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V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik responden dalam penelitian ini peneliti bagi menjadi delapan karakter,

yakni : berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, golongan/pangkat, masa kerja,

suku, pekerjaan sampingan, dan pengalaman mengikuti pelatihan/loka

karya/seminar dan sosialisasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan pegawai yang

bersangkutan. Deskripsi mengenai karakteristik responden penelitian peneliti

jabarkan pada subbab di bawah ini:

1. Kriteria Responden Berdasarkan Usia

Kriteria responden berdasarkan usia dibagi kedalam dua kategori yakni kurang

dari 30 tahun dan lebih dari 30 tahun. Peneliti menggunakan umur 30 tahun

menjadi batas responden dikarenakan jumlah tersebut terdapat ditengah-tengah

antara masa pensiun pegawai yakni 56 tahun untuk pegawai struktural dan 60

tahun untuk pegawai fungsional. Jumlah responden berdasarkan usia dapat

dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No. Usia Frekuensi ( f ) Prosentase (%)
1. Kurang dari 30 Tahun 3 8,82
2. Lebih dari 30 Tahun 31 91,18
Jumlah …………….. 34 100

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden terbanyak adalah pegawai

yang usianya lebih dari 30 tahun dan responden yang paling sedikit adalah

pegawai yang usianya kurang dari 30 tahun, hal ini menunjukan bahwa usia para

pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah rata-

rata  memiliki usia lebih dari 30 tahun karena mereka merupakan para pegawai

lama yang belum pensiun, itu karena dahulu diangkat melalui jalur honorer.

2. Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kriteria responden berdasarkan jenis kelamin peneliti gunakan untuk

membedakan responden laki-laki dan perempuan. Jumlah responden

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Frekuensi ( f ) Prosentase (%)
1. Laki-laki 30 88,24
2. Perempuan 4 11,76
Jumlah …………….. 34 100

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden terbanyak adalah berjenis

kelamin laki-laki sedangkan responden perempuan berjumlah sedikit hal ini

menunjukan bahwa Sumber Daya Manusia yang tersedia di Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air rata-rata berjenis kelamin laki-laki, karena pada saat

perekrutan/penerimaan rata-rata pegawai yang diterima berjenis kelamin laki-

laki.
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3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dibagi menjadi dua kategori,

yakni : dari Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sederajat dan Sarjana. Jumlah

responden berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 6 di bawah

ini.

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No. Pendidikan Frekuensi ( f ) Prosentase (%)
1. SMA atau Sederajat 19 55,88
2. Sarjana 15 44,12
Jumlah …………….. 34 100

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden terbanyak memiliki

jenjang pendidikan SMA atau Sederajat sedangkan responden dengan jenjang

pendidikan sarjana sedikit. Hal ini menunjukan bahwa karakteristik pendidikan

pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah,

ternyata sebagian besar masih berpendidikan SMA atau Sederajat hal ini

dikarenakan dahulu pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air diangkat

melalui jalur honorer yang kebanyakan dari lulusan SMA atau sederajat

sedangkan yang diangkat dari pendidikan perguruan tinggi atau sarjana masih

sangat sedikit, artinya secara kuantitas jumlah pegawai Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah masih mencukupi sehingga

berdampak pada sedikitnya penerimaan pegawai melalui jalur umum.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan/ Pangkat

Karakteristik responden berdasarkan golongan/pangkat dibagi menjadi dua

kategori, yakni : Golongan IV dan III. Asumsi peneliti jika pegawai memiliki
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Golongan IV dan III maka pegawai tersebut akan mengetahui dengan baik

mengenai budaya organisasi dalam pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Jumlah responden berdasarkan masa kerja keseluruhan dapat dilihat pada tabel 7

di bawah ini.

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan/ Pangkat

No. Golongan/ Pangkat Frekuensi (F) Prosentase (%)
1. IV 7 20,29
2. III 27 79,41
Jumlah …………….. 34 100

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden terbanyak adalah pegawai

yang memiliki golongan/pangkat III, sedangkan responden dengan

golongan/pangkat IV tersebut adalah sedikit, hal ini menunjukan bahwa pegawai

golongan tersebut memiliki kemampuan lebih, karena pendidikan dan

pengalamannya jika di bandingkan dengan golongan I atau II, selain itu dalam

penelitian ini golongan/panggat digunakan untuk menghomogenkan data

responden penelitian pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten

Lampung Tengah, hal ini terbukti dari penyebaran angket kuesioner penelitian

yang menunjukan bahwa mereka memiki pemahaman yang cukup baik untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner .

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja dibagi menjadi dua kategori

yakni : kurang dari 10 tahun dan lebih dari sepuluh tahun. Asumsi peneliti jika

pegawai telah lebih dari 10 tahun bekerja maka pegawai tersebut akan

mengetahui dengan baik mengenai budaya organisasi dalam pemerintahan
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daerah secara menyeluruh sedangkan pegawai dengan masa keseluruhan kurang

dari 10 tahun cukup mengetahui dengan baik budaya organisasi pemerintahan.

Jumlah responden berdasarkan masa kerja keseluruhan menjadi pegawai dapat

dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

No. Masa Kerja Frekuensi (F) Prosentase (%)
1. Kurang dari 10 Tahun 8 23,53
2. Lebih dari 10 Tahun 26 76,47
Jumlah …………….. 34 100

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden terbanyak adalah pegawai

dengan masa kerja lebih dari 10 tahun sedangkan jumlah responden dengan

masa kerja kurang dari 10 tahun sedikit. Artinya pegawai yang masa kerjanya

lebih dari 10 tahun lebih mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang

memadai terkait dengan variabel penelitian, serta sudah banyak mengetahui

kondisi riil persoalan-persoalan yang terjadi pada organisasi tersebut.

6. Kriteria Responden Berdasarkan Suku

Karakteristik responden berdasarkan suku dibagi menjadi beberapa kategori,

yakni : Lampung, Jawa, Sunda, Banten, Semendo serta Batak. Diambilnya

beberapa kategori tersebut dikarenakan peneliti menyesuaikan dengan data

kepegawaian 2010-2011 Dinas PSDA Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan

suku-suku tersebut. Jumlah responden berdasarkan suku dapat dilihat pada tabel

9 di bawah ini.



106

Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Suku

No. Suku Frekuensi (F) Prosentase (%)
1. Lampung 6 17,65
2. Jawa 21 61,26
3. Sunda 1 2,94
4. Banten 2 5,88
5. Batak 1 2,94
6. Semendo 3 8,82
7. Lain – lain…………….. 0 0
Jumlah …………….. 34 100

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden sebagian besar responden

bersuku Jawa, kemudian diikuti suku Lampung, Semendo dan yang paling

sedikit responden bersuku banten, Batak dan Sunda. Karena penelitian ini

merupakan penelitian tentang budaya, maka pengaruh suku sangatlah kuat

karena budaya tersebut muncul dari suatu sistem, nilai, norma, karakteristik dan

kebiasaan yang berkembang di dalam kehidupan bersuku bangsa. Oleh sebab itu

karakteristik budaya yang berkembang pada suatu organisasi akan cenderung

mengikuti sumber daya manusia yang mendominasi di lingkungan organisasi

tersebut.

7. Kriteria Responden Berdasarkan Pekerjaan Sampingan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan sampingan dibagi menjadi

beberapa kategori, yakni : wiraswasta, berdagang dan petani. Diambilnya

beberapa kategori tersebut dikarenakan peneliti ingin mengetahui kegiatan atau

pekerjaan diluar Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal ini diasumsikan bahwa

pegawai memiliki pekerjaan sampingan sering absen pada hari kerja. Jumlah

responden berdasarkan pekerjaan sampingan dapat dilihat pada tabel 10 di

bawah ini.
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Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Sampingan

No. Pekerjaan Sampingan Frekuensi (F) Prosentase (%)
1. Wiraswasta 5 14,21
2. Berdagang 3 8,82
3. Petani 11 32,25
4. Tidak ada 15 44,12
5 Lain-lain 0 0
Jumlah …………….. 34 100

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pegawai yang tidak memiliki

pekerjaan sampingan lebih besar jika dibandingan dengan pegawai yang

memiliki pekerjaan sampingan seperti bertani, berwiraswasta dan berdagang.

Hal ini menunjukan bahwa pegawai yang sering absen atau tidak masuk kantor

mereka cenderung melakukan pekerjaan sampingan seperti pada tabel  10 diatas,

dengan asumsi tidak masuk kerja karena tidak ada kegiatan atau pekerjaan di

kantor.

8. Kriteria Responden Berdasarkan Pengalaman Mengikuti Pelatihan/
Lokakarya/Seminar dan Sosialisasi yang berkaitan dengan bidang
pekerjaan.

Karakteristik responden berdasarkan pengalaman mengikuti Pelatihan/

Lokakarya/Seminar dan Sosialisasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan

dibagi menjadi beberapa kategori, yakni : Belum pernah, 1-3 kali, 4-6 kali, 7-9

kali  dan Lebih dari 10 kali. Diambilnya beberapa kategori tersebut dikarenakan

peneliti ingin mengetahui kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan

dan permasalahan yang ada pada organisasi. Jumlah responden berdasarkan

pengalaman mengikuti Pelatihan/ Lokakarya/Seminar dan Sosialisasi yang

berkaitan dengan bidang pekerjaan dapat dilihat pada tabel 11 di bawah ini.
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Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Mengikuti Pelatihan/
Loka Karya/Seminar dan Sosialisasi

No. Jenis Pelatihan/Loka Karya Frekuensi (F) Prosentase (%)
1. Belum pernah 5 14,71
2. 1-3 kali 26 76,47
3. 4-6 kali 3 8,82
4. 7-9 kali 0 0
5. Lebih dari 10 kali 0 0
Jumlah …………….. 34 100

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa responden penelitian pada  Dinas

Pengelolaan Sumber daya Air Kabupaten Lampung Tengah menunjukan

sebagian besar responden pernah mengikuti Pelatihan/ Loka Karya/Seminar dan

Sosialisasi. Karakteristik pegawai yang pernah mengikuti Pelatihan/ Loka

Karya/Seminar dan Sosialisasi dapat di kategorikan memiliki kemampuan dan

kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih baik jika dibandingkan dengan

pegawai yang tidak pernah mengikuti Pelatihan/ Loka Karya/Seminar dan

Sosialisasi, karena pengalaman dan keilmuaanya dikembangkan pada saat

mengikuti mengikuti Pelatihan/ Loka Karya/Seminar dan Sosialisasi tersebut,

hal ini diperkuat menurut hasil jawaban responden penelitian bahwa pegawai

yang pernah mengikuti Pelatihan/ Loka Karya/Seminar dan Sosialisasi sebagian

besar pernah mengikuti antara 1-3 kali selama ia bekerja di Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air.
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B. Uji Validitas dan Reabilitas

1. Uji Validitas

Keabsahan atau kesahihan hasil penelitian sangat ditentukan oleh data yang

dihasilkan alat ukur yang digunakan. Untuk menguji apakah instrumen yang

digunakan memenuhi syarat-syarat alat ukur yang baik atau tidak, sehingga

menghasilkan data yang sesuai dengan apa yang diukur. Sebelum dilakukan

analisis data berdasarkan hasil kuesioner yang terkumpul terlebih dahulu

dilakukan pengujian data melalui uji validitas dan reliabilitas data. Uji

validitas dan reliabilitas dilaksanakan di Dinas Bina Marga Kabupaten

Lampung Tengah.

a. Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Organisasi (X)

Dengan menggunakan program SPSS 14.0 dapat diketahui skor hasil uji

validitas kuesioner penelitian variabel budaya organisasi untuk

indikator : inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan yang

beresiko, integrasi, sistem imbalan dan pola-pola komunikasi secara

keseluruhan terdiri atas 42 item pernyataan. Indikator inisiatif

individual terdiri atas 9 item pernyataan, untuk indikator toleransi

terhadap tindakan yang beresiko terdiri atas 9 item pernyataan, untuk

indikator integrasi terdiri atas 9 item pernyataan, untuk indikator

sistem imbalan terdiri atas 9 item pernyataan dan untuk indikator pola-

pola komunikasi terdiri atas 6 item pernyataan. Jumlah responden

dalam uji coba instrumen penelitian ini sebanyak 15 responden

dengan asumsi 50% dari jumlah sampel. Hasil perhitungan uji
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validitas untuk setiap item kuesioner dapat dilihat dalam tabel

berikut:

Tabel 12. Hasil Perhitungan Validitas Instrumen Variabel
Budaya Organisasi (X)

No. Item r-hitung r-tabel Kesimpulan
1. Item1 0,774(**) 0,514 Valid
2. Item2 0,658(**) 0,514 Valid
3. Item3 0,612(*) 0,514 Valid
4. Item4 0,660(**) 0,514 Valid
5. Item5 0,765(**) 0,514 Valid
6. Item6 0,662(**) 0,514 Valid
7. Item7 0,777(**) 0,514 Valid
8. Item8 0,732(**) 0,514 Valid
9. Item9 0,729(**) 0,514 Valid
10. Item10 0,708(**) 0,514 Valid
11. Item11 0,695(**) 0,514 Valid
12. Item12 0,667(**) 0,514 Valid
13. Item13 0,645(**) 0,514 Valid
14. Item14 0,652(**) 0,514 Valid
15. Item15 0,812(**) 0,514 Valid
16. Item16 0,712(**) 0,514 Valid
17. Item17 0,655(**) 0,514 Valid
18. Item18 0,709(**) 0,514 Valid
19. Item19 0,739(**) 0,514 Valid
20. Item20 0,637(*) 0,514 Valid
21. Item21 0,797(**) 0,514 Valid
22. Item22 0,732(**) 0,514 Valid
23. Item23 0,703(**) 0,514 Valid
24. Item24 0,597(*) 0,514 Valid
25. Item25 0,679(**) 0,514 Valid
26. Item26 0,730(**) 0,514 Valid
27. Item27 0,537(*) 0,514 Valid
28. Item28 0,683(**) 0,514 Valid
29. Item29 0,746(**) 0,514 Valid
30. Item30 0,669(**) 0,514 Valid
31. Item31 0,568(*) 0,514 Valid
32. Item32 0,777(**) 0,514 Valid
33. Item33 0,643(**) 0,514 Valid
34. Item34 0,610(*) 0,514 Valid
35. Item35 0,746(**) 0,514 Valid
36. Item36 0,775(**) 0,514 Valid
37. Item37 0,724(**) 0,514 Valid
38. Item38 0,639(*) 0,514 Valid
39. Item39 0,665(**) 0,514 Valid
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40. Item40 0,741(**) 0,514 Valid
41. Item41 0,700(**) 0,514 Valid
42. Item42 0,626(*) 0,514 Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian Tahun 2011

Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukkan bahwa seluruh

item pernyataan r-hitung lebih besar dari r-tabel. Sehingga dapat

dikatakan bahwa item kuesioner variabel budaya organisasi valid

dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

b. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kepuasan Kerja (Y)

Dengan menggunakan program SPSS 14.0 dapat diketahui skor hasil uji

validitas kuesioner penelitian variabel kepuasan kerja untuk

indikator: fisiologis (Physiological Needs), keamanan (Safety and

Security Needs), sosial (Affiliation or Acceptance Needs), penghargaan

(Esteem or Status or Needs), dan aktualisasi diri (Self Actualization),

secara keseluruhan terdiri atas 39 item pernyataan. Indikator

fisiologis (Physiological Needs) terdiri atas 6 item pernyataan, untuk

indikator keamanan (Safety and Security Needs) terdiri atas 6 item

pernyataan, untuk indikator sosial (Affiliation or Acceptance Needs)

terdiri atas 6 item pernyataan, untuk indikator penghargaan (Esteem or

Status or Needs) terdiri atas 9 item pernyataan dan untuk aktualisasi

diri (Self Actualization), terdiri atas 12 item pernyataan. Jumlah

responden dalam uji coba instrumen penelitian ini sebanyak 15

responden dengan asumsi 50% dari jumlah sampel. Hasil perhitungan

uji validitas untuk setiap item kuesioner dapat dilihat dalam tabel

berikut.
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Tabel 13. Hasil Perhitungan Validitas Instrumen Variabel
Kepuasan Kerja (Y)

No. Item r-hitung r-tabel Kesimpulan
43. Item43 0,638(*) 0,514 Valid
44. Item44 0,777(**) 0,514 Valid
45. Item45 0,861(**) 0,514 Valid
46. Item46 0,711(**) 0,514 Valid
47. Item47 0,621(*) 0,514 Valid
48. Item48 0,824(**) 0,514 Valid
49. Item49 0,660(**) 0,514 Valid
50. Item50 0,738(**) 0,514 Valid
51. Item51 0,624(*) 0,514 Valid
52. Item52 0,783(**) 0,514 Valid
53. Item53 0,738(**) 0,514 Valid
54. Item54 0,761(**) 0,514 Valid
55. Item55 0,637(*) 0,514 Valid
56. Item56 0,673(**) 0,514 Valid
57. Item57 0,715(**) 0,514 Valid
58. Item58 0,687(**) 0,514 Valid
59. Item59 0,665(**) 0,514 Valid
60. Item60 0,803(**) 0,514 Valid
61. Item61 0,724(**) 0,514 Valid
62. Item62 0,607(*) 0,514 Valid
63. Item63 0,715(**) 0,514 Valid
64. Item64 0,821(**) 0,514 Valid
65. Item65 0,784(**) 0,514 Valid
66. Item66 0,762(**) 0,514 Valid
67. Item67 0,714(**) 0,514 Valid
68. Item68 0,581(*) 0,514 Valid
69. Item69 0,714(**) 0,514 Valid
70. Item70 0,765(**) 0,514 Valid
71. Item71 0,602(*) 0,514 Valid
72. Item72 0,685(**) 0,514 Valid
73. Item73 0,759(**) 0,514 Valid
74. Item74 0,734(**) 0,514 Valid
75. Item75 0,642(**) 0,514 Valid
76. Item76 0,609(*) 0,514 Valid
77. Item77 0,721(**) 0,514 Valid
78. Item78 0,699(**) 0,514 Valid
79. Item79 0,523(*) 0,514 Valid
80. Item80 0,806(**) 0,514 Valid
81. Item81 0,784(**) 0,514 Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian Tahun 2011
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Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukkan bahwa

seluruh item pernyataan r-hitung lebih besar dari r-tabel. Sehingga

dapat dikatakan bahwa item kuesioner variabel kepuasan kerja

valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

2. Reliabilitas

a. Hasil Perhitungan Reliabilitas Instrumen Variabel Budaya
Organisasi (X)

Setelah diperoleh hasil item kuesioner yang digunakan dalam penelitian

ini valid, dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Dengan menggunakan

program SPSS 14.0 dapat diketahui skor hasil uji reliabilitas. Hasil

perhitungan koefesien reabilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 14. Hasil Perhitungan Reliabilitas Variabel Budaya
Organisasi (X)

No. Item r-hitung r-tabel Kesimpulan
1. Item1 0,767 0,514 Reliabel
2. Item2 0,649 0,514 Reliabel
3. Item3 0,604 0,514 Reliabel
4. Item4 0,651 0,514 Reliabel
5. Item5 0,757 0,514 Reliabel
6. Item6 0,652 0,514 Reliabel
7. Item7 0,770 0,514 Reliabel
8. Item8 0,723 0,514 Reliabel
9. Item9 0,720 0,514 Reliabel
10. Item10 0,700 0,514 Reliabel
11. Item11 0,688 0,514 Reliabel
12. Item12 0,658 0,514 Reliabel
13. Item13 0,634 0,514 Reliabel
14. Item14 0,643 0,514 Reliabel
15. Item15 0,805 0,514 Reliabel
16. Item16 0,704 0,514 Reliabel
17. Item17 0,647 0,514 Reliabel
18. Item18 0,701 0,514 Reliabel
19. Item19 0,730 0,514 Reliabel
20. Item20 0,626 0,514 Reliabel
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21. Item21 0,790 0,514 Reliabel
22. Item22 0,723 0,514 Reliabel
23. Item23 0,693 0,514 Reliabel
24. Item24 0,588 0,514 Reliabel
25. Item25 0,671 0,514 Reliabel
26. Item26 0,721 0,514 Reliabel
27. Item27 0,524 0,514 Reliabel
28. Item28 0,674 0,514 Reliabel
29. Item29 0,737 0,514 Reliabel
30. Item30 0,659 0,514 Reliabel
31. Item31 0,558 0,514 Reliabel
32. Item32 0,769 0,514 Reliabel
33. Item33 0,631 0,514 Reliabel
34. Item34 0,602 0,514 Reliabel
35. Item35 0,737 0,514 Reliabel
36. Item36 0,768 0,514 Reliabel
37. Item37 0,716 0,514 Reliabel
38. Item38 0,630 0,514 Reliabel
39. Item39 0,654 0,514 Reliabel
40. Item40 0,733 0,514 Reliabel
41. Item41 0,691 0,514 Reliabel
42. Item42 0,617 0,514 Reliabel

Sumber : Hasil  Pengolahan Data Penelitian 2011

Secara keseluruhan item kuesioner untuk masing-masing sub variabel

variabel tersebut di atas memiliki r-hitung lebih besar dari r-tabel, yakni

koefisien reliabilitas lebih besar dari nilai batas reliabilitas 0,514 sebagai

batas minimal yang diharapkan (Kaplan et,al, 1993:126). Dengan kata

lain, koefisien penelitian memenuhi kriteria koefisien reliabilitas yang

ditetapkan.

b. Hasil Perhitungan Reliabilitas Instrument Variabel Kepuasan Kerja
(Y)

Setelah diperoleh hasil item kuesioner yang digunakan dalam penelitian

ini valid, dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Dengan menggunakan

program SPSS 14.0 dapat diketahui skor hasil uji Reliabilitas. Hasil

perhitungan koefesien reabilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 15. Hasil Perhitungan Reliabilitas Variabel Kepuasan
Kerja (Y)

No. Item r-hitung r-tabel Kesimpulan
43. Item43 0,670 0,514 Reliabel
44. Item44 0,723 0,514 Reliabel
45. Item45 0,884 0,514 Reliabel
46. Item46 0,688 0,514 Reliabel
47. Item47 0,659 0,514 Reliabel
48. Item48 0,812 0,514 Reliabel
49. Item49 0,684 0,514 Reliabel
50. Item50 0,762 0,514 Reliabel
51. Item51 0,644 0,514 Reliabel
52. Item52 0,765 0,514 Reliabel
53. Item53 0,762 0,514 Reliabel
54. Item54 0,709 0,514 Reliabel
55. Item55 0,652 0,514 Reliabel
56. Item56 0,645 0,514 Reliabel
57. Item57 0,732 0,514 Reliabel
58. Item58 0,650 0,514 Reliabel
59. Item59 0,685 0,514 Reliabel
60. Item60 0,772 0,514 Reliabel
61. Item61 0,740 0,514 Reliabel
62. Item62 0,547 0,514 Reliabel
63. Item63 0,737 0,514 Reliabel
64. Item64 0,815 0,514 Reliabel
65. Item65 0,790 0,514 Reliabel
66. Item66 0,741 0,514 Reliabel
67. Item67 0,740 0,514 Reliabel
68. Item68 0,605 0,514 Reliabel
69. Item69 0,740 0,514 Reliabel
70. Item70 0,746 0,514 Reliabel
71. Item71 0,572 0,514 Reliabel
72. Item72 0,665 0,514 Reliabel
73. Item73 0,778 0,514 Reliabel
74. Item74 0,692 0,514 Reliabel
75. Item75 0,674 0,514 Reliabel
76. Item76 0,533 0,514 Reliabel
77. Item77 0,744 0,514 Reliabel
78. Item78 0,683 0,514 Reliabel
79. Item79 0,537 0,514 Reliabel
80. Item80 0,802 0,514 Reliabel
81. Item81 0,790 0,514 Reliabel

Sumber : Hasil  Pengolahan Data Penelitian Tahun 2011
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Secara keseluruhan item kuesioner untuk masing-masing sub variabel

variabel tersebut di atas memiliki r-hitung lebih besar dari r-tabel, yakni

koefisien reliabilitas lebih besar dari nilai batas reliabilitas 0,514 sebagai

batas minimal yang diharapkan (Kaplan et,al, 1993:126). Dengan kata

lain, koefisien penelitian memenuhi kriteria koefisien reliabilitas yang

ditetapkan.

C. Deskripsi Data Penelitian

Pada sub bab ini akan mendeskripsikan hasil kuesioner penelitian. Deskripsi akan di

bagi per variabel dan di jabarkan per sub variabel dan per indikator. Tahap pertama

dilakukan pengklasifikasian melalui tabel. Setelah itu, tabel dideskripsikan dengan

kata-kata (dibunyikan). Dengan menjabarkan item pernyataan melalui tabel, akan

diketahui prosentase setiap skor yang dinyatakan oleh responden. Selain itu, akan

didapat skor rata-rata (mean) yang diperoleh dari item pernyataan tersebut. Rata-rata

item pernyataan akan diinterpretasikan dalam skala Likert sebagai berikut :

Tabel 16. Interpretasi Skala Likert

No. Skor Interpretasi
1. 5 Sangat Kuat
2. 4 Kuat
3. 3 Cukup Kuat
4. 2 Rendah
5. 1 Sangat Rendah

Skala Likert yang digunakan diatas akan di transformasikan penggunaannya guna

menyesuaikan kalimat yang digunakan untuk menjawab kuesioner penelitian,

seperti kata : 1. Sangat kuat/sangat baik/sangat/tinggi, 2. Kuat/baik/tinggi,  3. Cukup

kuat/cukup baik/cukup tinggi, 4. Rendah/kurang baik, dan 5. Sangat rendah/sangat
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tidak baik. Dikarenakan peneliti menggunakan satuan per seratus sehingga terdapat

dua angka dibelakang koma. Hal tersebut membuat rata-rata sering kali tidak sama

dengan interprestasi skala likert di atas. Untuk itu, maka peneliti membagi angka

dua di belakang koma sebagai berikut :

1. Jika > 0,50 berarti bahwa perhitungan mendekati score atasnya

2. Jika < 0,50 berarti bahwa perhitungan mendekati score bawahnya

Kemudian, setelah data dideskripsikan melalui tabel dan interpretasi skala likert

maka data digambarkan melalui diagram batang (histogram).

1. Deskripsi Variabel Budaya Organisasi (X)

Indikator budaya organisasi terdiri dari inisiatif individual, toleransi terhadap

tindakan beresiko, integrasi, sistem imbalan dan pola komunikasi. Pada subbab

ini akan membahas mengenai sikap responden terhadap indikator budaya

organisasi. Sub variabel inisiatif individu terdiri dari beberapa indikator, yakni :

tangungjawab, kebebasan dan indepedensi. Sub variabel toleransi terhadap

tindakan beresiko terdiri dari beberapa indikator, yaitu : inisiatif, agresif dan

inovasi. Sub variabel integrasi terdiri dari beberapa indikator, yakni : koordinasi,

dorongan dan arahan. Sub variabel sistem imbalan terdiri dari beberapa

indikator, yaitu : insentif, gaji dan reward and punishment dan sub variabel pola

komunikasi terdiri dari beberapa indikator, yaitu : komunikasi dan bahasa.

a. Inisiatif Individual

Indikator dalam penelitian ini terdiri dari tangungjawab, kebebasan dan

indepedensi. Sikap responden terhadap indikator tersebut peneliti uraikan di

bawah ini.
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Indikator tanggungjawab merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh pegawai demi

terciptanya kinerja yang baik dan profesional. Pada indikator ini tanggung jawab

diartikan sebagai suatu sikap dimana para pegawai harus bekerja dengan acuan kerja

yang baik dan terprogram sehingga memunculkan rasa tanggungjawab didalam diri

pegawai tersebut.

Tabel 17. Kondisi Indikator Tanggungjawab

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

X1.1 X1.2 X1.3 X1.1 X1.2 X1.3 X1.1 X1.2 X1.3

1. Sangat Setuju 5 4 8 10 20 40 50 18.35 32.26 37.88
2. Setuju 4 8 12 13 32 48 52 29.36 3871 39.39
3. Cukup Setuju 3 13 8 8 39 24 24 35.78 1935 18.18
4. Tidak Setuju 2 9 6 3 18 12 6 16.51 968 4.55
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 109 124 132 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.21 3.65 3.88
Rata-rata indikator………. 3.58

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban X1.1 (tanggungjawab dalam

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan) didapat angka 3,21. X1.2 (tanpa

menunggu perintah, pegawai selalu bekerja dengan penuh tanggungjawab) didapat

angka 3.65. dan X1.3 (pimpinan mengajarkan rasa tanggung jawab/ leadership

pemimpin) didapat angka 3.88. Merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata X1.1

(tanggungjawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan) berada antara

kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat

disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa dalam melaksanakan dan

menyelesaikan pekerjaan pegawai masih cukup bertanggung jawab, sebab setiap

pegawai memiiki tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda sehingga pegawai

dituntut untuk mempertangungjawabkan pekerjaannya tersebut. Kemudian Merujuk

pada interprestasi skala Likert, rata-rata X1.2 (tanpa menunggu perintah, pegawai selalu
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bekerja dengan penuh tanggungjawab)  berada antara kategori cukup kuat dan kuat

tetapi lebih mendekati kategori kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata

responden menyatakan bahwa pegawai bekerja tanpa menunggu perintah dari atasan

selalu berusaha melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggungjawab, sebab semua

pegawai memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas sesuai dengan peraturan yang

beraku. Dan merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata X1.3 (pimpinan

mengajarkan rasa tanggung jawab/ leadership pemimpin) berada antara kategori cukup

kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat, item pernyataan ini merupakan

pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya sehingga dapat disimpulkan bahwa

rata-rata responden menyatakan bahwa pimpinan selalu mengajarkan rasa

tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya karena pimpinan merupakan seorang

leader yang menjadi contoh atau panutan setiap pegawai.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator tanggungjawab didapat

angka 3.58. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata

indikator tanggungjawab berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih

mendekati kategori kuat, faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa pegawai Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan dan

menyelesaikan pekerjaan masih bertanggungjawab, tanpa menunggu perintah atasan

pegawai selalu melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dan pegawai selalu diajarkan

rasa bertanggung jawab oleh pemimpinnya dan dalam melaksanakan dan menyelesaikan

pekerjaannya, oleh sebab itu pegawai harus bertanggungjawab penuh.



120

Grafik dari kondisi indikator tanggungjawab dapat dilihat pada gambar 4 berikut :

Gambar 4. Grafik Pernyataan Indikator Tanggungjawab

Selanjutnya, indikator kebebasan menunjukan bahwa organisasi dan pimpinan

memberikan kebebasan kepada para anggota organisasi dalam mengambil keputusan

dalam bertindak.

Tabel 18. Kondisi Indikator Kebebasan

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

X1.4 X1.5 X1.6 X1.4 X1.5 X1.6 X1.4 X1.5 X1.6

1. Sangat Setuju 5 9 5 6 45 25 30 36.59 22.12 25.42
2. Setuju 4 9 10 12 36 40 48 29.27 35.40 40.68
3. Cukup Setuju 3 10 10 8 30 30 24 24.39 26.55 20.34
4. Tidak Setuju 2 6 9 8 12 18 16 9.76 15.93 13.56
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 123 113 118 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.62 3.32 3.47
Rata-rata indikator………. 3.47

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban X1.4 (kebebasan dalam bekerja)

didapat angka 3,62. X1.5 (kebebasan dalam mengemukakan pendapat) didapat angka

3.32. dan X1.6 (kebebasan mengambil keputusan) didapat angka 3.47. Merujuk pada

Nilai
Mean
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interprestasi skala Likert, rata-rata X1.4 (kebebasan dalam bekerja) berada antara

kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat, dan merupakan

pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya sehingga dapat disimpulkan bahwa

rata-rata responden menyatakan bahwa dalam melaksanakan dan menyelesaikan

pekerjaan pegawai merasakan adanya kebebasan, sebab setiap pegawai bekerja

mengikuti aturan-aturan yang berlaku dilingkungan kerja. Kemudian merujuk pada

interprestasi skala Likert, rata-rata X1.5 (kebebasan dalam mengemukakan pendapat)

berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat,

sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa kebebasan

dalam forum pertemuan dan rapat pegawai bebas mengemukakan kritik dan pendapat

walaupun keputusannya dikembalikan kepada pimpinan. Dan merujuk pada

interprestasi skala Likert, rata-rata X1.6 (kebebasan mengambil keputusan) berada

antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat,

sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa kebebasan

dalam mengambil keputusan pada saat pimpinan tidak berada ditempat, atas dasar

keputusan yang diambil sesuai dengan kewenangan serta izin dari pimpinan.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator kebebasan didapat

angka 3.47. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata

indikator kebebasan berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori cukup kuat, Faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa pegawai Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan dan

menyelesaikan pekerjaan merasakan adanya kebebasan, seperti dalam forum pertemuan

atau rapat pegawai bebas mengemukakan pendapat, tetapi dalam pengambilan

keputusan dan kebijakannya masih tergantung kepada pimpinan.
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Grafik dari kondisi indikator kebebasan dapat dilihat pada gambar 5 berikut :

Gambar 5. Grafik Pernyataan Indikator Kebebasan

Kemudian independensi juga melihat bahwa pegawai dalam mengambil keputusan dan

bertindak harus bersikap independen atau netral (tidak berpihak kepada kelompok-

kelompok tertentu).

Tabel 19. Kondisi Indikator Independensi

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

X1.7 X1.8 X1.9 X1.7 X1.8 X1.9 X1.7 X1.8 X1.9

1. Sangat Setuju 5 2 5 12 10 25 60 8.93 21.01 42.86
2. Setuju 4 13 11 15 52 44 60 46.43 36.97 42.86
3. Cukup Setuju 3 12 14 6 36 42 18 32.14 35.29 12.86
4. Tidak Setuju 2 7 4 1 14 8 2 12.50 6.72 1.43
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 122 119 140 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.29 3.50 4.12
Rata-rata indikator………. 3.64

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban X1.7 (independensi pegawai

dalam lingkungan pekerjaan) didapat angka 3,29. X1.8 (pegawai tidak berpihak pada

Nilai
Mean
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kelompok tertentu/netral) didapat angka 3.50. dan X1.9 (perbedaan pendapat bukan

penghambat pelaksanaan pekerjaan) didapat angka 3.12. Merujuk pada interprestasi

skala Likert, rata-rata X1.7 (independensi pegawai dalam lingkungan pekerjaan) berada

antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat,

sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa independensi

pegawai masih cukup terjaga dalam lingkungan pekerjaan, sebab setiap pegawai pasti

memiliki sikap-sikap ideal dalam lingkungan kerja. Kemudian Merujuk pada

interprestasi skala Likert, rata-rata X1.8 (pegawai tidak berpihak pada kelompok

tertentu/netral)  berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori kuat, dan merupakan pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya sehingga

dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa kebebasan dalam

forum pertemuan dan rapat pegawai tidak berpihak pada kelompok-kelompok tertentu

yang memliki kepentingan guna menguntungkan dirinya dan yang didukung. Dan

merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata X1.9 (perbedaan pendapat bukan

penghambat pelaksanaan pekerjaan)  berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi

lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata

responden menyatakan bahwa independensi pegawai menjadi modal utama, sebab

ketika ada perbedaan pendapat tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan

pekerjaan, karena hal seperti itu wajar terjadi dalam lingkungan kerja, jadi pegawai

lebih bersikap independen dan profesional.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan rata-rata indikator independensi didapat angka

3.64. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata

indikator independensi berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih

mendekati kategori kuat, faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa independensi
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pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah dalam

lingkungan pekerjaan masih terjaga dengan baik, di dalam forum-forum rapat tidak

pernah berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu dan jika ada perbedaan dalam

berpendapat bukan menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pekerjaan, maka

akan muncul profesionalisme kerja pada organisasi tersebut.

Grafik dari kondisi indikator independensi dapat dilihat pada gambar 6 berikut :

Gambar 6. Grafik Pernyataan Indikator Independensi

Berdasarkan pada perolehan perhitungan dari rata-rata jawaban responden masing-

masing indikator yakni indikator tanggungjawab sebesar 3,58 indikator kebebasan

sebesar 3,47 dan indikator independensi sebesar 3,64. Hal ini menunjukan bahwa

pengaruh independensi pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten

Lampung Tengah berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

Nilai
Mean



125

kategori kuat, karena independensi pegawai masih terjaga dalam lingkungan kerja,

pegawai tidak berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu dan jika ada perbedaan

pendapat, diantara mereka bukan menjadi penghambat dalam menyelesaikan pekerjaan.

Sedangkan indikator kebebasan berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih

mendekati kategori cukup kuat. Hal ini disebabkan karena kebebasan dan

tanggungjawab yang dimiliki oleh pegawai dirasakan cukup baik misalnya dalam

melaksanakan pekerjaan pegawai cukup merasakan adanya kebebasan baik dalam

mengemukakan kritik, pendapat dan mengambil keputusan serta dalam melaksanakan

pekerjaan pegawai melaksanakannya dengan tanggung jawab, sebab pada umumnya

dalam bekerja pegawai masih menunggu perintah atasan, tetapi pada organisasi Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten ini pegawai berusaha tanpa menunggu

perintah dari pimpinan dapat bebas mengambil keputusan yang memang masih dalam

batas kewenangannya. Jika inisiatif individu pegawai dalam melaksanakan pekerjaan

lebih dioptimalkan dengan cara bertangungjawab, sikap bebas yang sesuai dengan

aturan yang berlaku dan independensi yang tinggi maka indikator tersebut dapat naik

menjadi kategori sangat kuat.

Tabel 20. Kondisi Sub Variabel Inisiatif Individu

No. Indikator Pernyataan Mean Item
Pernyataan

Mean
Indikator

Mean Sub
Variabel

1. Tanggungjawab X1.1 3.21
X1.2 3.65
X1.3 3.88

3.58

2. Kebebasan X1.4 3.62
X1.5 3.32
X1.6 3.47

3.47

3. Independensi X1.7 3.29
X1.8 3.50
X1.9 4.12

3.64

3.56

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)
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Berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator dapat dikemukakan bahwa

perhitungan rata-rata hasil jawaban responden pada sub variabel inisiatif individu

didapat 3,56. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-

rata sub variabel inisiatif individu dari variabel budaya organisasi berada antara kategori

cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat, hal ini menunjukan bahwa

pengaruh sub variabel inisiatif individu adalah kuat.

Grafik dari total jawaban responden untuk sub variabel inisiatif individu pegawai dapat

dilihat pada gambar 7 berikut :

Gambar 7. Grafik Pernyataan Sub variabel Inisiatif Individu

b. Toleransi Terhadap Tindakan Beresiko

Indikator dalam penelitian ini terdiri dari indikator inisiatif, agresif dan inovatif. Sikap

responden terhadap indikator tersebut peneliti uraikan di bawah ini sebagai berikut.

Nilai
Mean
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Indikator inisiatif yang beresiko merupakan suatu sikap sebagaimana pegawai

dianjurkan untuk besikap tanggap dan proaktif dalam melaksanakan dan menyelesaikan

pekerjaan.

Tabel 21. Kondisi Indikator Inisiatif

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

X2.1 X2.2 X2.3 X2.1 X2.2 X2.3 X2.1 X2.2 X2.3

1. Sangat Setuju 5 5 4 5 25 20 25 21.19 19.23 21.19
2. Setuju 4 10 6 13 40 24 52 33.90 23.08 44.07
3. Cukup Setuju 3 15 12 9 45 36 27 38.14 34.62 22.88
4. Tidak Setuju 2 4 12 7 8 24 14 23.08 23.08 11.86
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 118 104 118 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.47 3.06 3.47
Rata-rata indikator………. 3.33

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban X2.1 (rekan kerja dan pimpinan

menghargai inisiatif pegawai ) didapat angka 3,47. X2.2 (pegawai menghadapi

tantangan dan resiko baik fisik maupun mental) didapat angka 3,06. dan X2.3

(fleksibilitas pegawai dalam menggunakan waktu dan sumber daya untuk mencapai

tujuan organisasi) didapat angka 3,47. Merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata

X2.1 (pimpinan menghargai inisiatif pegawai) berada antara kategori cukup kuat dan

kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa

rata-rata responden menyatakan bahwa rekan kerja dan pimpinan menghargai inisiatif

pegawai dan pendapat pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, hal tersebut tampak dari

hasil jawaban responden, bahwa pegawai dalam mengemukakan pendapat mendapat

perhatian dari rekan kerja maupun pimpinan, kemudian merujuk pada interprestasi skala

Likert, rata-rata X2.2 (pegawai  sering menghadapi tantangan dan resiko baik fisik

maupun mental)  berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden
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menyatakan bahwa pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sering

menghadapi tantangan dan resiko baik fisik maupun mental, misalkan pada saat

pelaksanaan pelelangan/tender, pegawai selalu menghadapai tantangan dan resiko baik

fisik maupun mental dari rekanan, karena semua rekanan biasanya sering memaksakan

kehendak dan ingin selalu menang dalam meperoleh proyek. Serta merujuk pada

interprestasi skala Likert, rata-rata X2.3 (fleksibilitas pegawai dalam menggunakan

waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi)  berada antara kategori

cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, item pernyataan ini dan

item peryataan X2.1 (pimpinan menghargai inisiatif pegawai) merupakan pernyataan

yang paling tinggi skor penilaiannya sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata

responden menyatakan bahwa pimpinan selalu menghargai dan memperhatikan

pegawai,hal ini diperkuat oleh jawaban responden yang menunjukan bahwa inisiatif

pegawai selalu dihargai dan diperhatikan oleh pimpinan serta pegawai dalam

melaksanakan tugas atau pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi harus bersifat

fleksibel dalam menggunakan waktu dan sumberdaya yang ada.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator inisiatif didapat angka

3.33. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata

indikator inisiatif berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori cukup kuat, faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa pimpinan dan rekan

kerja menghargai inisiatif dan pendapat pegawai serta untuk mencapai tujuan organisasi

pegawai dapat secara fleksibel dalam menggunakan waktu dan sumberdaya yang ada

sehingga dalam menghadapi tantangan dan resiko baik fisik maupun mental pegawai

pernah mengalaminya.
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Grafik dari kondisi indikator inisiatif dapat dilihat pada gambar 8 berikut :

Gambar 8. Grafik Pernyataan Indikator Inisiatif

Selanjutnya, indikator agresif menunjukan bahwa organisasi dan pimpinan memberikan

kebebasan kepada pegawai untuk bertindak agresif dalam melaksanakan dan

menyelesaikan pekerjaan.

Tabel 22. Kondisi Indikator Agresif

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

X2.4 X2.5 X2.6 X2.4 X2.5 X2.6 X2.4 X2.5 X2.6

1. Sangat Setuju 5 8 4 7 40 20 35 30.77 17.54 30.43
2. Setuju 4 15 11 8 60 44 32 46.15 38.60 27.83
3. Cukup Setuju 3 8 12 10 24 36 30 18.46 31.58 26.09
4. Tidak Setuju 2 3 7 9 6 14 18 4.62 12.28 15.65
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 130 114 115 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.82 3.35 3.38
Rata-rata indikator………. 3.52

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Nilai
Mean
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Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban X2.4 (dorongan dari pimpinan dan

rekan kerja agar pegawai agresif dalam bekerja) didapat angka 3,82. X2.5 (sikap pro

aktif dalam lingkungan kerja) didapat angka 3.35. dan X2.6 (kecepatan dan ketetapan

menjadi motto bekerja) didapat angka 3.38. Merujuk pada interprestasi skala Likert,

rata-rata X2.4 (dorongan dari pimpinan dan rekan kerja agar pegawai agresif dalam

bekerja) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori

kuat, dan merupakan pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya sehingga dapat

disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa dalam bekerja pimpinan dan

rekan kerja selalu mendorong pegawai untuk lebih agresif dalam bekerja, tetapi tetap

mengikuti aturan-aturan yang berlaku dilingkungan kerja. Kemudian merujuk pada

interprestasi skala Likert, rata-rata X2.5 (sikap pro aktif dalam lingkungan kerja)

berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat,

sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa sikap pro

aktif dalam lingkungan kerja masih tergolong dalam kategori cukup kuat. Dan merujuk

pada interprestasi skala Likert, rata-rata X2.6 (kecepatan dan ketetapan menjadi motto

bekerja) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori

cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa

kecepatan dan ketepatan menjadi motto pegawai dalam melaksanakan bekerja, sebab

hal tersebut dapat memberikan spirit kepada pegawai untuk memberikan pelayanan

yang prima kepada para rekanan dan unit-unit terkait demi mencapai tujuan organisasi.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan rata-rata indikator agresif didapat angka 3.52.

Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata indikator

agresif berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat,

Faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya
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Air Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan

pemimpin serta rekan kerja selalu memberikan dorongan untuk bersikap agresif dalam

dalam bekerja sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat serta sesuai dengan

yang diharapkan, selanjutnya sikap pro aktif dalam lingkungan kerja selalu diterapkan

walaupun belum sepenuhnya maksimal tetapi dapat dikatakan cukup, dan dalam bekerja

didalam diri pegawai selalu ditanamkan motto guna memberikan semangat dalam

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.

Grafik dari kondisi indikator agresif dapat dilihat pada gambar 9 berikut :

Gambar 9. Grafik Pernyataan Indikator Agresif

Kemudian inovatif juga melihat bahwa pegawai dalam mencapai tujuan organisasi

pegawai dituntut untuk bersikap inovatif dalam melaksanakan pekerjaannya.

Nilai
Mean
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Tabel 23. Kondisi Indikator Inovatif

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

X2.7 X2.8 X2.9 X2.7 X2.8 X2.9 X2.7 X2.8 X2.9

1. Sangat Setuju 5 2 6 11 10 30 55 9.26 24.79 39.29
2. Setuju 4 11 12 16 44 48 64 40.74 39.67 45.71
3. Cukup Setuju 3 12 11 7 36 33 21 33.33 27.27 15.00
4. Tidak Setuju 2 9 5 0 18 10 0 16.67 8.26 0.00
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 108 121 140 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.18 3.56 4.12
Rata-rata indikator………. 3.49

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban X2.7 (keleluasaan untuk

beriniovasi) didapat angka 3,18. X2.8 (berdiskusi untuk mencari ide-ide baru) didapat

angka 3.56. dan X2.9 (pengembangan kreatifitas) didapat angka 4.12. Merujuk pada

interprestasi skala Likert, rata-rata X2.7 (keleluasaan untuk beriniovasi) berada antara

kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat

disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa pimpinan memberikan

keleluasaan kepada pegawai untuk beriniovasi dalam menyelesaikan pekerjaannya,

sebab setiap pegawai memiliki inovasi masing-masing untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan dan permasalahan yang terjadi di dalam suatu organisasi. Kemudian Merujuk

pada interprestasi skala Likert, rata-rata X2.8 (berdiskusi untuk mencari ide-ide baru)

berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat,

sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa dalam

mencapai tujuan organisasi pegawai bersama rekan kerja dan pimpinan selalu berdiskusi

untuk mencari ide-ide baru sehingga kinerja pegawai cenderung bersifat aktif. Dan

merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata X2.9 (pengembangan kreatifitas)

berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat,

dan merupakan pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya sehingga dapat
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disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa dalam melaksanakan

pekerjaan pegawai selalu berupaya mengembangkan kreativitas diri guna

meyederhanakan suatu pekerjaan sehingga pegerjaan tersebut menjadi mudah untuk

diselesaikan.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator inovatif didapat angka

3.62. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata

indikator inovatif berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori kuat, Faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa sikap inovatif pegawai

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah muncul karena

dorongan dan keleluasaan dari pemimpin dan rekan kerja untuk berinovasi, mencari ide-

ide baru demi memajukan organisasi dan selalu mengembangkan kreatifitas dalam

melaksanakan pekerjaan.

Grafik dari kondisi indikator inovatif dapat dilihat pada gambar 10 berikut :

Gambar 10. Grafik Pernyataan Indikator Inovatif

Nilai
Mean
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Berdasarkan pada perolehan perhitungan dari rata-rata jawaban responden masing-

masing indikator yakni indikator inisiatif sebesar 3,33 indikator agresif sebesar 3,52 dan

indikator inovatif sebesar 4,12. Hal ini menunjukan bahwa pengaruh sikap inovatif

pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah berada

antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat, Hal ini

menunjukan bahwa inovatif pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kabupaten Lampung Tengah masih dalam kategori baik, karena pimpinan memberikan

keleluasaan kepada pegawai untuk berinovasi dalam melaksanakan pekerjaan,

Sedangkan indikator inisiatif dan agresif masih tergolong cukup baik. Hal ini

disebabkan karena pimpinan cukup menghargai inisiatif pegawai dan pimpinan selalu

mendorong pegawai untuk bekerja lebih agresif serta pro aktif dengan mengutamakan

kecepatan dan ketepatan dalam bekerja. Jika toleransi terhadap tindakan beresiko

pegawai dalam melaksanakan pekerjaan lebih dioptimalkan dengan meningkatkan

inisiatif, agresifitas dan inovasi pegawai dalam bekerja maka indikator tersebut dapat

naik menjadi kategori sangat kuat.

Tabel 24. Kondisi Sub Variabel Toleransi Terhadap Tindakan Beresiko

No. Indikator Pernyataan Mean Item
Pernyataan

Mean
Indikator

Mean Sub
Variabel

1. Inisiatif X2.1 3.47
X2.2 3.06
X2.3 3.47

3.33

2. Agresif X2.4 3.82
X2.5 3.35
X2.6 3.38

3.52

3. Inovatif X2.7 3.18
X2.8 3.56
X2.9 4.12

3.62

3.49

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)
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Berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator dapat dikemukakan bahwa

perhitungan rata-rata hasil jawaban responden pada sub variabel toleransi terhadap

tindakan beresiko didapat 3,49. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat

disimpulkan bahwa rata-rata sub variabel toleransi terhadap tindakan beresiko dari

varabel budaya organisasi berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih

mendekati kategori cukup kuat, hal ini menunjukan bahwa pengaruh sub variabel

toleransi terhadap tindakan beresiko adalah cukup kuat.

Grafik dari total jawaban responden untuk sub variabel toleransi terhadap tindakan

beresiko pegawai dapat dilihat pada gambar 11 berikut :

Gambar 11. Grafik Pernyataan Sub variabel Toleransi Terhadap Tindakan Beresiko

c. Integrasi

Indikator dalam penelitian ini terdiri dari indikator koordinasi, dorongan dan arahan.

Sikap responden terhadap indikator tersebut peneliti uraikan di bawah ini sebagai

berikut.
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Indikator koordinasi merupakan bagaimana cara kerjasama dengan unit-unit terkait

guna menyamakan suatu persepsi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan

meminimalisir miskomunikasi.

Tabel 25. Kondisi Indikator Koordinasi

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

X3.1 X3.2 X3.3 X3.1 X3.2 X3.3 X3.1 X3.2 X3.3

1. Sangat Setuju 5 4 7 7 20 35 35 18.18 30.43 28.93
2. Setuju 4 8 8 11 32 32 44 29.09 27.83 36.36
3. Cukup Setuju 3 14 10 10 42 30 30 38.18 26.09 24.79
4. Tidak Setuju 2 8 9 6 16 18 12 14.55 15.65 9.92
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 110 115 121 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.24 3.38 3.56
Rata-rata indikator………. 3.52

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban X3.1 (koordinasi dengan unit atau

bidang-bidang yang relevan) didapat angka 3,24. X3.2 (menekankan pada kerjasama

daripada individu) didapat angka 3.38. dan X3.3 (setiap pengambilan keputusan

pegawai selalu meminta saran) didapat angka 3.56. Merujuk pada interprestasi skala

Likert, rata-rata X3.1 (koordinasi dengan unit atau bidang-bidang yang relevan) berada

antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat,

sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa pegawai

dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas selalu melakukan koordinasi

dengan bidang/unit yang relevan, hal tersebut tampak dari hasil jawaban responden,

bahwa pentingnya koordinasi agar didalam melaksanakan suatu pekerjaan tidak terjadi

miskomunikasi, kemudian merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata X3.2

(menekankan pada kerjasama daripada individu) berada antara kategori cukup kuat dan

kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa
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rata-rata responden menyatakan bahwa pimpinan dan organisasi menekankan pada

kerjasama daripada individu karena dengan kerjasama suatu pekerjaaan yang berat akan

terasa ringan dan banyak masukan pendapat demi penyempurnaan pekerjaan tersebut.

Serta merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata X3.3 (setiap pengambilan

keputusan pegawai selalu meminta saran) berada antara kategori cukup kuat dan kuat

tetapi lebih mendekati kategori kuat, item pernyataan ini merupakan pernyataan yang

paling tinggi skor penilaiannya sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden

menyatakan sebelum mengambil suatu keputusan hendaknya meminta saran pendapat

terlebih dahulu dari pimpinan maupun rekan kerja yang sudah berpengalaman karena

hal tersebut akan membantu pegawai dalam menentukan keputusan yang terbaik yang

harus diambil dalam melaksanakan pekerjaan.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator koordinasi didapat

angka 3.39. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata

indikator koordinasi berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori cukup kuat, faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa pegawai sebelum

mengambil suatu keputusan selalu meminta saran pendapat dari pimpinan dan rekan

kerjanya, kemudian pimpinan dan organisasi menekankan pada kerjasama daripada

individu karena dengan  bekerjasama suatu pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan

serta dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas pegawai selalu melakukan

koordinasi dengan bidang atau unit-unit yang relevan.
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Grafik dari kondisi indikator koordinasi dapat dilihat pada gambar 12 berikut :

Gambar 12. Grafik Pernyataan Indikator Koordinasi

Selanjutnya, indikator dorongan menunjukan bahwa organisasi dan pimpinan

memberikan dukungan, dorongan, dan pengertian dalam melaksanakan dan

menyelesaikan pekerjaan.

Tabel 26. Kondisi Indikator Dorongan

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

X3.4 X3.5 X3.6 X3.4 X3.5 X3.6 X3.4 X3.5 X3.6

1. Sangat Setuju 5 2 10 10 10 50 50 9.17 37.31 37.88
2. Setuju 4 10 15 12 40 60 48 36.70 44.78 36.36
3. Cukup Setuju 3 15 6 10 45 18 30 41.28 13.43 22.73
4. Tidak Setuju 2 7 3 2 14 6 4 12.24 4.48 3.03
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 109 134 132 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.21 3.94 3.88
Rata-rata indikator………. 3.68

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban X3.4 (dukungan dalam bekerja)

didapat angka 3,21. X3.5 (dorongan pengembangan potensi diri dari pimpinan maupun

rekan kerja) didapat angka 3.94. dan X3.6 (saling membantu dan memperhatikan

pegawai) didapat angka 3.88. Merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata X3.4

Nilai
Mean
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(dukungan dalam bekerja) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih

mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden

menyatakan bahwa sesama rekan kerja selalu memberikan dukungan untuk mencapai

kesuksesan dalam bekerja. Kemudian merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata

X3.5 (dorongan pengembangan potensi diri dari pimpinan maupun rekan kerja) berada

antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat, dan

merupakan pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya sehingga dapat disimpulkan

bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa untuk mengembangkan potensi diri

pegawai selau didorong oleh atasan dan rekan kerjanya. Dan merujuk pada interprestasi

skala Likert, rata-rata X3.6 (saling membantu dan memperhatikan pegawai) berada

antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat, sehingga dapat

disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa sesama rekan kerja saling

memberikan perhatian dan membantu ketika rekan kerja lainnya mengalami kesulitan

dalam melaksanakan pekerjaan.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator dorongan didapat

angka 3.68. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata

indikator dorongan  berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori kuat, Faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa pegawai Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah dalam lingkungan kerja sesama rekan

kerja saling memberikan dukungan untuk mencapai kesuksesan dalam bekerja, dan

untuk pengembangan potensi diri pegawai selalu didorong oleh atasan dan rekan kerja,

serta sesama rekan kerja saling memberikan perhatian dan saling membantu ketika ada

rekan kerja lainnya mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan .
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Grafik dari kondisi indikator dorongan dapat dilihat pada gambar 13 berikut :

Gambar 13. Grafik Pernyataan Indikator Dorongan

Kemudian indikator arahan yang memang perlu diberikan oleh pimpinan kepada

bawahannya karena setiap kesalahan yang dilakukan oleh pegawai pasti memerlukan

arahan agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahan yang serupa.

Tabel 27. Kondisi Indikator Arahan

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

X3.7 X3.8 X3.9 X3.7 X3.8 X3.9 X3.7 X3.8 X3.9

1. Sangat Setuju 5 5 3 10 25 15 50 22.94 13.64 36.23
2. Setuju 4 6 10 17 32 40 68 22.02 36.36 49.28
3. Cukup Setuju 3 14 13 6 39 39 18 38.53 35.45 13.04
4. Tidak Setuju 2 9 8 1 18 16 2 16.51 14.55 1.45
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 109 110 138 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.21 3.24 4.06
Rata-rata indikator………. 3.52

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)
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Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban X3.7 (pimpinan memberikan

arahan kepada bawahan) didapat angka 3,21. X3.8 (pimpinan memberikan perhatian

kepada ketika bawahan mengalami kesulitan) didapat angka 3.24. dan X3.9 (pimpinan

dan organisasi membangun rasa cinta terhadap pekerjaan) didapat angka 4.06. Merujuk

pada interprestasi skala Likert, rata-rata X3.7 (pimpinan memberikan arahan kepada

bawahan) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori

cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa

pimpinan selalu memberikan arahan ketika bawahan melakukan kesalahan dalam

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, karena sebagai pegawai pasti memerlukan

bimbingan dan arahan dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemudian Merujuk pada

interprestasi skala Likert, rata-rata X3.8 (pimpinan memberikan perhatian kepada ketika

bawahan mengalami kesulitan) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih

mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden

menyatakan bahwa pimpinan selalu memberikan perhatian kepada bawahan saat

mengalami kesulitan dalam bekerja, disamping agar bawahan mengerti tentang

pekerjaan apa yang dilakukan. Dan merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata

X3.9 (pimpinan dan organisasi membangun rasa cinta terhadap pekerjaan)  berada

antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, dan

merupakan pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya sehingga dapat disimpulkan

bahwa rata-rata responden menyatakan kalau sebagai seorang pemimpin organisasi

hendaknya memberikan dan membengun rasa cinta terhadap organisasinya, karena

dengan begitu organisasi akan selalu terjaga dan untuk mencapai tujuan organisasi dapat

dengan mudah.
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Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator arahan didapat angka

3.50. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata

indikator independensi berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih

mendekati kategori kuat, Faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa arahan sangatlah

diperlukan oleh pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung

Tengah sebab arahan tersebut diberikan oleh seorang pemimpin/leader untuk mengatur

jalannya organisasi, dan dapat dijadikan contoh oleh bawahan.

Grafik dari kondisi indikator arahan dapat dilihat pada gambar 14 berikut :

Gambar 14. Grafik Pernyataan Indikator Arahan

Berdasarkan pada perolehan perhitungan dari rata-rata jawaban responden masing-

masing indikator yakni indikator koordinasi sebesar 3,39. indikator dorongan sebesar

3,68. dan indikator arahan sebesar 3,50. Hal ini menunjukan karena koordinasi dan

arahan dirasakan masih belum sepenuhnya maksimal misalnya dalam melaksanakan

pekerjaan pegawai berkoordinasi dengan bidang/unit lain masih membutuhkan proses

yang cukup lama karena banyaknya orang yang terkait, kemudian sebelum mengambil

Nilai
Mean



143

keputusan pegawai selalu berkoordinasi dengan pimpinan, sehingga memerlukan waktu

yang cukup lama dan pada saat pimpinan memberikan arahan cenderung pada saat

pegawai melakukan kesalahan saja tetapi dorongan atau dukungan pimpinan kepada

pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah berada

antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat. Jika integrasi

pegawai dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan lebih dimaksimalkan

dengan cara berkoordinasi, memberikan dorongan dan arahan yang sesuai dengan

aturan yang berlaku maka sub variabel integrasi tersebut dapat naik menjadi kategori

sangat kuat pengaruhnya terhadap kepuasan kerja pegawai di lingkungan organisasi.

Tabel 28. Kondisi Sub Variabel Integrasi

No. Indikator Pernyataan Mean Item
Pernyataan

Mean
Indikator

Mean Sub
Variabel

1. Koordinasi X3.1 3.24
X3.2 3.38
X3.3 3.56

3.33

2. Dorongan X3.4 3.21
X3.5 3.94
X3.6 3.88

3.52

3. Arahan X3.7 3.21
X3.8 3.24
X3.9 4.06

3.62

3.52

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator dapat dikemukakan bahwa

perhitungan rata-rata hasil jawaban responden pada sub variabel integrasi didapat 3,52.

Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata sub variabel

integrasi dari varabel budaya organisasi berada antara kategori cukup kuat dan kuat

tetapi lebih mendekati kategori kuat, hal ini menunjukan bahwa pengaruh sub variabel

integrasi adalah kuat.
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Grafik dari total jawaban responden untuk sub variabel integrasi pegawai dapat dilihat

pada gambar 15 berikut :

Gambar 15. Grafik Pernyataan Sub Variabel Integrasi

d. Sistem Imbalan

Indikator dalam penelitian ini terdiri dari indikator insentif, gaji dan reward and

punishment. Sikap responden terhadap indikator tersebut peneliti uraikan di bawah ini

sebagai berikut.

Indikator insentif merupakan tunjangan yang diterima oleh pegawai di luar gaji sesuai

dengan beban kerja dan jabatan.
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Tabel 29. Kondisi Indikator Insentif

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

X4.1 X4.2 X4.3 X4.1 X4.2 X4.3 X4.1 X4.2 X4.3

1. Sangat Setuju 5 5 12 4 25 60 20 22.32 43.80 18.02
2. Setuju 4 8 14 10 32 56 40 28.57 40.88 36.04
3. Cukup Setuju 3 13 5 11 39 15 33 34.82 10.95 29.73
4. Tidak Setuju 2 8 3 9 16 6 18 14.29 4.38 16.22
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 112 137 111 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.29 4.03 3.26
Rata-rata indikator………. 3.47

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban X4.1 (honor diluar gaji) didapat

angka 3,29. X4.2 (tunjangan pensiun yang cukup) didapat angka 4.03. dan X4.3

(tunjangan beban kerja ) didapat angka 3.26. Merujuk pada interprestasi skala Likert,

rata-rata X4.1 (honor diluar gaji) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih

mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden

menyatakan bahwa pegawai selalu mendapatkan insentif (honor diluar gaji) atas

pekerjaan yang telah dilakukannya seperti menjadi panitia kegiatan, kemudian merujuk

pada interprestasi skala Likert, rata-rata X4.2 (tunjangan pensiun yang cukup) berada

antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat, item

pernyataan ini merupakan pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya sehingga

dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa harapan dari pegawai

pada saat berakhirnya masa kerja nanti mendapat tunjangan pensiun yang cukup, karena

kelebihan pegawai negeri sipil salah satunya adalah tunjangan pensiun. Serta merujuk

pada interprestasi skala Likert, rata-rata X4.3 (tunjangan beban kerja) berada antara

kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat

disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan tunjangan yang diterima pegawai
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cukup sesuai dengan beban kerja dan jabatan, hal tersebut memang disesuaikan dengan

peraturan pemerintah yang berlaku dalam sistem kepegawaian.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator insentif didapat angka

3.53. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata

indikator insentif berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori kuat, faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa pegawai setelah berharap

dengan berakhirnya masa kerja sebagai pegawai negeri sipil mendapat tunjangan yang

cukup, dan insentif yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan sesuai, serta tunjangan

yang diperoleh sesuai dengan beban kerja dan jabatan.

Grafik dari kondisi indikator koordinasi dapat dilihat pada gambar 16 berikut :

Gambar 16. Grafik Pernyataan Indikator Insentif

Selanjutnya, indikator gaji menunjukan bahwa reward yang diterima telah mencukupi

kebutuhan hidup.
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Tabel 30. Kondisi Indikator Gaji

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

X4.4 X4.5 X4.6 X4.4 X4.5 X4.6 X4.4 X4.5 X4.6

1. Sangat Setuju 5 7 3 2 35 15 10 28.46 14.15 9.35
2. Setuju 4 14 8 9 56 32 36 45.53 30.19 33.64
3. Cukup Setuju 3 6 13 15 18 39 45 14.63 36.79 42.06
4. Tidak Setuju 2 7 10 8 14 20 16 11.38 18.87 14.95
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 123 106 107 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.62 3.12 3.15
Rata-rata indikator………. 3.29

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban X4.4 (gaji yang diterima sebagian

dapat disimpan) didapat angka 3,62. X4.5 (gaji yang diterima menambah  kepuasan

kerja) didapat angka 3.12. dan X4.6 (kenaikan gaji secara berkala) didapat angka 3.15.

Merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata X4.4 (gaji yang diterima sebagian

dapat disimpan) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori kuat, dan merupakan pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya sehingga

dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa gaji yang diterima

sebagian cukup dapat disimpan guna memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian merujuk

pada interprestasi skala Likert, rata-rata X4.5 (gaji yang diterima menambah  kepuasan

kerja)  berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup

kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa gaji

yang diterima membuat kepuasan kerja bertambah. Dan merujuk pada interprestasi

skala Likert, rata-rata X4.6 (kenaikan gaji secara berkala)  berada antara kategori cukup

kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan

bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa gaji yang diterima mendapat kenaikan

secara berkala.
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Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator gaji didapat angka

3.29. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata

indikator gaji  berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori cukup kuat, Faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa pegawai Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah menangapi masalah gaji

yang ditrerima cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan rata-rata pegawai

dapat menyimpan sebagian gaji pokoknya, dan gaji yang diterima cukup dapat membuat

kepuasan kerja bertambah, karena pada hakekatnya gaji pegawai negeri sipil

disesuaikan dengan golongan dan pangkatnya serta mengalami kenaikan secara berkala.

Grafik dari kondisi indikator gaji dapat dilihat pada gambar 17 berikut :

Gambar 17. Grafik Pernyataan Indikator Gaji

Kemudian indikator reward and punishment yang memang perlu diberikan oleh

pimpinan kepada bawahannya hal ini dilakukan guna memacu semangat kerja pegawai.
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Tabel 31. Kondisi Indikator Reward And Punishment

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

X4.7 X4.8 X4.9 X4.7 X4.8 X4.9 X4.7 X4.8 X4.9

1. Sangat Setuju 5 11 7 4 55 35 20 41.04 28.23 18.35
2. Setuju 4 13 12 9 52 48 36 38.81 38.71 33.03
3. Cukup Setuju 3 7 11 11 21 33 33 15.67 26.61 30.28
4. Tidak Setuju 2 3 4 10 6 8 20 4.48 6.45 18.35
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 134 124 109 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.94 3.65 3.21
Rata-rata indikator……….

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan rata-rata hasil jawaban X4.7 (pemberian penghargaan sesuai

dengan prestasi kerja) didapat angka 3,94. X4.8 (kesempatan promosi jabatan) didapat

angka 3.65. dan X4.9 (peluang yang sama dalam menempuh karir) didapat angka 3.21.

Merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata X4.7 (pemberian penghargaan sesuai

dengan prestasi kerja) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden dan merupakan

pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya menyatakan bahwa penghargaan yang

diberikan kepada pegawai tersebut sesuai dengan prestasi kerja. Kemudian merujuk

pada interprestasi skala Likert, rata-rata X4.8 (kesempatan promosi jabatan) berada

antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat, sehingga dapat

disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa kesempatan untuk promosi

jabatan diberikan kepada siapa saja yang memenuhi kualifikasi. Dan merujuk pada

interprestasi skala Likert, rata-rata X4.9 (peluang yang sama dalam menempuh karir)

berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat,

sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan setiap pegawai

mendapat peluang yang sama dalam menempuh karir dan jenjang jabatan yang lebih

tinggi.
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Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator reward and punishment

didapat angka 3.60. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa

rata-rata indikator reward and punishment  berada antara kategori cukup kuat dan kuat

tetapi lebih mendekati kategori kuat, Faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa

reward and punishment sangatlah diperlukan oleh pegawai Dinas Pengelolaan Sumber

Daya Air Kabupaten Lampung Tengah sebab reward and punishment tersebut dapat

memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja.

Grafik dari kondisi indikator reward and punishment dapat dilihat pada gambar 18

berikut :

Gambar 18. Grafik Pernyataan Indikator Reward And Punishment

Berdasarkan pada perolehan perhitungan dari rata-rata jawaban responden masing-

masing indikator yakni indikator insentif sebesar 3.53. indikator gaji sebesar 3.29. dan

indikator reward and punishment sebesar 3.60. Hal ini menunjukan reward and

punishment lebih kuat dari pada indikator lainnya, indikator reward and punishment

pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah masih

Nilai
Mean
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dalam kategori baik, karena penghargaan yang diberikan sesuai dengan prestasi kerja,

kemudian kesempatan promosi  jabatan yang diberikan kepada siapa saja yang

memenuhi kualifikasi dan kesamaan peluang dalam menempuh karir. Sedangkan

indikator insentif gaji masih tergolong cukup baik. Hal ini disebabkan karena insentif

hanya didapat ketika pegawai menjadi panitia kegiatan organisasi dan indikator gaji

diberikan hanya sebatas standar gaji Pegawai Negeri Sipil, artinya hal tersebut diperoleh

sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni menerima gaji sesuai dengan jabatan dan

pangkat/golongan.

Tabel 32. Kondisi Sub Variabel Sistem Imbalan

No. Indikator Pernyataan Mean Item
Pernyataan

Mean
Indikator

Mean Sub
Variabel

1. Insentif X4.1 3.29
X4.2 4.03
X4.3 3.26

3.53

2. Gaji X4.4 3.62
X4.5 3.12
X4.6 3.15

3.29

3. Reward and
Punishment X4.7 3.94

X4.8 3.65
X4.9 3.21

3.60

3.47

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator dapat dikemukakan bahwa

perhitungan rata-rata hasil jawaban responden pada sub variabel sistem imbalan didapat

3.47. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata sub

variabel sistem imbalan dari varabel budaya organisasi berada antara kategori cukup

kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, hal ini menunjukan bahwa

pengaruh sub variabel sistem imbalan adalah cukup kuat.
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Grafik dari total jawaban responden untuk sub variabel sistem imbalan pegawai dapat

dilihat pada gambar 19 berikut :

Gambar 19. Grafik Pernyataan Sub Variabel Sistem Imbalan

e. Pola Komunikasi

Indikator dalam penelitian ini terdiri dari indikator komunikasi dan bahasa. Sikap

responden terhadap indikator tersebut peneliti uraikan di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 33. Kondisi Indikator Komunikasi

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

X5.1 X5.2 X5.3 X5.1 X5.2 X5.3 X5.1 X5.2 X5.3

1. Sangat Setuju 5 3 6 5 15 30 25 14.02 24.00 21.74
2. Setuju 4 8 16 9 32 64 36 29.91 51.20 31.30
3. Cukup Setuju 3 14 7 14 42 21 42 39.25 16.80 36.52
4. Tidak Setuju 2 9 5 6 18 10 12 16.82 8.00 10.43
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 107 125 115 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.15 3.68 3.38
Rata-rata indikator………. 3.46

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)
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Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban X5.1 (pola komunikasi timbal

balik) didapat angka 3.15. X5.2 (berkomunikasi langsung dengan pimpinan) didapat

angka 3.68. dan X5.3 (komunikasi yang harmonis dengan semua pegawai ) didapat

angka 3.38. Merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata X5.1 (pola komunikasi

timbal balik) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori

cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa

dilingkungan organisasi pegawai menjalin pola komunikasi yang positif atau

komunikasi timbal balik antara pimpinan dan bawahan serta sesama rekan kerja

dilingkungan pekerjaan, kemudian merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata

X5.2 (berkomunikasi langsung dengan pimpinan) berada antara kategori cukup kuat dan

kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat, item pernyataan ini merupakan pernyataan

yang paling tinggi skor penilaiannya sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata

responden menyatakan bahwadalam melaksanakan pekerjaan pegawai dapat menemui

pimpinan secara langsung untuk berdiskusi bila menemui kesulitan. Serta merujuk pada

interprestasi skala Likert, rata-rata X5.3 (komunikasi yang harmonis dengan semua

pegawai ) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori

cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan terjalin

komunikasi yang harmonis dengan sesama rekan kerja dan pimpinan sehingga terkesan

rasa kekeluargaan.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator komunikasi didapat

angka 3.40. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata

indikator komunikasi berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori cukup kuat, faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa sesama pegawai

terjalin pola komunikasi yang cukup baik, seperti halnya ketika pegawai menemui
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kesalahan pegawai dapat secara langsung menemui atasannya atau dengan kata lain

terjadi komunikasi yang harmonis antara pimpinan dan rekan kerja.

Grafik dari kondisi indikator komunikasi dapat dilihat pada gambar 20 berikut :

Gambar 20. Grafik Pernyataan Indikator Komunikasi

Selanjutnya, indikator bahasa menunjukan bahwa bahasa yang digunakan dalam

berkomunikasi mudah dimengerti dan dipahami maksud dan maknanya.

Tabel 34. Kondisi Indikator Bahasa

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

X5.4 X5.5 X5.6 X5.4 X5.5 X5.6 X5.4 X5.5 X5.6

1. Sangat Setuju 5 12 4 5 60 20 25 46.15 17.24 22.12
2. Setuju 4 10 12 10 40 48 40 30.77 41.38 35.40
3. Cukup Setuju 3 6 12 10 18 36 30 13.85 31.03 26.55
4. Tidak Setuju 2 6 6 9 12 12 18 9.23 10.34 15.93
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 130 116 113 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.82 3.41 3.32
Rata-rata indikator………. 3.52

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)
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Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban X5.4 (bahasa yang digunakan

sederhana) didapat angka 3.82. X5.5 (informasi yang diterima sesuai konteks bahasa)

didapat angka 3.41. dan X5.6 (kemudahan dalam berkomunikasi diluar jam kerja)

didapat angka 3.32. Merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata X5.4 (bahasa yang

digunakan sederhana) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori kuat, dan merupakan pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya sehingga

dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa bahasa yang

digunakan dalam berkomunikasi dengan sesama rekan kerja dan piminan mudah

dimengerti sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam melaksnakan pekerjaan.

Kemudian merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata X5.5 (informasi yang

diterima sesuai konteks bahasa)berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih

mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden

menyatakan bahwa informasi yang dterima oleh pegawai cukup sesuai dengan konteks

dan alur bahasa yang baik dalam artian tidak berbelit-belit dan jelas. Dan merujuk pada

interprestasi skala Likert, rata-rata X5.6 (kemudahan dalam berkomunikasi diluar jam

kerja) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup

kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan cukup adanya

kemudahan dalam menyampaikan komunikasi diluar jam kerja dengan pimpinan dan

rekan kerja dalam artian pimpinan dan rekan kerja mudah untuk ditemui dan diajak

berkomunikasi.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator bahasa didapat angka

3.52. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata

indikator bahasa  berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori kuat, Faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa pegawai Dinas Pengelolaan
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Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah dalam menggunakan bahasa untuk

berkomunikasi mudah untuk dimengerti sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam

melaksabakan pekerjaan, kemudian informasi yang diterima sesuai dengan konteks dan

alur bahasa yang baik, serta kemudahan yang didapat dalam menyampaikan komunikasi

diluar jam kerja dengan pimpinan dan rekan kerja.

Grafik dari kondisi indikator bahasa dapat dilihat pada gambar 21 berikut :

Gambar 21. Grafik Pernyataan Indikator Bahasa

Berdasarkan pada perolehan perhitungan dari rata-rata jawaban responden masing-

masing indikator yakni indikator komunikasi sebesar 3.40 dan indikator bahasa sebesar

3.52. Hal ini menunjukan bahwa indikator bahasa pada Dinas Pengelolaan Sumber

Daya Air Kabupaten Lampung Tengah masih dalam kategori baik, karena bahasa yang

digunakan sehari-hari mudah dimengerti, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam

melaksanakan pekerjaan, kemudian informasi yang diterima juga sesuai dengan konteks

dan alur bahasa yang baik dan kemudahan dalam menyampaikan komunikasi diluar jam

kerja diperbolehkan oleh pimpinan. Sedangkan indikator komunikasi tergolong cukup

baik. Hal ini disebabkan karena fakta dilapangan belum maksimalnya pola komunikasi
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yang terjadi antara pemimpin dan bawahan dan sesama rekan kerja, walapun terjalin

komunikasi yang harmonis bawahan masih terlihat segan atau terkesan takut untuk

berkomunikasi langsung dengan pimpinan.

Tabel 35. Kondisi Sub Variabel Pola Komunikasi

No. Indikator Pernyataan Mean Item
Pernyataan

Mean
Indikator

Mean Sub
Variabel

1. Insentif X5.1 3.15
X5.2 3.68
X5.3 3.38

3.40

2. Gaji X5.4 3.82
X5.5 3.41
X5.6 3.32

3.52

3.46

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator dapat dikemukakan bahwa

perhitungan rata-rata hasil jawaban responden pada sub variabel sistem imbalan didapat

3.46. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata sub

variabel pola komunikasi dari varabel budaya organisasi berada antara kategori cukup

kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, hal ini menunjukan bahwa

pengaruh sub variabel pola komunikasi adalah cukup kuat.

Grafik dari total jawaban responden untuk sub variabel pola komunikasi pegawai dapat

dilihat pada gambar 22 berikut :
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Gambar 22. Grafik Pernyataan Sub Variabel Pola Komunikasi

Didasari uraian dari perhitungan total jawaban responden lima indikator diatas maka

diketahui bahwa inisiatif individu memiliki jumlah rata-rata 3,56, toleransi terhadap

resiko memiliki jumlah rata-rata 3,49, integrasi memiliki jumlah rata-rata 3,51 dan

sistem imbalan memiliki jumlah rata-rata 3,47, dan pola komunikasi memiliki jumlah

rata-rata 3,46. Hal itu berarti menurut responden inisiatif individual lebih baik dari

indikator lain, dan yang paling rendah adalah indikator pola komunikasi. Maka dari itu

organisasi agar lebih memperhatikan pola komunikasi yang terjadi antara pegawai di

lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Grafik dari variabel budaya organisasi dapat dilihat pada gambar 23 berikut :
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Gambar 23. Grafik Pernyataan Variabel Budaya Organisasi

2. Deskripsi Data Variabel Kepuasan Kerja (Y)

Sub variabel kepuasan kerja terdiri dari: kebutuhan aktualisasi diri (Self Actualization),

sosial (Affiliation or Acceptance Needs), fisiologis (Physiological Needs), penghargaan

(Esteem or Status or Needs), dan keamanan (Safety and Security Needs). Pada subbab

ini akan membahas mengenai sikap responden terhadap Sub variabel dan indikator-

indikator dari variabel kepuasan kerja. Total seluruh jawaban responden untuk

indikator aktualisasi diri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

a. Fisiologis

Indikator dalam penelitian ini terdiri dari tangungjawab, kebebasan dan indepedensi.

Sikap responden terhadap indikator tersebut peneliti uraikan di bawah ini.

Indikator kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang mampu memotivasi seseorang

untuk giat bekerja, sebab kebutuhan itu diperlukan untuk mempertahankan

kelangsungan hidup.

Nilai

Mean
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Tabel 36. Kondisi Indikator Kebutuhan Fisik

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.1 Y1.2 Y1.3

1. Sangat Setuju 5 4 8 5 20 40 25 17.54 33.06 21.37
2. Setuju 4 12 10 11 40 40 44 35.09 33.06 37.61
3. Cukup Setuju 3 10 9 12 42 27 36 36.84 22.31 30.77
4. Tidak Setuju 2 8 7 6 12 14 12 10.53 11.57 10.26
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 114 121 117 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.35 3.56 3.44
Rata-rata indikator………. 3.45

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban Y1.1 (memperoleh perlindungan

kesehatan) didapat angka 3,35. Y1.2 (kondisi ruang kerja nyaman) didapat angka 3.56.

dan Y1.3 (fasilitas kantor memadai) didapat angka 3.44. Merujuk pada interprestasi

skala Likert, rata-rata Y1.1 (memperoleh perlindungan kesehatan) berada antara

kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat

disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa pegawai dan keluarga

memperoleh perlindungan kesehatan atau ASKES, sebab program kesehatan tersebut

merupakan program kerjasama antara pemerintah dengan PT. Askes. Kemudian

merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y1.2 (kondisi ruang kerja nyaman)

berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat, item

pernyataan ini merupakan pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya sehingga

dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa ruang kerja yang

nyaman, bersih, dan indah akan memacu kenyamanan dan kepuasan dalam bekerja. Dan

merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y1.3 (fasilitas kantor memadai)

berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat,

sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan fasilitas

perlengkapan alat-alat kantor yang diterima sesuai dengan beban kerja yang diemban,
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walaupun belum cukup memadai seperti halnya jumlah komputer atau printer terbatas

dari jumlah pegawai.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator kebutuhan fisik didapat

angka 3.45. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata

indikator kebutuhan fisik berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih

mendekati kategori cukup kuat, faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa pegawai

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah yakni pemenuhan

kebutuhan fisik yang mencangkup fasilitas perlengkapan alat-alat kantor yang diterima

cukup sesuai dengan beban kerja yang diemban serta mendapat jaminan kesehatan

(ASKES).

Grafik dari kondisi indikator kebutuhan fisik dapat dilihat pada gambar 24 berikut :

Gambar 24. Grafik Pernyataan Indikator Kebutuhan Fisik

Kemudian, indikator kebutuhan finansial yang merupakan kebutuhan guna mencukupi

kebutuhan pokok sehari-hari yang mampu membuat pegawai puas dalam bekerja.

Nilai
Mean
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Tabel 37. Kondisi Indikator Kebutuhan Finansial

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.4 Y1.5 Y1.6

1. Sangat Setuju 5 4 5 9 20 25 45 17.54 20.83 36.89
2. Setuju 4 12 13 9 48 52 36 42.11 43.33 29.51
3. Cukup Setuju 3 10 11 9 30 33 27 26.32 27.50 22.13
4. Tidak Setuju 2 8 5 7 16 10 14 14.04 8.33 11.48
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 114 120 122 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.35 3.53 3.59
Rata-rata indikator………. 3.49

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban Y1.4 (memenuhi kebutuhan

dengan gaji) didapat angka 3.35. Y1.5 (kesesuain gaji dan harapan) didapat angka 3.53.

dan Y1.6 (kondisi kompensasi) didapat angka 3.59. Merujuk pada interprestasi skala

Likert, rata-rata Y1.4 (memenuhi kebutuhan dengan gaji) berada antara kategori cukup

kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan

bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa gaji yang diterima pegawai cukup untuk

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kemudian Merujuk pada interprestasi skala

Likert, rata-rata Y1.5 (kesesuaian gaji dan harapan) berada antara kategori cukup kuat

dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-

rata responden menyatakan bahwa gaji yang diterima pegawai cukup sesuai dengan

yang diharapkan, karena mengikuti standar kepangkatan dan golongan. Dan merujuk

pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y1.6 (kondisi kompensasi) berada antara

kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat, dan merupakan

pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya sehingga dapat disimpulkan bahwa

rata-rata responden menyatakan bahwa kompensasi yang ditrima membuat pegawai

puas dalam bekerja.
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Kemudian berdasarkan hasil perhitungan rata-rata indikator kebutuhan finansial didapat

angka 3.49. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata

indikator kebutuhan finansial berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih

mendekati kategori cukup kuat, faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa kebutuhan

finansial pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah

adalah untuk memenuhi kebutuhan finansial seperti gaji dan kompensasi ternyata dapat

mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dirasakan sudah sesuai dengan yang diharapkan,

walaupun rata-rata banyak yang kurang (mengikuti standar kepangkatan dan golongan)

serta merasa cukup puas dengan apa yang telah diperoleh.

Grafik dari kondisi indikator kebutuhan finansial dapat dilihat pada gambar 25 berikut :

Gambar 25. Grafik Pernyataan Indikator Finansial

Nilai
Mean
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Berdasarkan pada perolehan perhitungan dari rata-rata jawaban responden masing-

masing indikator yakni indikator kebutuhan fisik sebesar 3.45. dan indikator kebutuhan

finansial sebesar 3.49. Hal tersebut  menunjukan bahwa indikator kebutuhan finansial

pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah masih

dalam kategori cukup baik, karena  kebutuhan finansial yang mencangkup gaji dan

kompensasi, karena gaji yang diterima oleh pegawai dapat mencukupi kebutuhan

sehari-hari dan dirasakan sudah sesuai dengan yang diharapkan (mengikuti standar

kepangkatan dan golongan). Kemudian pemenuhan kebutuhan fisik yang mencangkup

fasilitas perlengkapan alat-alat kantor yang diterima cukup sesuai dengan beban kerja

yang diemban serta mendapat jaminan kesehatan (ASKES). Jika kebutuhan fisik dan

finansial pegawai dalam melaksanakan pekerjaan lebih dioptimalkan maka indikator

tersebut dapat naik menjadi kategori kuat.

Tabel 38. Kondisi Sub Variabel Kebutuhan Fisiologis

No. Indikator Pernyataan Mean Item
Pernyataan

Mean
Indikator

Mean Sub
Variabel

1. Kebutuhan Fisik Y1.1 3.21
Y1.2 3.65
Y1.3 3.88

3.58

2. Kebutuhan
Finansial Y1.4 3.62

Y1.5 3.32
Y1.6 3.47

3.47

3.56

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator dapat dikemukakan bahwa

perhitungan rata-rata hasil jawaban responden pada sub variabel kebutuhan fisiologis

didapat 3,56. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-

rata sub variabel kebutuhan fisiologis dari variabel kepuasan kerja berada antara
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kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat, hal ini menunjukan

bahwa pengaruh sub variabel kebutuhan fisiologis adalah kuat.

Grafik dari total jawaban responden untuk sub variabel kebutuhan fisiologis pegawai

dapat dilihat pada gambar 26 berikut :

Gambar 26. Grafik Pernyataan Sub Variabel Kebutuhan Fisiologis

b. Keamanan

Indikator dalam penelitian ini terdiri dari perlindungan dari kerugian fisik dan kerugian

emosional. Sikap responden terhadap indikator tersebut peneliti uraikan di bawah ini.

Indikator kebutuhan keamanan merupakan merasa nyaman dan tentram dari ancaman

kecelakaan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan dimanapun bekerja.



166

Tabel 39. Kondisi Indikator Perlindungan Kerugian Fisik

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.1 Y2.2 Y2.3

1. Sangat Setuju 5 3 4 6 15 20 30 19.89 18.18 25.00
2. Setuju 4 9 8 12 36 32 48 33.33 29.09 40.00
3. Cukup Setuju 3 13 14 10 39 42 30 36.11 38.18 25.00
4. Tidak Setuju 2 9 8 6 18 16 12 16.67 14.55 10.00
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 108 110 120 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.18 3.24 3.53
Rata-rata indikator………. 3.33

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban Y2.1 (asuransi jiwa) didapat angka

3.18. Y2.2 (bantuan atas kerugian kerja) didapat angka 3.24. dan Y2.3 (parkir kendaraan

yang aman) didapat angka 3.53. Merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y2.1

(asuransi jiwa) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden

menyatakan bahwa pegawai sangat nenerlukan asuransi atas perlindungan dari

kecelakaan kerja, misalkan asuransi jiwa (jasa raharja). Kemudian merujuk pada

interprestasi skala Likert, rata-rata Y2.2 (bantuan atas kerugian kerja) berada antara

kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat

disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa para pegawai selalu

mendapatkan bantuan dari pimpinan atau organisasi ketika mengalami kecelakaan kerja.

Dan merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y2.3 (parkir kendaraan yang

aman) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat,

item pernyataan ini merupakan pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya

sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan fasilitas tempat

parkir kendaraan yang tersedia pada lingkungan organisasi tersedia dengan luas, aman,

dan nyaman.
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Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator perlindungan kerugian

fisik didapat angka 3.31. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan

bahwa rata-rata indikator perlindungan kerugian fisik berada antara kategori cukup kuat

dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, faktanya dari hasil jawaban

kuesioner bahwa pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung

Tengah memiliki tempat parkir kendaraan yang nyaman, aman dan luas serta pegawai

yang mengalami kerugian kerja akan mendapat cukup santunan atau bantuan dari

organisasi kemudian pegawai cukup memerlukan asuransi perlindungan atas kecelakaan

kerja.

Grafik dari indikator perlindungan kerugian fisik dapat dilihat pada gambar 27 berikut :

Gambar 27. Grafik Pernyataan Indikator Perlindungan Kerugian Fisik

Kemudian, indikator perlindungan kerugian emosional yang merupakan suatu sikap

dimaman pegawai ingin memperoleh ketenangan dan kenyamanan jiwa dalam

mendukung pekerjaan.

Nilai
Mean
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Tabel 40. Kondisi Indikator Kerugian Emosional

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

Y2.4 Y2.5 Y2.6 Y2.4 Y2.5 Y2.6 Y2.4 Y2.5 Y2.6

1. Sangat Setuju 5 3 7 5 15 35 25 14.15 30.17 21.01
2. Setuju 4 8 8 12 32 32 48 30.19 27.59 40.34
3. Cukup Setuju 3 13 11 12 39 33 36 36.79 28.45 30.25
4. Tidak Setuju 2 10 8 5 20 16 10 18.87 13.79 8.40
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 106 116 119 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.12 3.41 3.50
Rata-rata indikator………. 3.34

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban Y2.4 (lingkungan bekerja

menyenangkan) didapat angka 3.12. Y2.5 (bekerja selalu memperhatikan tupoksi)

didapat angka 3.41. dan Y2.6 (tidak ada tekanan dalam bekerja) didapat angka 3.50.

Merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y2.4 (lingkungan bekerja

menyenangkan) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden

menyatakan lingkungan tempat bekerja cukup menyenangkan, aman dan mendukung

pekerjaan. Kemudian Merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y2.5 (bekerja

selalu memperhatikan tupoksi) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih

mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden

menyatakan bahwa dalam bekerja saya selalu memperhatikan tupoksi dan bekerja sesuai

dengan kewenangannya. Dan merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y2.6

(tidak ada tekanan dalam bekerja) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi

lebih mendekati kategori kuat, dan merupakan pernyataan yang paling tinggi skor

penilaiannya sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa

dalam bekerja pegawai tidak pernah mendapat tekanan dari pihak manapun.
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Kemudian berdasarkan hasil perhitungan rata-rata indikator perlindungan kerugian

emosional didapat angka 3.34. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat

disimpulkan bahwa rata-rata indikator perlindungan kerugian emosional berada antara

kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, faktanya dari

hasil jawaban kuesioner bahwa perlindungan kerugian emosional pegawai Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah sangatlah diperlukan,

karena belum maksimalnya perlindungan atas kerugian emosional yang diberikan oleh

organisasi seperti lingkungan tempat bekerja yang baru dirasakan cukup nyaman,

bekerja selalu memperhatikan kewenangannya dan bekerja tidak ada tekanan dari pihak

manapun.

Grafik dari kondisi indikator perlindungan kerugian emosional dapat dilihat pada

gambar 27 berikut :

Gambar 27. Grafik Pernyataan Indikator Perlindungan Kerugian Emosional

Berdasarkan pada perolehan perhitungan dari rata-rata jawaban responden masing-

masing indikator yakni indikator perlindungan kerugian fisik sebesar 3.31. dan indikator

perlindungan kerugian emosional sebesar 3.34. Hal tersebut menunjukan bahwa

Nilai
Mean
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perlindungan kerugian fisik dan perlindungan kerugian finansial kerja pegawai pada

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah masih dalam

kategori cukup baik, Hal ini menunjukan bahwa indikator perlindungan kerugian fisik

pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah masih

dalam kategori baik, karena  kerugian fisik tersebut pegawai mendapat bantuan dan

asuransi perlindungan atas kecelakaan kerja dan keamanan parkir kendaraan yang

tersedia cukup luas dan aman.  Selanjutnya perlindungan kerugian emosional yang

dianggap cukup kuat pengaruhnya terhadap kepuasan kerja karena selama bekerja di

lingkungan Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Kabupaten Lampung Tengah pegawai

dalam bekerja tidak pernah mendapat tekanan dari pihak manapun, kemudian

lingkungan tempat bekerja cukup menyenangkan dan mendukung pekerjaan karena

bekerja selalu memperhatikan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 41. Kondisi Sub Variabel Kebutuhan Keamanan

No. Indikator Pernyataan Mean Item
Pernyataan

Mean
Indikator

Mean Sub
Variabel

1. Kerugian Fisik Y2.1 3.18
Y2.2 3.24
Y2.3 3.53

3.31

2. Kerugian Emosional Y2.4 3.12
Y2.5 3.41
Y2.6 3.50

3.34

3.33

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator dapat dikemukakan bahwa

perhitungan rata-rata hasil jawaban responden pada sub variabel kebutuhan keamanan

didapat 3,33. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-

rata sub variabel kebutuhan keamanan dari variabel kepuasan kerja berada antara
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kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, hal ini

menunjukan bahwa pengaruh sub variabel kebutuhan fisiologis adalah cukup kuat.

Grafik dari total jawaban responden untuk sub variabel kebutuhan keamanan pegawai

dapat dilihat pada gambar 28 berikut :

Gambar 28. Grafik Pernyataan Sub Variabel Kebutuhan Keamanan

c. Sosial

Indikator dalam penelitian ini terdiri dari interaksi sosial dan persahabatan. Sikap

responden terhadap indikator tersebut peneliti uraikan di bawah ini.

Indikator interaksi sosial merupakan perasaan diterima oleh orang lain di lingkungan ia

hidup dan bekerja karena manusia merasa dirinya penting.
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Tabel 42. Kondisi Indikator Interaksi Sosial

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

Y3.1 Y3.2 Y3.3 Y3.1 Y3.2 Y3.3 Y3.1 Y3.2 Y3.3

1. Sangat Setuju 5 11 5 8 55 25 40 39.86 22.12 33.61
2. Setuju 4 16 9 8 64 36 32 46.38 31.86 26.89
3. Cukup Setuju 3 5 12 11 15 36 33 10.87 31.86 27.73
4. Tidak Setuju 2 2 8 7 4 16 14 2.90 14.16 11.76
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 138 113 119 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 4.06 3.32 3.50
Rata-rata indikator………. 3.63

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban Y3.1 (kebanggaan pegawai)

didapat angka 4.06. Y3.2 (pengakuan dilingkungan kerja dan masyarakat) didapat angka

3.32. dan Y3.3 (mengutamakan kepentingan bersama) didapat angka 3.50. Merujuk

pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y3.1 (kebanggaan pegawai) berada antara

kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, item

pernyataan ini merupakan pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya sehingga

dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa pegawai negeri

sangatlah menjadi kebanggaan dalam lingkungan kerja dan masyarakat. Kemudian

merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y3.2 (pengakuan dilingkungan kerja

dan masyarakat) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden

menyatakan bahwa pegawai mendapat pengakuan yang cukup tinggi atas pelaksanaan

pekerjaan. Dan merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y3.3 (mengutamakan

kepentingan bersama) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan

rekan-rekan kerja dan pimpinan selalu mengutamakan kepentingan bersama untuk

mencapai tujuan organisasi.



173

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator perlindungan interaksi

sosial didapat angka 3.63. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan

bahwa rata-rata indikator interaksi sosial berada antara kategori cukup kuat dan kuat

tetapi lebih mendekati kategori kuat, faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa

pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah menjadi

kebanggaan dan mendapat pengakuan yang tinggi di lingkungan masyarakat dan kerja,

serta untuk mencapai tujuan organisasi rekan kerja dan pimpinan selalu diutamakan.

Grafik dari indikator interaksi sosial dapat dilihat pada gambar 29 berikut :

Gambar 29. Grafik Pernyataan Indikator Interaksi Sosial

Kemudian, indikator persahabatan yang merupakan tindakan yang menimbulkan kesan

persaudaraan sehingga dapat memotivasi kebersamaan dalam bekerja.
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Tabel 43. Kondisi Indikator Persahabatan

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

Y3.4 Y3.5 Y3.6 Y3.4 Y3.5 Y3.6 Y3.4 Y3.5 Y3.6

1. Sangat Setuju 5 8 6 3 40 30 15 33.33 25.86 13.76
2. Setuju 4 9 10 10 36 40 40 30.00 34.48 36.70
3. Cukup Setuju 3 10 10 12 30 30 36 25.00 25.86 33.03
4. Tidak Setuju 2 7 8 9 14 16 18 11.67 13.79 16.51
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 120 116 109 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.53 3.41 3.21
Rata-rata indikator………. 3.38

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban Y3.4 (menjalin pergaulan) didapat

angka 3.53. Y3.5 (persahabatan, kekeluargaan dan kesetaraan) didapat angka 3.41. dan

Y3.6 (adanya rasa kesetiakawanan) didapat angka 3.21. Merujuk pada interprestasi

skala Likert, rata-rata Y3.4 (menjalin pergaulan) berada antara kategori cukup kuat dan

kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, dan merupakan pernyataan yang paling

tinggi skor penilaiannya sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden

menyatakan dalam lingkungan tempat bekerja pegawai mudah untuk menjalin

hubungan kerja dengan semua pegawai. Kemudian Merujuk pada interprestasi skala

Likert, rata-rata Y3.5 (persahabatan, kekeluargaan dan kesetaraan) berada antara

kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat

disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa persahabatan, rasa

kekeluargaan dan kesetaraan  telah terjalin cukup erat di lingkungan kerja. Dan merujuk

pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y3.6 (adanya rasa kesetiakawanan) berada

antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat,

sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa adanya rasa

kesetiakawanan dalam unit kerja yang dapat mendukung kinerja.
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Kemudian berdasarkan hasil perhitungan rata-rata indikator persahabatan didapat angka

3.38. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata

indikator persahabatan berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih

mendekati kategori cukup kuat, faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa dalam

lingkungan organisasi pegawai cukup mudah bergaul dan menjalin hubungan kerja yang

baik dengan sesama rekan kerja, dan persahabatan, rasa kekeluargaan dan kesetaraan

telah terjalin dengan erat dilingkungan kerja. Serta adanya rasa kesetiakawanan dalam

unit kerja guna mendukung kinerja.

Grafik dari kondisi indikator persahabatan dapat dilihat pada gambar 30 berikut :

Gambar 30. Grafik Pernyataan Indikator Persahabatan

Berdasarkan pada perolehan perhitungan dari rata-rata jawaban responden masing-

masing indikator yakni indikator interaksi sosial sebesar 3.63. dan indikator

persahabatan sebesar 3.38. Hal tersebut  menunjukan bahwa indikator interaksi sosial

dan persahabatan pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten

Lampung Tengah masih dalam kategori baik, Hal ini menunjukan bahwa indikator

interaksi sosial pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah
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masuk dalam kategori baik, karena  interaksi sosial baik di masyarakat maupun di

lingkungan kerja pegawai mendapat pengakuan yang cukup tinggi karena didukung

oleh rekan-rekan kerja dan pimpinan. Sedangkan indikator persahabatan tergolong

cukup baik. Hal ini dikarenakan rasa kekerabatan dan kesetaraan serta hubungan terjalin

cukup erat di lingkungan organisasi, adanya kesetiakawanan dalam unit kerja sehingga

mendukung kinerja.

Tabel 44. Kondisi Sub Variabel Kebutuhan Sosial

No. Indikator Pernyataan Mean Item
Pernyataan

Mean
Indikator

Mean Sub
Variabel

1. Interaksi Sosial Y3.1 4.06
Y3.2 3.32
Y3.3 3.50

3.63

2. Persahabatan Y3.4 3.53
Y3.5 3.41
Y3.6 3.21

3.38

3.50

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator dapat dikemukakan bahwa

perhitungan rata-rata hasil jawaban responden pada sub variabel kebutuhan sosial

didapat 3,50. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-

rata sub variabel kebutuhan sosial dari variabel kepuasan kerja berada antara kategori

cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, hal ini menunjukan

bahwa pengaruh sub variabel kebutuhan fisiologis adalah kuat.

Grafik dari total jawaban responden untuk sub variabel kebutuhan sosial pegawai dapat

dilihat pada gambar 31 berikut :
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Gambar 31. Grafik Pernyataan Sub Variabel Kebutuhan Sosial

f. Penghargaan

Indikator dalam penelitian ini terdiri dari indikator penghargaan internal, eksternal dan

prestise. Sikap responden terhadap indikator tersebut peneliti uraikan di bawah ini

sebagai berikut.

Indikator penghargaan internal merupakan penghargaan dari dalam diri, seperti harga

diri, otonomi dan promosi jabatan atau prestasi.

Tabel 45. Kondisi Indikator Penghargaan Internal

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

Y4.1 Y4.2 Y4.3 Y4.1 Y4.2 Y4.3 Y4.1 Y4.2 Y4.3

1. Sangat Setuju 5 7 4 4 35 20 20 28.23 18.35 18.02
2. Setuju 4 12 7 10 48 28 40 38.71 25.69 36.04
3. Cukup Setuju 3 11 15 11 33 45 33 26.61 41.28 29.73
4. Tidak Setuju 2 4 8 9 8 16 18 6.45 14.68 16.22
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 124 109 111 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.65 3.21 3.26
Rata-rata indikator………. 3.37

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)
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Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban Y4.1 (pujian dari pimpinan)

didapat angka 3,65. Y4.2 (penghargaan dari pimpinan) didapat angka 3.21. dan Y4.3

(jabatan promosi) didapat angka 3.26. Merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata

Y4.1 (pujian dari pimpinan) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih

mendekati kategori kuat, dan merupakan item pernyataan yang paling tinggi skor

penilaiannya sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa

pegawai suka mendapatkan pujian dari pimpinan ketika berhasil melakukan pekerjaan

dengan baik, hal tersebut tampak dari hasil jawaban responden, bahwa pegawai dalam

bekerja mendapat perhatian dari pimpinan, kemudian merujuk pada interprestasi skala

Likert, rata-rata Y4.2 (penghargaan dari pimpinan)  berada antara kategori cukup kuat

dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa

rata-rata responden menyatakan bahwa pimpinan selalu memberikan penghargaan

kepada pegawai yang berprestasi, artinya pimpinan selalu mengahargai setiap pekerjaan

yang dilakukan oleh pegawai. Serta merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata

Y4.3 (jabatan promosi)  berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih

mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden

menyatakan bahwa promosi jabatan yang berlangsung diorganisasi sesuai dengan

prosedur dan aturan yang berlaku, dalam artian pegawai seluruhnya memiliki hak untuk

mengajukan promosi jabatan asalkan telah memenuhi kualifikasi.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator penghargaan internal

didapat angka 3.37. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa

rata-rata indikator penghargaan internal berada antara kategori cukup kuat dan kuat

tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, faktanya dari hasil jawaban kuesioner

bahwa pimpinan selalu memberikan pujian dari pemimpin ketika pegawai merhasil
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melakukan pekerjaan dengan baik dan promosi jabatan yang berlangsung pada

organisasi tersebut sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku serta pimpinan

menghargai setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai.

Grafik dari kondisi penghargaan internal dapat dilihat pada gambar 32 berikut :

Gambar 32. Grafik Pernyataan Indikator Penghargaan Internal

Selanjutnya, indikator penghargaan eksternal merupakan penghargaan yang diberikan

oleh orang lain seperti status, pengakuan dan perhatian.

Tabel 46. Kondisi Indikator Penghargaan Eksternal

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

Y4.4 Y4.5 Y4.6 Y4.4 Y4.5 Y4.6 Y4.4 Y4.5 Y4.6

1. Sangat Setuju 5 5 8 7 25 40 35 20.83 30.77 29.41
2. Setuju 4 13 16 8 52 64 32 43.33 49.23 26.89
3. Cukup Setuju 3 11 6 14 33 18 42 27.50 13.85 35.29
4. Tidak Setuju 2 5 4 5 10 8 10 8.33 6.15 8.40
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 120 130 119 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.53 3.82 3.50
Rata-rata indikator………. 3.62

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban Y4.4 (kesejahteraan pegawai)

didapat angka 3,53. Y4.5 (bekerja mengikuti instruksi pimpinan) didapat angka 3.82.

dan Y4.6 (motivasi dari pimpinan) didapat angka 3.50. Merujuk pada interprestasi skala

Likert, rata-rata Y4.4 (kesejahteraan pegawai) berada antara kategori cukup kuat dan
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kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata

responden menyatakan bahwa pimpinan selalu memperhatikan kesejahteraan pegawai.

Kemudian merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y4.5 (bekerja mengikuti

instruksi pimpinan)  berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori cukup kuat, dan merupakan pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya

sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa dalam

melaksanakan pekerjaan pegawai mendasarkan pada instruksi pimpinan karena

pimpinan selalu menjadi panutan dan contoh bagi bawahannya. Dan merujuk pada

interprestasi skala Likert, rata-rata Y4.6 (motivasi dari pimpinan) berada antara kategori

cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat, sehingga dapat disimpulkan

bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa pimpinan selalu memberikan motivasi

bawahannya dalam bekerja.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan rata-rata indikator penghargaan eksternal

didapat angka 3.62. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa

rata-rata indikator penghargaan eksternal berada antara kategori cukup kuat dan kuat

tetapi lebih mendekati kategori kuat, Faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa

pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah dalam

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pegawai selalu berdasarkan instruksi

pimpinan, karena pimpinan tersebut merupakan panutan dan contoh bagi bawahannya

disamping pimpinan harus memprhatikan kesejahteraan para bawahannya serta tugas

dari seorang pimpinan yakni harus selalu memberikan motivasi, agar pegawai lebih

merasa percaya diri dan giat dalam bekerja.
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Grafik dari kondisi indikator penghargaan eksternal dapat dilihat pada gambar 33

berikut :

Gambar 33. Grafik Pernyataan Indikator Penghargaan Eksternal

Kemudian penghargaan prestise yang merupakan penghargaan yang datang dari

lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja.

Tabel 47. Kondisi Indikator Prestise

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

Y4.7 Y4.8 Y4.9 Y4.7 Y4.8 Y4.9 Y4.7 Y4.8 Y4.9

1. Sangat Setuju 5 3 6 11 15 30 55 14.02 26.32 41.98
2. Setuju 4 8 9 11 32 36 44 29.91 31.58 33.59
3. Cukup Setuju 3 14 10 8 42 30 24 39.25 26.32 18.32
4. Tidak Setuju 2 9 9 4 18 18 8 16.82 15.79 6.11
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 107 114 131 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.15 3.35 3.85
Rata-rata indikator………. 3.45

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban Y4.7 (penghargaan oleh

masyarakat) didapat angka 3,15. Y4.8 (pengakuan dari masyarakat) didapat angka 3.35.

dan Y4.9 (status sosial dimasyarakat) didapat angka 3.85. Merujuk pada interprestasi

skala Likert, rata-rata Y4.7 (penghargaan oleh masyarakat) berada antara kategori cukup

kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan
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bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa pegawai merasa dihargai oleh

masyarakat atas pekerjaan dan kedudukan dilingkungan kerja. Kemudian Merujuk pada

interprestasi skala Likert, rata-rata Y4.8 (pengakuan dari masyarakat) berada antara

kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat

disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa dengan bekerja sebagai

pegawai negeri, pegawai memperoleh pengakuan dari lingkungan masyarakat

sekitarnya. Dan merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y4.9 (status sosial

dimasyarakat)  berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori kuat, dan merupakan item pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya

sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa status sosial

pegawai dimasyarakat menjadi tinggi ketika pegawai bekerja di organisasi tersebut.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator penghargaan prestise

didapat angka 3.45. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa

rata-rata indikator penghargaan prestise berada antara kategori cukup kuat dan kuat

tetapi lebih mendekati kategori kuat, Faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa

status sosial pegawai dimasyarakat menjadi tinggi ketika bekerja diorganisasi tersebut

dan ketika menjadi pegawai di organisasi tersebut memperoleh pengakuan dari

masyarakat sekitar, serta merasa dihargai oleh masyarakat atas pekerjaan dan

kedudukan di lingkungan pegawai bekerja.
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Grafik dari kondisi indikator prestise dapat dilihat pada gambar 34 berikut :

Gambar 34. Grafik Pernyataan Indikator Prestise

Berdasarkan pada perolehan perhitungan dari rata-rata jawaban responden masing-

masing indikator yakni indikator penghargaan internal sebesar 3,37. indikator

penghargaan eksternal sebesar 3,62. dan indikator penghargaan prestise sebesar 3,45.

Hal ini menunjukan bahwa indikator kebutuhan eksternal pegawai pada Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah masih dalam kategori baik,

karena  kebutuhan eksternal tersebut merupakan perhatian dan motivasi dari pimpinan

untuk mensejahterakan pegawainya sangat besar pengaruhnya terhadap kepuasan kerja

pegawai apalagi dalam melaksanakan pekerjaan pegawai selalu mendasarkan pada

instruksi pimpinan, kemudian pemenuhan kebutuhan internal yang mencangkup harga

diri, prestasi kerja yang dirasakan cukup puas oleh pegawai karena pimpinan selalu

memberikan pujian ketika pegawai berhasil melakukan pekerjaan dengan baik dan

promosi jabatan yang berlangsung di organisasi tersebut cukup sesuai dengan prosedur

dan aturan yang berlaku.  Serta kebutuhan prestise yang dianggap cukup puas karena

pegawai merasa dihargai oleh masyarakat atas kedudukannya di lingkungan kerja dan

dimasyarakat karena status sosialnya menjadi tinggi ketika menjadi seorang Pegawai
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Negeri Sipil. Hal tersebut  menunjukan bahwa ketiga indikator tersebut pada Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah masih dalam kategori

cukup kuat pengaruhnya dalam mencapai kepuasan kerja pegawai.

Tabel 48. Kondisi Sub Variabel Penghargaan

No. Indikator Pernyataan Mean Item
Pernyataan

Mean
Indikator

Mean Sub
Variabel

1. Internal Y4.1 3.65
Y4.2 3.21
Y4.3 3.26

3.37

2. Eksternal Y4.4 3.53
Y4.5 3.82
Y4.6 3.50

3.62

3. Prestise Y4.7 3.15
Y4.8 3.35
Y4.9 3.85

3.45

3.48

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator dapat dikemukakan bahwa

perhitungan rata-rata hasil jawaban responden pada sub variabel penghargaan didapat

3,48. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata sub

variabel penghargaan dari varabel kepuasan kerja berada antara kategori cukup kuat dan

kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, hal ini menunjukan bahwa pengaruh

sub variabel penghargaan adalah cukup kuat.

Grafik dari total jawaban responden untuk sub variabel penghargaan dapat dilihat pada

gambar 35 berikut :
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Gambar 35. Grafik Pernyataan Sub Variabel Penghargaan

g. Aktualisasi Diri

Indikator dalam penelitian ini terdiri dari indikator kemampuan, keterampilan, minat

dan bakat, dan sikap terhadap kerja. Sikap responden terhadap indikator tersebut

peneliti uraikan di bawah ini sebagai berikut.

Indikator kemampuan merupakan suatu potensi yang harus dimiliki oleh seorang

pegawai untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam meningkatkan kinerja dan

profesionalisme.

Tabel 49. Kondisi Indikator Kemampuan

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

Y5.1 Y5.2 Y5.3 Y5.1 Y5.2 Y5.3 Y5.1 Y5.2 Y5.3

1. Sangat Setuju 5 13 6 4 65 30 20 48.47 25.42 17.54
2. Setuju 4 9 11 9 36 44 36 27.07 37.29 31.58
3. Cukup Setuju 3 8 10 16 24 30 48 18.05 25.42 42.11
4. Tidak Setuju 2 4 7 5 8 14 10 6.02 11.86 8.77
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 133 118 114 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.91 3.47 3.35
Rata-rata indikator………. 3.58

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)
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Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban Y5.1 (bekerja sesuai dengan

kemampuan) didapat angka 3,91. Y5.2 (pengembangan potensi diri) didapat angka 3.47.

dan Y5.3 (pemanfaatan potensi diri) didapat angka 3.35. Merujuk pada interprestasi

skala Likert, rata-rata Y5.1 (bekerja sesuai dengan kemampuan) berada antara kategori

cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat, item pernyataan ini

merupakan pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya sehingga dapat disimpulkan

bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa pegawai dapat bekerja secara maksimal

sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya, kemudian merujuk pada

interprestasi skala Likert, rata-rata Y5.2 (pengembangan potensi diri) berada antara

kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat

disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa pegawai selalu

mengembangkan potensi diri yang dimiliki untuk meningkatkan prefesioalisme kerja.

Serta merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y5.3 (pemanfaatan potensi diri)

berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat,

sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan petensi diri yang

dimiliki oleh pegawai dapat dimanfaatkan didalam pekerjaan.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator kemampuan didapat

angka 3.58. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata

indikator kemampuan berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori kuat, faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa pegawai bekerja secara

maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing

individu dan pegawai selalu mengembangkan potensi diri dengan cara mengikuti

pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan profesionalisme kerja, serta segala

potensi pegawai yang dimiliki dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan.
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Grafik dari kondisi indikator kemampuan dapat dilihat pada gambar 36 berikut :

Gambar 36. Grafik Pernyataan Indikator Kemampuan

Selanjutnya, indikator keterampilan menunjukan bahwa untuk untuk melaksanakan dan

menyelesaikan suatu pekerjan serta untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan

keterampilan dari pegawai-pegawainya.

Tabel 50. Kondisi Indikator Keterampilan

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

Y5.4 Y5.5 Y5.6 Y5.4 Y5.5 Y5.6 Y5.4 Y5.5 Y5.6

1. Sangat Setuju 5 10 4 6 50 20 30 37.04 19.42 24.79
2. Setuju 4 15 5 13 60 20 52 44.44 19.42 42.98
3. Cukup Setuju 3 7 13 9 21 39 27 15.56 37.86 22.31
4. Tidak Setuju 2 2 12 6 4 24 12 2.96 23.30 9.92
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 135 103 121 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.97 3.03 3.56
Rata-rata indikator………. 3.52

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban Y5.4 (pegawai memiliki

keterampilan yang memadai) didapat angka 3,97. Y5.5 (dengan keterampilan potensi

pegawai dapat tersalurkan) didapat angka 3,07. dan Y5.6 (peningkatan keterampilan)
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didapat angka 3.56. Merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y5.4 (pegawai

memiliki keterampilan yang memadai) berada antara kategori cukup kuat dan kuat

tetapi lebih mendekati kategori kuat, dan merupakan pernyataan yang paling tinggi skor

penilaiannya sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa

dengan keterampilan yang pegawai yang memadai akan dapat menyelesaikan pekerjaan

dengan baik. Kemudian merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y5.5 (dengan

keterampilan potensi pegawai dapat tersalurkan) berada antara kategori cukup kuat dan

kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa

rata-rata responden menyatakan bahwa bahwa dengan keterampilan yang pegawai

miliki pegawai dapat menyalurkan potensi dirinya. Dan merujuk pada interprestasi skala

Likert, rata-rata Y5.6 (peningkatan keterampilan) berada antara kategori cukup kuat dan

kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa

rata-rata responden menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan guna peningkatan

keterampilan, pegawai dapatkan ketika bekerja diorganisasi tersebut.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator keterampilan didapat

angka 3,52. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata

indikator keterampilan berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih

mendekati kategori kuat, Faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa pegawai Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah dalam menyelesaikan suatu

pekerjaan dengan baik harus memiliki keterampilan yang memadai dan dengan

keterampilan yang ada tersebut pegawai dapat menyalurkan potensi diri yang dimiliki

serta pendidikan dan pelatihan guna peningkatan keterampilan pegawai dapatkan pada

saat bekerja di organisasi ini.
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Grafik dari kondisi indikator keterampilan dapat dilihat pada gambar 37 berikut :

Gambar 37. Grafik Pernyataan Indikator Keterampilan

Selanjutnya, minat dan bakat menunjukan bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan

hendaknya ada usaha untuk memeberikan yang terbaik untuk organisasi.

Tabel 51. Kondisi Indikator Minat dan Bakat

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

Y5.7 Y5.8 Y5.9 Y5.7 Y5.8 Y5.9 Y5.7 Y5.8 Y5.9

1. Sangat Setuju 5 6 6 6 30 30 30 26.55 25.42 24.79
2. Setuju 4 9 10 14 36 40 56 31.86 33.90 46.28
3. Cukup Setuju 3 9 12 7 27 36 21 23.89 30.51 17.36
4. Tidak Setuju 2 10 6 7 20 12 14 17.70 10.17 11.57
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 113 118 121 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.32 3.47 3.56
Rata-rata indikator………. 3.45

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban Y5.7 (bekerja sesuai dengan

keahlian) didapat angka 3,32. Y5.8 (kesesuaian antara pekerjaan dan latar belakang

pendidikan) didapat angka 3,47. dan Y5.9 (berusaha untuk bekerja dengan baik) didapat

angka 3.56. Merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y5.7 (bekerja sesuai

dengan keahlian) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden
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menyatakan bahwa pegawai bekerja dengan bidang keahliannya, misalkan pegawai

yang ahli komputer akan ditempatkan pada operator organisasi. Kemudian merujuk

pada interprestasi skala Likert, rata-rata Y5.8 (kesesuaian antara pekerjaan dan latar

belakang pendidikan) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati

kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden

menyatakan bahwa cukup ada kesesuaian antara pekerjaan dan latar belakang

pendidikan pegawai seperti halnya pegawai yang bekerja pada Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air ini rata-rata berasal dari sarjana tehnik. Dan merujuk pada

interprestasi skala Likert, rata-rata Y5.9 (berusaha untuk bekerja dengan baik) berada

antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih mendekati kategori kuat, dan

merupakan pernyataan yang paling tinggi skor penilaiannya sehingga dapat disimpulkan

bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa pegawai selalu berusaha untuk

memberikan yang terbaik untuk organisasinya.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator minat dan bakat

didapat angka 3.45. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa

rata-rata indikator minat dan bakat  berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi

lebih mendekati kategori cukup kuat, Faktanya dari hasil jawaban kuesioner bahwa

pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah bekerja

dengan selalu memberikan yang terbaik pada unit kerja dan organisasinya, dan pegawai

bekerja cukup sesuai dengan bidang keahliannya, serta cukup adanya kesesuaian antara

pekerjaan dan latar belakang pendidikan pegawai.
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Grafik dari kondisi indikator minat dan bakat dapat dilihat pada gambar 38 berikut :

Gambar 38. Grafik Pernyataan Indikator Minat dan Bakat

Kemudian indikator sikap terhadap kerja yang merupakan sikap pegawai dalam menilai

bagaimana suatu pekerjaan yang ada dalam organisasi tersebut dapat dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya.

Tabel 52. Kondisi Indikator Sikap Terhadap Kerja

Frekuensi (f) Hasil Prosentase (%)
No Kategori Skala

Y5.10 Y5.11 Y5.12 Y5.10 Y5.11 Y5.12 Y5.10 Y5.11 Y5.12

1. Sangat Setuju 5 7 4 3 35 20 15 30.17 17.86 14.02
2. Setuju 4 8 11 7 32 44 28 27.59 39.29 26.17
3. Cukup Setuju 3 11 10 16 33 30 48 27.45 26.79 44.86
4. Tidak Setuju 2 8 9 8 16 18 16 13.79 16.07 14.95
5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jumlah………. 34 34 34 116 112 107 100 100 100
Rata-rata item pernyataan………. 3.41 3.29 3.15
Rata-rata indikator………. 3.28

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban Y5.10 (semangat kerja pegawai)

didapat angka 3,41. Y5.11 (fasilitas kerja) didapat angka 3.29. dan Y5.12 (mampu

menyelesaikan persoalan) didapat angka 3.15. Merujuk pada interprestasi skala Likert,

rata-rata Y5.10 (semangat kerja pegawai) berada antara kategori cukup kuat dan kuat
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tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, dan merupakan pernyataan yang paling

tinggi skor penilaiannya sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden

menyatakan bahwa lingkungan kerja pegawai cukup mendukung untuk terciptanya

semangat kerja setiap pegawai. Kemudian Merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-

rata Y5.11 (fasilitas kerja) berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi lebih

mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden

menyatakan bahwa fasilitas yang berkaitan dengan pekerjaan pegawai dapatkan pada

saat bekerja di organisasi ini. Dan merujuk pada interprestasi skala Likert, rata-rata

Y5.12 (mampu menyelesaikan persoalan)  berada antara kategori cukup kuat dan kuat

tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata

responden menyatakan bahwa untuk menyelesaikan bermacam-macam persoalan dalam

bekerja pegawai merasa mampu dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator sikap terhadap kerja

didapat angka 3.28. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa

rata-rata indikator sikap terhadap kerja berada antara kategori cukup kuat dan kuat tetapi

lebih mendekati kategori cukup kuat, Faktanya dari hasil jawaban kuesioner lingkungan

kerja pegawai mendukung untuk terciptanya semangat kerja pada setiap pegawai, dan

fasilitas yang berkaitan dengan pekerjaan pegawai dapatkan dalam bekerja diorganisasi

tersebut, serta untuk bermacam-macam persoalan dalam bekerja pegawai merasa

mampu.
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Grafik dari kondisi indikator sikap terhadap kerja dapat dilihat pada gambar 39 berikut :

Gambar 39. Grafik Pernyataan Indikator Sikap Terhadap Kerja

Berdasarkan pada perolehan perhitungan dari rata-rata jawaban responden masing-

masing indikator yakni indikator kemampuan sebesar 3,58. indikator keterampilan

sebesar 3,52. dan indikator minat dan bakat sebesar 3,45 dan indikator sikap terhadap

kerja sebesar 3,28. Hal tersebut berarti indikator aktualisasi diri termasuk dalam

kategori cukup kuat. Jika organisasi dapat mengoptimalkan kebutuhan aktualisasi diri

semua pegawai dalam artian semua pegawai diberi kesempatan untuk mengemukakan

pendapat, saran-saran kepada pimpinannya maka potensi yang ada pada pegawai akan

optimal karena kebebasan, kecakapan, kemampuan dan keterampilan pegawai akan

muncul. sehingga indikator tersebut dapat dikategori cukup kuat pengaruhnya terhadap

kepuasan kerja pegawai Dinas Pengelolaaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung

Tengah.
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Tabel 53. Kondisi Sub Variabel Aktualisasi Diri

No. Indikator Pernyataan Mean Item
Pernyataan

Mean
Indikator

Mean Sub
Variabel

1. Kemampuan Y5.1 3.91
Y5.2 3.47
Y5.3 3.35

3.58

2. Keterampilan Y5.4 3.97
Y5.5 3.03
Y5.6 3.56

3.52

3. Minat dan Bakat Y5.7 3.32
Y5.8 3.47
Y5.9 3.56

3.45

4. Sikap Terhadap Kerja Y5.7 3.41
Y5.8 3.29
Y5.9 3.15

3.28

3.46

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan dari rata-rata indikator dapat dikemukakan bahwa

perhitungan rata-rata hasil jawaban responden pada sub variabel aktualisasi diri didapat

3,46. Merujuk pada interprestasi skala Likert, dapat disimpulkan bahwa rata-rata sub

variabel aktualisasi diri dari varabel kepuasan kerja berada antara kategori cukup kuat

dan kuat tetapi lebih mendekati kategori cukup kuat, hal ini menunjukan bahwa

pengaruh sub variabel aktualisasi diri adalah cukup kuat.

Grafik dari total jawaban responden untuk sub variabel integrasi pegawai dapat dilihat

pada gambar 40 berikut :



195

Gambar 40. Grafik Pernyataan Sub Variabel Aktualisasi Diri

Didasari uraian dari perhitungan total jawaban responden lima indikator diatas maka

diketahui bahwa inisiatif individu memiliki jumlah rata-rata 3,56, toleransi terhadap

resiko memiliki jumlah rata-rata 3,49, integrasi memiliki jumlah rata-rata 3,51 dan

sistem imbalan memiliki jumlah rata-rata 3,47, dan pola komunikasi memiliki jumlah

rata-rata 3,46. Hal itu berarti menurut responden inisiatif individual lebih baik dari

indikator lain, dan yang paling rendah adalah indikator pola komunikasi. Maka dari itu

organisasi agar lebih memperhatikan pola komunikasi yang terjadi antara pegawai di

lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Grafik dari variabel kepuasan kerja dapat dilihat pada gambar 41 berikut :

Gambar 41. Grafik Pernyataan Variabel Kepuasan Kerja

Nilai
Mean
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D. Uji Prasyarat Analisis Regresi

1. Transformasi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh budaya organisasi,

terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian, variabel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah budaya organisasi (X), dan kepuasan kerja (Y). Untuk

mengetahui pengaruh dan besaran

pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y digunakan analisis regresi

sederhana.

Variabel penelitian diukur melalui indikator yang dijabarkan dalam kuesioner

penelitian. Data variabel yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner

memiliki skala ukuran ordinal. Untuk memenuhi syarat data dalam perhitungan

regresi sekurang-kurangnya mempunyai skala pengukuran interval, terhadap

data yang diperoleh dari kuesioner terlebih dahulu ditransformasikan menjadi

skala interval menggunakan Method Of Suksesive Interval. Hasil transformasi

data dengan menggunakan metode suksesive interval (MSI) selengkapnya dapat

dilihat pada lampiran.

Tabel 54. Hasil Transformasi Data Variabel Budaya Organisasi (X)

No. Responden Scale Rata-Rata
1. R.1. 103.10 2.45
2. R.2. 103.65 2.47
3. R.3. 100.82 2.40
4. R.4. 103.32 2.46
5. R.5. 107.83 2.57
6. R.6. 104.48 2.49
7. R.7. 103.87 2.47
8. R.8. 99.79 2.38
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9. R.9. 100.71 2.40
10. R.10. 103.39 2.46
11. R.11. 106.35 2.53
12. R.12. 103.29 2.46
13. R.13. 104.55 2.49
14. R.14. 110.86 2.64
15. R.15. 105.56 2.51
16. R.16. 104.10 2.48
17. R.17. 102.86 2.45
18. R.18. 90.76 2.16
19. R.19. 96.92 2.31
20. R.20. 106.89 2.54
21. R.21. 109.15 2.60
22. R.22. 102.67 2.44
23. R.23. 96.45 2.30
24. R.24. 100.63 2.40
25. R.25. 105.83 2.52
26. R.26. 109.51 2.61
27. R.27. 109.45 2.61
28. R.28. 99.81 2.38
29. R.29. 101.29 2.41
30. R.30. 103.23 2.46
31. R.31. 102.58 2.44
32. R.32. 104.82 2.50
33. R.33. 111.83 2.66
34. R.34. 113.77 2.71

Sumber : Hasil  Pengolahan Data Penelitian Tahun 2011

Tabel 55. Hasil Transformasi Data Variabel Kepuasan Kerja  (Y)

No. Responden Scale Rata-Rata
1. R.1. 100.23 2.57
2. R.2. 97.89 2.51
3. R.3. 98.28 2.52
4. R.4. 94.38 2.42
5. R.5. 104.91 2.69
6. R.6. 101.79 2.61
7. R.7. 101.01 2.59
8. R.8. 97.5 2.5
9. R.9. 98.28 2.52
10. R.10. 100.62 2.58
11. R.11. 99.45 2.55
12. R.12. 94.38 2.42
13. R.13. 101.79 2.61
14. R.14. 107.64 2.76
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15. R15. 102.57 2.63
16. R.16. 101.4 2.6
17. R.17. 100.23 2.57
18. R.18. 90.87 2.33
19. R.19. 94.77 2.43
20. R.20. 98.67 2.53
21. R.21. 101.79 2.61
22. R.22. 99.84 2.56
23. R.23. 94.38 2.42
24. R.24. 100.62 2.58
25. R.25. 97.89 2.51
26. R.26. 106.47 2.73
27. R.27. 99.45 2.55
28. R.28. 101.79 2.61
29. R.29. 91.65 2.35
30. R.30. 94.38 2.42
31. R.31. 98.28 2.52
32. R.32. 100.23 2.57
33. R.33. 106.08 2.72
34. R.34. 107.64 2.76

Sumber : Hasil  Pengolahan Data Penelitian Tahun 2011

Langkah selanjutnya adalah memenuhi prasyarat statistika parametrik (uji

normalitas dan uji homoginitas) dan prasyarat menggunakan analisis regresi (uji

linieritas garis regresi) dan pengujian hipotesis. Serangkaian uji tersebut peneliti

jelaskan pada penjabaran dibawah ini.

2. Uji Normalitas dan Homogenitas

Data yang akan diuji dengan menggunakan teknik korelasi regresi

merupakan data yang berdistribusi normal dan homogen. Untuk itu, sebelum

dilakukan analisis korelasi regresi, perlu dilakukan uji normalitas dan

homogenitas. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program

SPSS 14.0 hasil uji normalitas dan homogenitas dapat dikemukakan sebagai

berikut.
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Gambar 42. Kurva Normalitas

Uji normalitas dan homogenitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai

distribusi normal atau tidak.  Model regresi yang baik memiliki distribusi

data normal atau mendekati normal.  Artinya kriteria berdistribusi normal

apabila tampilan grafiknya menunjukkan pola penyebaran disekitar garis

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

Pada penelitian ini pengujian asumsi ini dilakukan dengan melihat Normal

P-P Plot of Regrssion Standar Residual yang berguna untuk menguji

apakah residual model regresi memiliki distribusi normal atau mendekati

normal.  Kurva normal dapat dilihat pada gambar 42.
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3. Uji Regresi Sederhana

Koefisien Korelasi (r) variabel Budaya Organisasi (X) terhadap variabel

Kepuasan Kerja (Y) sebesar 0,766 dengan membandingkan nilai r hitung

terhadap r tabel yakni 0,339 ternyata r hitung lebih besar dari r tabel, hal ini

berarti pengaruh variabel Budaya Organisasi (X) terhadap variabel

Kepuasan Kerja (Y) signifikan.

Besar pengaruh variabel budaya organisasi (X) terhadap Kepuasan Kerja

(Y) ditunjukan oleh Indeks Determinasi yakni I=R2. Berdasarkan hasil

perhitungan dengan menggunakan rumus SPSS 14.0 dapat diketahui I=R2 =

0,59. hal ini berarti variabel Budaya Organisasi (X) memberikan pengaruh

terhadap variabel Kepuasan Kerja (Y) sebesar 59 %, sedangkan pengaruh

variabel lainnya sebesar 41%.

Uji signifikansi dengan menggunakan uji t hasil melalui program SPSS 14.0

diperoleh nilai t hitung sebesar 6,738 dengan membandingkan t hitung

sebesar 6,738. terhadap t tabel sebesar 2,042. ternyata t hitung lebih besar

dari t tabel. Dengan demikian pengaruh variabel Budaya Organisasi (X)

terhadap Kepuasan Kerja (Y) adalah signifikan.

Model persamaan regresi yang diperoleh yaitu dengan rumus regresi linear

sederhana :

Y =  + X
Ŷ = 0,69 + 0,75X.
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Berdasarkan persamaan regresi linear tersebut maka garis persamaan

disimpulkan bahwa α = 0,69, artinya jika X = 0 maka nilai Y = 0,69.

Sedangkan, β = 0,75, artinya apabila terdapat kenaikan X sebesar 1 satuan

akan menyebabkan kenaikan Y sebesar 0,75.

Berdasarkan perhitungan tersebut model persamaan garis linerar regresi

diilustrasikan pada gambar 17 berikut.

Y

0,69

     0,75 0 X

Gambar 43. Garis Linear Regresi

E. Pengujian Hipotesis

Setelah serangkaian prasyarat regresi telah dilalui maka langkah selanjutnya

adalah melakukan pengujian Hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk

melihat koefisien korelasi variabel independen terhadap dependen dengan

menggunakan rumus Product Moment Pearson melalui program SPSS 14.0

Hasil yang didapat adalah :
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Model Summary

Model R R Square Adjusted
R Square

Std. Error
of the

Estimate
Change Statistics

R Square
Change F Change df1 df2

Sig. F
Change

1 .766(a) .587 .574 .06967 .587 45.407 1 32 .000
a  Predictors: (Constant), X

Coefficients (a)

Model Unstandardize
d Coefficients

Standardized
Coefficients t Sig. 95% Confidence Interval

for B

B
Std.

Error Beta
Lower
Bound Upper Bound

1 (Constant) .698 .276 2.533 .016 .137 1.260
X .750 .111 .766 6.738 .000 .523 .977

a  Dependent Variable: Y

Berdasarkan rangkuman analisis data diatas dapat dikemukakan bahwa pengaruh

variabel Budaya Organisasi (X) terhadap variabel Kepuasan Kerja (Y) sebesar 0,766

dengan membandingkan nilai r hitung ( 0,766) terhadap r tabel yakni 0,339 ternyata r

hitung lebih besar dari r tabel, hal ini berarti pengaruh variabel Budaya Organisasi (X)

terhadap variabel Kepuasan Kerja (Y) signifikan.

Besar pengaruh variabel Budaya Organisasi (X) terhadap Kepuasan Kerja (Y)

ditunjukan oleh Indeks Determinasi yakni I=R2. Berdasarkan hasil perhitungan dengan

menggunakan rumus SPSS 14.0 dapat diketahui I=R2 = 0,59. hal ini berarti variabel

Budaya Organisasi (X) memberikan pengaruh terhadap variabel Kepuasan Kerja (Y)

sebesar 59 %, sedangkan pengaruh variabel lainnya sebesar 41%.
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Berdasarkan uji signifikansi dengan menggunakan uji t hasil perhitungan uji t

melalui program SPSS 14.0 diperoleh nilai t hitung sebesar 6,738 dengan

membandingkan t hitung sebesar 6,738 terhadap t tabel sebesar 2,042 ternyata t

hitung lebih besar dari t tabel. Dengan demikian pengaruh variabel budaya

organisasi (X) terhadap kepuasan kerja (Y) adalah signifikan, sehingga hipotesis

penelitian H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi

terhadap kepuasan kerja pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kabupaten Lampung Tengah ternyata ditolak. Sedangkan H1 : Terdapat pengaruh

yang signifikan antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai pada

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah ternyata

diterima.

F. Pembahasan

Berdasarkan analisis hasil penelitian adapun karakteristik budaya organisasi yang

ada di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah adalah

sub variabel Inisiatif individu yang meliputi: tingkat tanggungjawab, kebebasan

dan independensi yang dipunyai individu, sub variabel toleransi terhadap tindakan

yang beresiko yang meliputi :agresifitas, inovatif pegawai dalam mengambil

resiko, Sub variabel integrasi yakni pegawai bekerja dengan cara  yang

terkoordinasi dan terarah, Sub variabel sistem imbalan meliputi: tingkat alokasi

imbalan (misalnya kenaikan gaji, honor kegiatan, promosi dan reward and

punishment) yang diberikan kepada pegawai dan Sub variabel pola komunikasi

yang meliputi: komunikasi antara atasan dan bawahan serta dalam berkomunikasi

pegawai memperhatikan konteks dan bahasa yang digunakan.
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Pertama, sub variabel inisiatif individu didapat 3,56 pengaruhnya masuk dalam

kategori kuat mendekati sangat kuat. Indikator dari sub variabel inisiatif individu

yaitu indikator independensi lebih kuat dari pada indikator lainnya, hal tersebut

dapat dilihat pada perolehan perhitungan rata-rata jawaban responden masing-

masing indikator yakni indikator tanggungjawab sebesar 3,58 indikator kebebasan

sebesar 3,47 dan indikator independensi sebesar 3,64. Hal ini menunjukan bahwa

independensi pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten

Lampung Tengah masih dalam kategori baik, karena independensi pegawai masih

terjaga dalam lingkungan kerja, pegawai tidak berpihak kepada kelompok-

kelompok tertentu dan jika ada perbedaan pendapat, diantara mereka bukan

menjadi penghambat dalam menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan indikator

kebebasan dan tanggung jawab masih tergolong cukup baik. Hal ini disebabkan

karena kebebasan dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pegawai dirasakan

cukup baik misalnya dalam melaksanakan pekerjaan pegawai cukup merasakan

adanya kebebasan baik dalam mengemukakan kritik, pendapat dan mengambil

keputusan serta dalam melaksanakan pekerjaan pegawai melaksanakannya dengan

tanggung jawab, sebab dalam bekerja pegawai masih menunggu perintah atasan.

Jika inisiatif individu pegawai dalam melaksanakan pekerjaan lebih dioptimalkan

dengan cara bertangungjawab, sikap bebas yang sesuai dengan aturan yang

berlaku dan independensi yang tinggi maka indikator tersebut dapat naik menjadi

kategori sangat kuat.

Kedua, sub variabel toleransi terhadap tindakan beresiko didapat 3,49

pengaruhnya masuk dalam kategori kuat mendekati cukup kuat. Indikator dari sub

variabel toleransi terhadap tindakan beresiko yaitu indikator inovatif lebih kuat
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pengaruhnya dari pada indikator lainnya, hal tersebut dapat dilihat pada perolehan

perhitungan rata-rata jawaban responden masing-masing indikator yakni indikator

inisiatif sebesar 3,33 indikator agresif sebesar 3,52 dan indikator inovatif sebesar

3,62. Hal ini menunjukan bahwa inovatif pegawai pada Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah masih dalam kategori baik, karena

pimpinan memberikan keleluasaan kepada pegawai untuk berinovasi dalam

melaksanakan pekerjaan, Sedangkan indikator inisiatif dan agresif masih

tergolong cukup baik. Hal ini disebabkan karena pimpinan cukup menghargai

isisiatif pegawai dan pimpinan selalu mendorong pegawai untuk bekerja lebih

agresif serta pro aktif dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan dalam

bekerja. Jika toleransi terhadap tindakan beresiko pegawai dalam melaksanakan

pekerjaan lebih dioptimalkan dengan meningkatkan inisiatif, agresifitas dan

inovasi pegawai dalam bekerja maka indikator tersebut dapat naik menjadi

kategori kuat.

Ketiga, sub variabel integrasi didapat 3,52 pengaruhnya masuk dalam kategori

kuat mendekati sangat kuat. Indikator dari sub variabel integrasi yaitu indikator

dorongan lebih kuat dari pada indikator lainnya, hal tersebut dapat dilihat pada

perolehan perhitungan rata-rata jawaban responden masing-masing indikator

yakni indikator koordinasi sebesar 3,39 indikator dorongan sebesar 3,68 dan

indikator arahan sebesar 3,50. Hal ini menunjukan bahwa indikator dorongan

pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah

masih dalam kategori baik, karena setiap pegawai selalu memberikan dukungan

untuk mencapai kesuksesan dalam bekerja dan untuk mengembangkan potensi

diri selalu didorong oleh pimpinan, jadi pada intinya sesama pegawai saling
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memberikan perhatian dan bantuan ketika mengalami kesulitan atau kendala

dalam bekerja. Sedangkan indikator koordinasi dan arahan masih tergolong cukup

baik. Hal ini disebabkan karena koordinasi dan arahan dirasakan masih belum

sepenuhnya maksimal misalnya dalam melaksanakan pekerjaan pegawai

berkoordinasi dengan bidang/unit lain masih membutuhkan proses yang cukup

lama karena banyaknya orang yang terkait, kemudian sebelum mengambil

keputusan pegawai selalu berkoordinasi dengan pimpinan, sehingga memerlukan

waktu yang cukup lama dan pada saat pimpinan memberikan arahan cenderung

pada saat pegawai melakukan kesalahan saja. Jika integrasi pegawai dalam

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan lebih dimaksimalkan dengan cara

berkoordinasi, memberikan dorongan dan arahan yang sesuai dengan aturan yang

berlaku maka sub variabel integrasi tersebut dapat naik menjadi kategori sangat

kuat pengaruhnya terhadap kepuasan kerja pegawai di lingkungan organisasi.

Keempat, sub variabel sistem imbalan didapat 3,47 pengaruhnya dalam kategori

kuat mendekati cukup kuat. Indikator dari Sub variabel sistem imbalan yaitu

reward and punishment lebih kuat dari pada indikator lainnya, hal tersebut dapat

dilihat pada perolehan perhitungan rata-rata jawaban responden masing-masing

indikator yakni indikator reward and punishment lebih sebesar 3,60 indikator

insentif sebesar 3,53 dan indikator gaji sebesar 3,29. Hal ini menunjukan bahwa

indikator reward and punishment pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya

Air Kabupaten Lampung Tengah masih dalam kategori baik, karena penghargaan

yang diberikan sesuai dengan prestasi kerja, kemudian kesempatan promosi

jabatan yang diberikan kepada siapa saja yang memenuhi kualifikasi dan

kesamaan peluang dalam menempuh karir. Sedangkan indikator insentif dan
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indikator gaji masih tergolong cukup baik. Hal ini disebabkan karena insentif dan

gaji diberikan hanya sebatas standar gaji Pegawai Negeri Sipil, artinya kedua hal

tersebut diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni menerima gaji dan

insentif sesuai dengan jabatan dan pangkat/golongan.

Kelima, sub variabel pola komunikasi didapat 3,46 pengaruhnya masuk dalam

kategori kuat mendekati cukup kuat. indikator dari sub variabel pola komunikasi

yaitu indikator bahasa lebih kuat dari pada indikator komunikasi, hal tersebut

dapat dilihat pada perolehan perhitungan rata-rata jawaban responden masing-

masing indikator yakni indikator bahasa lebih sebesar 3,52 indikator komunikasi

sebesar 3,40. Hal ini menunjukan bahwa indikator bahasa pada Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah masih dalam kategori baik, karena

bahasa yang digunakan sehari-hari mudah dimengerti, sehingga tidak terjadi

kesalahpahaman dalam melaksanakan pekerjaan, kemudian informasi yang

diterima juga sesuai dengan konteks dan alur bahasa yang baik dan kemudahan

dalam menyampaikan komunikasi diluar jam kerja diperbolehkan oleh pimpinan.

Sedangkan indikator komunikasi tergolong cukup baik. Hal ini disebabkan karena

fakta dilapangan belum maksimalnya pola komunikasi yang terjadi antara

pemimpin dan bawahan dan sesama rekan kerja, walapun terjalin komunikasi

yang harmonis bawahan masih terlihat segan atau terkesan takut untuk

berkomunikasi langsung dengan pimpinan.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas karakteristik budaya organisasi di Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah sub variabel yang

paling kuat pengaruhnya adalah sub variabel inisiatif individu, dan yang paling

rendah pengaruhnya adalah sub variabel pola komunikasi.
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Kemudian, berdasarkan data hasil penelitian sub variabel variabel kepuasan kerja

yang meliputi : kebutuhan aktualisasi diri (Self Actualization), sosial (Affiliation

or Acceptance Needs), fisiologis (Physiological Needs), penghargaan (Esteem or

Status or Needs), dan keamanan (Safety and Security Needs).

Pertama, sub variabel kebutuhan aktualisasi diri didapat 3,46 pengaruhnya masuk

dalam kategori kuat mendekati cukup kuat. Indikator dari sub variabel kebutuhan

aktualisasi diri yaitu indikator kemampuan lebih kuat dari pada indikator lainnya,

hal tersebut dapat dilihat pada perolehan perhitungan rata-rata jawaban responden

masing-masing indikator yakni indikator kemampuan sebesar 3,58 indikator

keterampilan sebesar 3,52 indikator minat dan bakat sebesar 3,45 dan indikator

sikap terhadap kerja sebesar 3,28. Hal tersebut menunjukan bahwa kemampuan

pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah

masih dalam kategori baik, karena kemampuan dan keahlian pegawai dalam

bekerja dirasakan cukup maksimal, mereka bekerja sesuai dengan kemampuan

dan keahlian. Sedangkan indikator keterampilan, minat bakat dan sikap terhadap

kerja tergolong cukup baik. Hal ini disebabkan karena keterampilan yang dimiliki

oleh pegawai cukup memadai, disamping didukung oleh faktor pendidikan serta

pengalaman dalam bekerja, namun ada beberapa hal yang dirasakan belum cukup

memadai seperti fasilitas yang berkaitan dengan pekerjaan yakni kondisi ruangan

yang cukup nyaman, baik itu ruang kerja maupun kamar kecil, serta sarana dan

prasarana penunjang kerja. Jika aktualisasi diri pegawai dalam melaksanakan

pekerjaan lebih dimaksimalkan dengan dimaksimalkan dengan kemampuan,
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keterampilan, minat bakat dan sikap terhadap kerja yang baik maka indikator

tersebut dapat naik menjadi kategori kuat.

Kedua, sub variabel kebutuhan sosial didapat 3,50 pengaruhnya masuk dalam

kategori kuat mendekati sangat kuat. indikator dari sub variabel kebutuhan sosial

yaitu indikator interaksi sosial lebih kuat dari pada indikator persahabatan, hal

tersebut dapat dilihat pada perolehan perhitungan rata-rata jawaban responden

masing-masing indikator yakni indikator interaksi sosial sebesar 3,63 dan

indikator persahabatan sebesar 3,38. Hal ini menunjukan bahwa indikator

interaksi sosial pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung

Tengah masuk dalam kategori baik, karena  interaksi sosial baik di masyarakat

maupun di lingkungan kerja pegawai mendapat pengakuan yang cukup tinggi

karena didukung oleh rekan-rekan kerja dan pimpinan. Sedangkan indikator

persahabatan tergolong cukup baik. Hal ini dikarenakan rasa kekerabatan dan

kesetaraan serta hubungan terjalin cukup erat di lingkungan organisasi, adanya

kesetiakawanan dalam unit kerja sehingga mendukung kinerja.

Ketiga, sub variabel kebutuhan fisiologis didapat 3,47 pengaruhnya masuk dalam

kategori kuat mendekati cukup kuat. Indikator dari Sub variabel kebutuhan

fisiologis yaitu indikator kebutuhan finansial lebih kuat dari pada indikator

kebutuhan fisik, hal tersebut dapat dilihat pada perolehan perhitungan rata-rata

jawaban responden masing-masing indikator yakni indikator kebutuhan finansial

sebesar 3,49 dan indikator kebutuhan fisik sebesar 3,45. Hal tersebut  menunjukan

bahwa indikator kebutuhan finansial pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber

Daya Air Kabupaten Lampung Tengah masih dalam kategori cukup baik, karena
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kebutuhan finansial yang mencangkup gaji dan kompensasi, karena gaji yang

diterima oleh pegawai dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dirasakan

sudah sesuai dengan yang diharapkan (mengikuti standar kepangkatan dan

golongan). Kemudian pemenuhan kebutuhan fisik yang mencangkup fasilitas

perlengkapan alat-alat kantor yang diterima cukup sesuai dengan beban kerja yang

diemban serta mendapat jaminan kesehatan (ASKES).

Keempat, sub variabel kebutuhan penghargaan didapat 3,48. Merujuk pada

interpretasi skala Likert bahwa jika rata-rata berada pada kisaran 3,01-4,00 maka

diketahui Sub variabel kebutuhan penghargaan dalam kategori kuat. Selanjutnya,

dikarenakan nilai di belakang koma kurang dari 0,50 maka termasuk rendah. Hal

tersebut berarti Sub variabel kebutuhan penghargaan pengaruhnya dalam kategori

kuat dan rendah karena mendekati kategori cukup kuat. Indikator dari sub variabel

kebutuhan penghargaan yaitu indikator kebutuhan eksternal lebih kuat dari pada

indikator kebutuhan internal dan kebutuhan prestise, hal tersebut dapat dilihat

pada perolehan perhitungan rata-rata jawaban responden masing-masing indikator

yakni indikator kebutuhan eksternal sebesar 3,62 indikator kebutuhan internal

sebesar 3,37, dan indikator kebutuhan prestise sebesar 3,45. Hal ini menunjukan

bahwa indikator kebutuhan eksternal pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber

Daya Air Kabupaten Lampung Tengah masih dalam kategori baik, karena

kebutuhan eksternal tersebut adalah perhatian dan motivasi dari pimpinan untuk

mensejahterakan pegawainya sangat besar pengaruhnya terhadap kepuasan kerja

pegawai apalagi dalam melaksanakan pekerjaan pegawai selalu mendasarkan pada

instruksi pimpinan, kemudian pemenuhan kebutuhan internal yang mencangkup

harga diri, prestasi kerja yang dirasakan cukup puas oleh pegawai karena



211

pimpinan selalu memberikan pujian ketika pegawai berhasil melakukan pekerjaan

dengan baik dan promosi jabatan yang berlangsung di organisasi tersebut cukup

sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.  Serta kebutuhan prestise yang

dianggap cukup puas karena pegawai merasa dihargai oleh masyarakat atas

kedudukannya di lingkungan kerja dan dimasyarakat karena status sosialnya

menjadi tinggi ketika menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil.

Kelima, sub variabel kebutuhan keamanan didapat 3,33. pengaruhnya masuk

dalam kategori kuat mendekati cukup kuat. indikator dari sub variabel kebutuhan

keamanan yaitu indikator kerugian emosional lebih kuat dari pada indikator

kerugian fisik, hal tersebut dapat dilihat pada perolehan perhitungan rata-rata

jawaban responden masing-masing indikator yakni indikator kerugian fisik

sebesar 3,31, dan indikator kerugian emosional sebesar 3,34. Hal ini menunjukan

bahwa indikator kerugian fisik pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kabupaten Lampung Tengah masih dalam kategori baik, karena  kerugian fisik

tersebut pegawai mendapat bantuan dan asuransi perlindungan atas kecelakaan

kerja dan keamanan parkir kendaraan yang tersedia cukup luas dan aman.

Selanjutnya kerugian emosional yang dianggap cukup kuat pengaruhnya terhadap

kepuasan kerja karena selama bekerja di lingkungan Dinas Pengelolaan

Sumberdaya Air Kabupaten Lampung Tengah pegawai dalam bekerja tidak

pernah mendapat tekanan dari pihak manapun, kemudian lingkungan tempat

bekerja cukup menyenangkan dan mendukung pekerjaan karena bekerja selalu

memperhatikan tugas pokok dan fungsinya.
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Berdasarkan pembahasan tersebut diatas sub variabel kepuasan kerja di Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah yang paling kuat

pengaruhnya adalah sub variabel kebutuhan sosial, dan yang paling rendah

pengaruhnya adalah sub variabel kebutuhan keamanan.

Secara keseluruhan karakteristik budaya organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya

Air Kabupaten Lampung Tengah dapat tercermin dari adanya perubahan perilaku

pegawai sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja organisasi dan apabila semua kebutuhan

pegawai tersebut terpenuhi maka akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya

organisasi terhadap kepuasan kerja. Dalam penelitian ini sebagaimana ditegaskan

oleh Mc. Kinsey yang mengungkapkan budaya organisasi merupakan nilai-nilai inti

organisasi yang mempengaruhi keseluruhan fungsi organisasi. Keberhasilan penerapan

budaya organisasi pada pegawai dapat tercermin dari adanya perubahan perilaku

pegawai sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja organisasi dan akan berpengaruh

terhadap kepuasan kerja pegawai. Lebih lanjut  (Kreitner and Kinicki, 2005; Robbin,

2006; Tika ,2006) menyatakan bahwa pernyataan puas atau tidak puas

pengelola/pegawai, ditentukan antara lain oleh faktor budaya organisasi.

Wexley dan Yulk, 1992 dalam Waridin dan Masrukhin, 2006). Dapat disimpulkan

disini bahwa semakin banyak aspek-aspek yang ada pada diri individu yang

sesuai dengan budaya organisasi tempatnya bekerja maka akan semakin tinggi

kepuasan kerjanya. Kirk L. Rongga (2001), hasil penelitiannya menyatakan bahwa

budaya organisasi mempunyai dampak sebesar 69% terhadap kepuasan kerja.

Melalui penelitiannya, Nurhajati Ma'num dan Bisma Dewabrata (1995),
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membuktikan adanya pengaruh positif antara budaya organisasi dengan kepuasan

kerja. Wallace (1983), menyatakan bahwa kepuasan kerja seseorang dan hasil

kerja tergantung kesesuaian antara karakteristik orang tersebut dengan budaya

organisasi. Pernyataan Wallace didukung oleh J.N. Hood (1992), yang

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara budaya organisasi dengan

kepuasan kerja.

Penelitian ini mendapat hasil bahwa korelasi antara variabel budaya organisasi

terhadap variabel kepuasan kerja pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kabupaten Lampung Tengah (r) 0,766. Kemudian, untuk menguji pengaruh

variabel budaya organisasi terhadap kepuasan kerja menggunakan uji-t. Dengan uji-

t, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi

terhadap kepuasan kerja di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten

Lampung Tengah.

Pembuktian hipotesis tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja

dalam penelitian ini, sebagaimana ditegaskan oleh Mc. Kinsey yang mengungkapkan

budaya kerja merupakan nilai-nilai inti organisasi yang mempengaruhi keseluruhan fungsi

organisasi. Keberhasilan penerapan budaya kerja organisasi pada pegawai dapat tercermin

dari adanya perubahan perilaku pegawai sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja dan akan

berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai. Lebih lanjut  (Kreitner and Kinicki,

2005; Robbin, 2006; Tika ,2006) menyatakan bahwa pernyataan puas atau tidak

puas pengelola/pegawai, ditentukan antara lain oleh faktor budaya organisasi.


