 2017) judul penelitian The Impact of motivation, Ability, 

Role Perception on Employee Performance and situational Factor as Moderating Variable of Public 

Agency in Bandung, Indonesia. Mengatakan bahwa kemampuan (Ability) berpengaruh secara positif 

signifikan meningkatkan kinerja karyawan. Pada dasarnya kinerja yang diperoleh karyawan adalah 

berdasarkan dari rencana yang dilakukan pada awal periode rencana kerja yang dilakukan organisasi. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Hubungan Persepsi Dukungan Organisasional terhadap Motivasi Kerja 

Penelitian (Osch, 2010) mengatakan bahwa dukungan organisasi memiliki pengaruh 

hubungan yang kuat dengan motivasi. (Gillet, 2013) memberikan kesimpulan didalam 

penelitiannya yang berbunyi bahwa dengan adanya dukungan organisasi maka motivasi kerja 

akan semakin meningkat. Artinya bahwa dukungan organisasi memiliki hubungan yang 

positif terhadap motivasi kerja. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hongwei, 

dkk, 2018) bahwa dukungan organisasi dalam hal ini adalah dukungan supervisor dan rekan 

kerja memiliki hubungan/pengaruh yang positif signifikan terhadap motivasi intrinsik.  

Sehingga dapat diasumskan bahwa dengan adanya persepsi dukungan organisasi 

akan meningkatkan Motivasi kerja Anggota polisi SATLANTAS Polres Sleman 

 

B. Hubungan Kemampuan Kerja terhadap Motivasi Kerja 

(Lai, dkk., 2018) mengatakan bahwa kemampuan dan motivasi intrinsik memiliki 

hubungan yang kuat.  (Feißel, 2015) Kemampuan kerja menunjukkan adanya pengaruh 

positif terhadap motivasi kerja (Keteguhan, sosioekonomi). Sehingga dapat diasumskan 

bahwa dengan kemampuan kerja yang baik akan meningkatkan Motivasi kerja Anggota 

polisi SATLANTAS Polres Sleman 

 

C. Hubungan Motivasi Kerja terhadap Kinerja  

(Shahzadi, 2014) Motivasi kerja memiliki hubungan yang positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi motivasi kerja karyawan tersebut maka akan 

mempengaruhi kinerja yang dihasilkan. (Manik & Sidharta, 2017) Motivasi mempengaruhi 

untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sejalan dengan mepenelitian yang dilakukan oleh 

(Aseaty, 2016) bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja Selanjutnya penelitian 

yang lain yaitu (Zameer, 2014) perusahaan memberikan motivasi berupa insentif, keamanan, 

kesehatan kepada karyawan sehingga dengan begitu secara otomatis mempengaruhi kinerja 

mereka. Sehingga dapat diasumskan bahwa dengan adanya motivasi kerja akan 

meningkatkan kinerja Anggota polisi SATLANTAS Polres Sleman 

 

D. Hubungan Persepsi Dukungan Organisasional terhadap Kinerja  

(Saltson & Nasiah, 2015) mengatakan bahwa dukungan organisasi secara positif 

mempengaruhi kinerja karyawan. Peneliti yang lain juga mengungkapkan bahwa dukungan 

organisasi secara positif signifikan mempengarhui kinerja (Darolia, 2010) mengatakan 

bahwa  dukungan organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Sesuai dengan penelitian (Mohammed, 2015) Hasil penelitiannya mengatakan bahwa 

Persepsi dukungan organisasi berpengaruh signifikan dapat meningkatkan kinerja. Sehingga, 

dengan adanya persepsi dukungan organisasi akan meningkatkan kinerja anggota polisi 

SATLANTAS Polres Sleman. 

 

 

 



E. Hubungan Kemampuan Kerja terhadap Kinerja  

(Manik & Sidharta, 2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kemampuan 

berpengaruh secara positi signifikan untuk meningkatkan kinerja karyawa. (Aseanty, 2016) 

mengatakan bahwa kemampuan memberikan dampak yang positif signifikan terhadap 

peningkatan kinerja karyawan. (Pedaste, dkk., 2015) mengungkapkan bahwa kemampuan 

mempengaruhi kinerja. Sehingga dapat diasumskan bahwa dengan kemampuan kerja yang 

baik akan mengingkatkan kinerja anggota polisi SATLANTAS Polres Sleman 

 

F. Motivasi Kerja Memediasi Hubungan antara Persepsi Dukungan Organisasional terhadap 

Kinerja 

Motivasi kerja yang dimiliki individu mampu memediasi atau lebih meningkatkan 

kinerja melalui hubungannya dengan persepsi dukungan organisasional (Bantilan, 2017). Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa dengan persepsi dukungan organisasional akan 

meningkatkan kinerja dan akan meningkat lagi dengan peran mediasi Motivasi kerja. 

Sehingga dapat diasumskan bahwa dengan adanya persepsi dukungan organisasi yang 

dimediasi dengan motivasi kerja akan mengingkatkan kinerja anggota polisi SATLANTAS 

Polres Sleman 

 

G. Motivasi Kerja Memediasi Hubungan antara Kemampuan Kerja terhadap Kinerja 

Individu yang memiliki kemampuan kerja yang baik akan mampu meningkatkan 

kinerjanya. Kemudian, jika dipadukan dengan motivasi kerja yang tinggi akan lebih 

meningkatkan kinerja individu tersebut (Pedaste, 20115). Ha yang serupa juga di ungkapkan 

oleh (Aseaty, 2016) dalam penelitianya yang memperoleh hasil bahwa kinerja akan 

meningkat dengan kemampuan kerja yang dimiliki individu. Sehingga dapat diasumskan 

bahwa dengan kemampuan kerja yang baik kemudian dimediasi dengan motivasi kerja akan 

mengingkatkan kinerja anggota polisi SATLANTAS Polres Sleman 
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