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ABSTRACT

Domiciling and role Public Servant Civil as commissioned state apparatuses element as serving  
the society have to carry out service fairly to society based only by adherence and faithfulness to  
Five Principles Constitution and 1945. To can execute duty better, hence the officer construction  
instructed to increase quality human resource in order to own behavior and attitude which have  
the nucleus, core devotion, sincerity, responsibility, discipline and also the authority so that can  
give service according to growth demand socialize.
Problems of this research “What will be influence motivate and discipline to Regency Wonogiri  
Area Officer Body officer performance and how big the influence motivate and discipline to 
Regency Wonogiri Area Officer Body officer performance”.
Population in this research is amount of entire/all Regency Wonogiri Area Officer Body Staff  
and Structure officer. Sample representing object deputizing population, in this research writer  
take  sample  of  equal  to  40 responders  which taken away from 44 Wonogiri  regency.  Area  
Officer Body officer. Analyze data used in this research is analysis linear regression
Result  of  research  of  method of  OLS obtained  1)  coefficient  of  regression  for  the  variable 
motivate  equal  to  0,426  and  tcalculate equal  to  3,567  >  ttable =  2,026  with  storey,  level  of  
significance of equal to probability (0,001) indicating that there are influence which significant  
and positive between variable motivate to performance of officer of Body of Officer of Area of  
Regency Wonogiri  2) Coefficient of Regression for variable of discipline equal to 0,498 and  
tcalculate equal to 2,958 > ttable = 2,026 with storey, level of significance equal to probabilistic  
(0,005) indicating that there are influence which significant and positive between variable of  
discipline to performance of officer of Body of Officer of Area of Regency Wonogiri. 3) Assess  
Fcalculate equal to 24,120 > 3,23 with value of significant/ probability (0,000), hence can be said  
that all independent variable (motivate and the discipline) having an effect on at a time and  
significant influence variable of dependent of performance of officer of Body of Officer of Area 
of Regency Wonogiri.  Assess R2 (coefficient  determination) 0,566 that meaning to incline to  
come near one or 56,6% variable selected independent variable (motivate and the discipline)  
can  explain  variation  of  variable  dependent  (officer  performance),  while  the  rest  43,4% 
explained by variable is other dissimilar.  
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A. PENDAHULUAN
Kedudukan  dan  peranan  Pegawai 

Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara 
yang  bertugas  sebagai  abdi  masyarakat 
harus menyelenggarakan pelayanan secara 
adil  kepada  masyarakat  dengan  dilandasi 
kesetiaan  dan  ketaatan  kepada  Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk  dapat  melaksanakan  tugas 
dengan  baik,  maka  pembinaan  pegawai 
diarahkan  untuk  meningkatkan  kualitas 
sumber daya manusia agar memiliki sikap 
dan perilaku yang berintikan  pengabdian, 
kejujuran,  tanggung  jawab,  disiplin  serta 
wibawa  sehingga  dapat  memberikan 
pelayanan  sesuai  tuntutan  perkembangan 
masyarakat.

Badan  Kepegawaian  Daerah 
Kabupaten  Wonogiri  sebagai  lembaga 
teknis daerah merupakan unsur penunjang 
Pemerintah Daerah yang bertugas menye-
lenggarakan manajemen Pegawai  Daerah. 
Dalam  melaksanakan  kegiatannya 
didukung  44  (empat  puluh  empat) 
pegawai  yang  terbagi  menjadi  4  (empat) 
Bidang  dan  1  (satu)  Sekretariat  dengan 
volume  tugas  dan  beban  pekerjaan  yang 
tidak sama.

Secara  teori  berbagai  definisi 
tentang  motivasi  biasanya  terkandung 
keinginan,  harapan,  kebutuhan,  tujuan, 
sasaran,  dorongan  dan  insentif.  Dengan 
demikian  suatu  motif  adalah  keadaan 
kejiwaan  yang  mendorong,  mengaktifkan 
dan menggerakkan dan  motif  itulah  yang 
menggerakkan dan menyalurkan perilaku, 
sikap  dan  tindak-tanduk  seseorang  yang 
selalu  dikaitkan  dengan  pencapaian 
tujuan. (Siagian,1995:142).

Dorongan  seseorang  untuk  bekerja 
dipengaruhi adanya kebutuhan yang harus 
dipenuhi  dan  tingkat  kebutuhan  yang 
berbeda  pada  setiap  pegawai,  sehingga 
dapat  terjadi  perbedaan  motivasi  dalam 
berprestasi.  Kondisi  pegawai  yang  ada 
saat ini pada Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten  Wonogiri  dijumpai  masih 
adanya  pegawai  sering  datang  terlambat 
masuk  kerja,  adanya  sebagian  pegawai 
tidak  mengikuti  apel  pagi/siang,  adanya 
pegawai  bersikap  pasif  terhadap 
pekerjaan,  adanya  pegawai  yang  tidak 
tepat  waktu  dalam  menyelesaikan 
pekerjaannya  dan  masih  adanya  sebagian 
pegawai  yang  meninggalkan  tugas  pada 
jam kerja tanpa keterangan yang sah.

Kondisi  di  atas  menimbulkan 
permasalahan  bagi  pimpinan  untuk 
memberikan  motivasi  dan  disiplin  bagi 
pegawai  guna  dapat  melaksanakan 
pekerjaan secara maksimal. Demikan pula 
perlu  menciptakan  suatu  kondisi  yang 
dapat  memberikan  kepuasan  kebutuhan 
pegawai,  mengingat  bahwa  motivasi  dan 
disiplin  kerja  pegawai  dimaksud  belum 
optimal  dalam  mencapai  kinerja  yang 
diharapkan.  Oleh  karena  itu,  perlu  untuk 
diketahui  pengaruh  motivasi  dan  disiplin 
terhadap  kinerja  pegawai  pada  Badan 
Kepegawaian  Daerah  Kabupaten 
Wonogiri.

B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Kinerja

Menurut  Maryoto,  (2000:91),  kinerja 
karyawan adalah hasil kerja selama periode 
tertentu  dibandingkan  dengan  berbagai 
kemungkinan,  misal  standar,  target/sasaran 
atau kriteria yang telah disepakati bersama. 
Gibson (1996:70) menyatakan kinerja adalah 
hasil yang diinginkan dari perilaku. Kinerja 
individu  merupakan  dasar  dari  kinerja 
organisasi. 

Penilaian kinerja mempunyai  peranan 
penting  dalam  peningkatan  motivasi 
ditempat  kerja.  Penilaian  kinerja  ini 
(performance  appraisal)  pada  dasarnya 
merupakan faktor kunci guna mengembang-
kan  suatu  organisasi  secara  efektif  dan 
efisien.  Pegawai  menginginkan  dan 
memerlukan  balikan  berkenaan  dengan 
prestasi mereka dan penilaian menyediakan 
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kesempatan  untuk  memberikan  balikan 
kepada  mereka  jika  kinerja  tidak  sesuai 
dengan standar, maka penilaian memberikan 
kesempatan  untuk  meninjau  kemajuan 
karyawan  dan  untuk  menyusun  rencana 
peningkatan kinerja. (Dessler 1992:536).

Menurut  Dessler  (1992:514)  ada  5 
(lima) faktor dalam penilaian kinerja, yaitu:
a. Kualitas  pekerjaan  meliputi:  akuisi, 

ketelitian,  penampilan  dan  penerimaan 
keluaran;

b. Kuantitas  Pekerjaan  meliputi:  Volume 
keluaran dan kontribusi;

c. Supervisi  yang  diperlukan,  meliputi: 
membutuhkan  saran,  arahan  atau 
perbaikan;

d. Kehadiran  meliputi:  regularitas,  dapat 
dipercaya/diandalkan  dan  ketepatan 
waktu;

e. Konservasi meliputi: pencegahan, pembo-
rosan, kerusakan dan pemeliharaan.

2.  Motivasi
Menurut  Reksohadiprodjo  dan 

Handoko,  (1997:252)  motivasi  adalah 
keadaan  dalam  pribadi  seorang  yang 
mendorong  keinginan  individu  melakukan 
kegiatan-kegiatan  tertentu  untuk  mencapai 
tujuan. 

Buhler,  (2004:191)  memberikan 
pendapat  tentang  pentingnya  motivasi 
sebagai  berikut:  “Motivasi  pada  dasarnya 
adalah  proses  yang  menentukan  seberapa 
banyak  usaha  yang  akan  dicurahkan  untuk 
melaksanakan  pekerjaan”.  Motivasi  atau 
dorongan  untuk  bekerja  ini  sangat 
menentukan bagi tercapainya sesuatu tujuan, 
maka  manusia  harus  dapat  menumbuhkan 
motivasi  kerja  setinggi-tingginya  bagi  para 
karyawan dalam perusahaan”.

Pengertian  motivasi  erat  kaitannya 
dengan  timbulnya  suatu  kecenderungan 
untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan. 
Ada hubungan yang  kuat  antara kebutuhan 
motivasi, perbuatan atau tingkah laku, tujuan 
dan  kepuasan,  karena  setiap  perubahan 
senantiasa berkat adanya dorongan motivasi. 

Motivasi  timbul  karena  adanya  suatu 
kebutuhan dan karenanya perbuatan tesebut 
terarah pencapaian  tujuan  tertentu.  Apabila 
tujuan  telah  tercapai  maka  akan  tercapai 
kepuasan  dan  cenderung  untuk  diulang 
kembali, sehingga lebih kuat dan mantap.

Hirarki  kebutuhan  menurut  Maslow 
(Robbins,1996:127)  bahwa  motivasi 
didasarkan  atas  tingkat  kebutuhan  yang 
disusun  menurut  prioritas  kekuatannya. 
Apabila kebutuhan pada tingkat bawah telah 
dipenuhi  maka  kondisi  ini  menimbulkan 
kebutuhan  untuk  memenuhi  perilaku  yang 
menuntut  kebutuhan  yang  lebih  tinggi. 
Tingkat  kebutuhan  terbawah  adalah 
kebutuhan  fisiologis  atau  kebutuhan  untuk 
hidup  terus  misalnya  kebutuhan  untuk 
makan, tidur udara dan sebagainya.  Setelah 
kebutuhan  tersebut  terpenuhi,  maka 
kebutuhan  selanjutnya  adalah  kebutuhan 
akan keselamatan atau keamanan.

3. Disiplin
Heidjrachman dan Husnan, (2002: 15) 

mengungkapkan  “Disiplin  adalah  setiap 
perseorangan  dan  juga  kelompok  yang 
menjamin  adanya  kepatuhan  terhadap 
perintah”  dan  berinisiatif  untuk  melakukan 
suatu  tindakan  yang  diperlukan  seandainya 
tidak ada perintah”.

Menurut  Davis  (2002:  112)  “Disiplin 
adalah  tindakan  manajemen  untuk 
memberikan  semangat  kepada  pelaksanaan 
standar organisasi, ini adalah pelatihan yang 
mengarah  pada  upaya  membenarkan  dan 
melibatkan  pengetahuan-pengetahuan  sikap 
dan perilaku pegawai sehingga ada kemauan 
pada  diri  pegawai  untuk  menuju  pada 
kerjasama dan prestasi yang lebih baik”. 

Disiplin  itu  sendiri  diartikan  sebagai 
kesediaan  seseorang  yang  timbul  dengan 
kesadaran  sendiri  untuk  mengikuti 
peraturan-peratuan  yang  berlaku  dalam 
organisasi.  Dalam  Peraturan  Pemerintah 
Nomor  30  tahun  1980  tentang  Peraturan 
Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  telah  diatur 
secara  jelas  bahwa  kewajiban  yang  harus 
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ditaati  oleh  setiap  pegawai  negeri  sipil 
merupakan bentuk disiplin yang ditanam-
kan kepada setiap pegawai negeri sipil.

Menurut  Handoko  (2001:  208) 
disiplin adalah kegiatan manajemen untuk 
menjalankan  standar-standar  organisasio-
nal.  Ada  dua  tipe  kegiatan  pendisiplinan 
yaitu preventif dan korektif. 

Dalam  pelaksanaan  disiplin,  untuk 
memperoleh  hasil  seperti  yang  diharap-
kan,  maka  pemimpin  dalam  usahanya 
perlu  menggunakan  pedoman  tertentu 
sebagai landasan pelaksanaan.

Ratnasari,  (2003)  telah  meneliti 
tentang "Pengaruh Kepemimpinan Demo-
kratis, Motivasi dan Kualitas Komunikasi 
terhadap  Produktivitas  Kerja  Pegawai 
pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten 
Wonogiri. 

Penelitian Haryanto, (2005), tentang 
“Pengaruh  Motivasi,  Kompensasi,  dan 
Kepuasan  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pega-
wai  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan 
Kabupaten Karanganyar. 

C. METODOLOGI PENELITIAN
1. Populasi, Sampel dan Sampling

Populasi  menurut  Arikunto,  (2002: 
108)  merupakan  keseluruhan  dari  subyek 
yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian 
ini adalah jumlah  seluruh pegawai  Struktur 
dan  Staf  Badan  Kepegawaian  Daerah 
Kabupaten Wonogiri. 

Sampel adalah suatu himpunan bagian 
(subset) dari  unit  populasi.  Sampel  dalam 
penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai 
Struktur  dan  Staf  Badan  Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Wonogiri, yaitu 44 orang. 

2. Definisi Operasional 
a. Motivasi,  adalah  kekuatan  relatif  dari 

dorongan  yang  timbul  dalam  diri 
pegawai  untuk  berusaha  seoptimal 
mungkin  dalam  mencapai  tujuan  yang 
dipengaruhi  oleh  kemampuan  usaha 
untuk memuaskan kebutuhan.

b. Disiplin,  adalah  sikap  ketaatan 
terhadap  suatu  aturan  atau  ketentuan 
yang  berlaku  dalam  organisasi  atas 
dasar adanya  kesadaran dan keinsafan, 
bukan karena adanya unsur paksaan.

c. Kinerja,  adalah  suatu  hasil  atau  taraf 
kesuksesan  yang  dicapai  oleh  pegawai 
dalam  bidang  pekerjaannya  menurut 
kriteria  yang  berlaku  untuk  pekerjaan 
tertentu dan dievaluasi oleh pimpinan.

3. Pengumpulan Data 
Pengumpulan  data  di  sini  ditujukan 

untuk  memperoleh  skor  yang  berfungsi 
sebagai arah hubungan motivasi, disiplin dan 
kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Wonogiri

Metode  yang  digunakan  untuk 
mengumpulkan data terdiri dari : 
1. Wawancara,  dengan  mengajukan  perta-

nyaan  secara  langsung  kepada  pegawai 
Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten 
Wonogiri.

2. Kuesioner,  dengan  membuat  daftar 
pertanyaan  yang  diajukan  kepada 
responden.

3. Observasi,  dengan  mengadakan 
pengamatan  secara  langsung  terhadap 
objek penelitian. 

Penekanan  pengumpulan  data  dalam 
penelitian  ini  adalah  memberikan  daftar 
pertanyaan  dengan  kuesioner,  sedangkan 
metode pengumpulan lain digunakan penulis 
seperlunya. 

Penentuan  Skor  dan  kategori 
didasarkan pada skala interval dimana setiap 
pertanyaan  diberi  skor 1  sampai  dengan 4, 
menggunakan  nilai  tertinggi  dan  terendah. 
Semua  pertanyaan  pada  kuisioner 
merupakan  pertanyaan  positif  dengan 
alternatif  jawaban  dan  skor  dikategorikan 
sebagai berikut : tidak setuju : skor 1; kurang 
setuju skor: 2; setuju: skor 3; sangat setuju 
skor: 4. 

4. Sumber Data
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a. Data  primer;  data  yang  akan  diambil 
adalah  mengenai  motivasi,  disiplin  dan 
kinerja  pegawai  Badan  Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Wonogiri.

b. Data  sekunder;  merupakan  data  yang 
diperoleh  mengenai  jumlah  dan 
karakteristik  pegawai  Badan 
Kepengawaian  Daerah  Kabupaten 
Wonogiri,  dan  lain-lain  yang  dirasa 
berkaitan serta relevan dengan penelitian 
ini.

5. Metode Analisa Data
5.1. Uji Instrumen

Uji  instrument  di  sini  terdiri  dari  uji 
validitas dan uji reliabilitas. Validitas berasal 
dari  kata  validity yang  mempunyai  arti 
sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 
alat ukur dalam melakukan fungsi  ukurnya, 
atau  memberikan  hasil  ukur  yang  sesuai 
dengan  maksud  dilakukannya  pengukuran 
tersebut.  Pengujian  validitas  terhadap 
kuesioner yang digunakan dalam penelitian 
ini  menggunakan  teknik  korelasi  Product  
Moment dengan  rumus  statistik  sebagai 
berikut:     

( )( )
( ){ } ( ){ }nyynxx

nyxxyrxy
//

/
2222 ∑−∑∑−∑

∑∑−∑=

Uji  reliabilitas,  yaitu  uji  untuk 
menunjukkan  sejauhmana  suatu  hasil 
pengukuran  relatif  konsisten  apabila 
pengukuran  diulangi  dua  kali  atau  lebih. 
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik 
Alpha  Cronbach,  yang  dikerjakan  dengan 
mengunakan  program  paket  statistik  SPSS 
Ver 13, dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut:

rtt  = 
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5.2. Analisis Regresi Berganda
Model  analisa  regresi  berganda 

(OLS)  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai 
berikut:

Kin = a + b1Mot1 + b2Dis + e 

Keterangan :
Kin = Kinerja
Mot = Motivasi
Dis = Disiplin
b1,.,b2 = Koefisien variabel
e = Standart error

a. Uji Ketepatan Parameter Penduga 
Ketepatan  parameter  penduga  diuji 

dengan  uji  t  (t  test) yang  dihitung  dengan 
formula sebagai berikut:

Rumus th = ( )iSE β
β 1

Jika  nilai  t  hitung lebih  besar  dari  t  tabel, 
maka  Ha  diterima,  demikian  pula 
sebaliknya.

b. Uji Ketepatan Model
1) Uji F 

Uji  statistik  F  ditujukan  untuk 
menunjukkan apakah semua variabel  bebas 
yang dimasukkan dalam model mempunyai 
pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap 
variabel terikat (Kuncoro,2001:98). Statistik 
F dihitung dengan rumus sebagai  berikut  : 
(Gujarati, 2003: 140).

F = 
( )

( ) ( )knr
kr

−−
−

/1
1/

  

2) Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi dilakukan untuk 

mendeteksi  ketepatan  yang  paling  baik 
dalam  analisis  regresi  ini,  yaitu  dengan 
membandingkan  besarnya  nilai  koefisien 
determinan,  jika  R2 semakin  besar 
mendekati  1  (satu)  maka  model  semakin 
tepat.

c. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas

Uji  Asumsi  Normalitas  menguji 
apakah  pada  model  regresi,  variabel 
dependen,  variabel  independen  atau 
keduanya mempunyai distribusi normal atau 
tidak.  Uji  Normalitas  dinyatakan  dalam 
Jarque-Bera (JB) dengan rumus:

JB  =  (n-k)/6 .  [S2 + ¼ (K-3)2]
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Jika  JB  hitung  >  9,2  maka  berarti  data 
berdistribusi normal (Setiaji, 2006: 42). 
2. Uji Multikolinearitas

Uji  Multikolinieritas  menguji  apakah 
pada  model  regresi  ditemukan  adanya 
korelasi antar variabel independen. Pedoman 
regresi  yang  bebas  dari  multikolinearitas 
adalah mempunyai nilai  VIF di bawah “10” 
dan mempunyai  angka  Tolerance di bawah 
“1” (Ghozali, 2001: 63-64).  
3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji apakah 
pada  model  regresi  ditemukan  adanya 
ketidaksamaan varian dari suatu pengamatan 
ke pengamatan yang lain. Di sini digunakan 
metode Lagrange Multiplier (LM Test). Jika 
nilai LM (R2 x N) lebih kecil dari 9,2 maka 
standar  error  (e)  tidak  mengalami 
heteroskedastisitas. 
4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi  adalah keadaan di mana 
terdapat  trend  di  dalam  variabel  yang  di 
teliti,  sehingga  mengakibatkan  e  juga 
mengandung  trend.  Pengujian  terhadap 
gejala  autokorelasi  dengan  menggunakan 
“Uji  Statistik  Durbin  Watson”  dengan 
kriteria  sebagai berikut dU < dW < 4-dU.

D. HASIL PENELITIAN
1. Uji Instrumen

Hasil  uji  validitas  masing-masing 
variabel  menunjukkan  bahwa  nilai  rxy 
adalah positif dan menunjukkan bahwa nilai 
tersebut  lebih  besar  dari  nilai  r  tabel  (α = 
0,05;  n  =  40;  rtab =  0,312),  maka  dapat 
dikatakan  bahwa  semua  item  pertanyaan 
untuk  variabel  independen  dan  variabel 
dependen  adalah valid. 

Hasil  uji  reliabilitas  masing-masing 
variabel  menunjukkan  bahwa  nilai  alpha 
adalah  positif   >  r  tabel  (0,312),  artinya 
reliabilitas  pertanyaan  masing-masing 
variabel  cukup tinggi  denga demikian item 
pertanyaan untuk variabel motivasi, disiplin 

dan  kinerja  pegawai  dapat  dikatakan 
reliabel.

2. Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil  analisis  data  yang  dihitung 

dengan  metode  Ordinary  Least  Square 
(OLS) diperoleh  hasil  persamaan  regresi 
sebagai berikut:

Kin = 1,139 + 0,426 Mot + 0,498 Dis
              (3,567)***   (2,958)**    

Nilai R2 = 0,566
Nilai F = 24,120   sig = 0,000***

3. Uji Ketepatan Parameter (Uji t)
Koefisien  regresi  untuk  variabel 

motivasi sebesar 0,426 dan t hitung sebesar 
3,567 dengan tingkat signifikansi sebesar p 
(0,001). Hasil ini menunjukkan bahwa nilai t 
hitung mempunyai nilai positif > t tabel (α = 
0,025,  dk=37;  ttab=2,026),  artinya  terdapat 
pengaruh yang signifikan dan positif antara 
variabel  motivasi  terhadap  kinerja  pegawai 
Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten 
Wonogiri.

Koefisien  regresi  untuk  variabel 
disiplin sebesar  0,498 dan t  hitung sebesar 
2,958 dengan tingkat signifikansi sebesar p 
(0,005). Hasil ini menunjukkan bahwa nilai t 
hitung mempunyai nilai positif > t tabel (α = 
0,025,  dk=40;  ttab=2,026),  artinya  terdapat 
pengaruh yang signifikan dan positif antara 
variabel  disiplin  terhadap  kinerja  pegawai 
Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten 
Wonogiri.

4. Uji Ketepatan Model
Hasil  analisis  menunjukkan  nilai 

Fhitung sebesar 24,120 > 3,23 dengan nilai 
signifikan p (0,000),  maka dapat  dikatakan 
bahwa semua variabel independen (motivasi 
dan  disiplin)  berpengaruh  secara  serentak 
dan  signifikan  mempengaruhi  variabel 
dependen  kinerja  pegawai  Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri. 
Hasil analisis menunjukkan nilai R2 adalah 
0,566 berarti  condong mendekati  satu  atau 
56,6%  variabel  yang  dipilih  pada  variabel 
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independen  (motivasi  dan  disiplin)  dapat 
menerangkan  variasi  variabel  dependen 
(kinerja pegawai), sedangkan sisanya 43,4% 
diterangkan oleh variabel lain.

5. Uji Asumsi Klasik
Hasil analisis asumsi klasik menunjuk-

kan  data  terdistribusi  normal,  tidak  ada 
masalah  multikolinearitas,  heteroskedastis-
itas, dan autokorelasi.

Berdasarkan  hasil  analisis  data 
sebagaimana  diutarakan  di  atas  diperoleh 
beberapa  informasi  yaitu  variabel  motivasi 
dan  disiplin  berpengaruh  secara  signifikan 
terhadap  variabel  kinerja  pegawai  Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri. 
Variabel  yang  dominan dalam memberikan 
pengaruh  terhadap  kinerja  pegawai  adalah 
variabel disiplin.

Penelitian  ini  mendukung  penelitian 
Haryanto  (2005),  dan  Ratnasari  (2003), 
bahwa  motivasi  dan  disiplin  mempunyai 
pengaruh  yang  positif  dan  signifikan 
terhadap  kinerja  pegawai  Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri. 
Disiplin  mempunyai  pengaruh  paling 
dominan dibanding dengan faktor lain.

E. PENUTUP
1. Kesimpulan

Dari uji validitas dan reliabilitas, baik 
variabel  terikat  maupun  variabel  bebas 

menunjukkan  bahwa  daftar  kuesioner  yang 
disampaikan  kepada  responden  telah 
memenuhi persyaratan. Motivasi dan disiplin 
mempunyai  pengaruh  positif  terhadap 
kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah 
Wonogiri. 

Disiplin  mempunyai  pengaruh  paling 
dominan terhadap kinerja pegawai dibanding 
dengan movitasi. Motivasi dan disiplin dapat 
menjelaskan variasi variabel kinerja pegawai 
sebesar 56,6%, sedangkan 43,3% dijelaskan 
oleh variabel lain di luar model.

2. Saran
Dari  hasil  temuan dapat  disampaikan 

saran  kepada  Badan  Kepegawaian  Daerah 
Kabupaten  Wonogiri  antara  lain;  bahwa 
untuk meningkatkan kinerja  pegawai  pihak 
manajemen perlu memikirkan kesejahteraan 
para pegawai  baik berbentuk kenaikan gaji 
atau peningkatan tunjangan kepada pegawai. 

Selain  itu,  peningkatan  kinerja  juga 
dapat  diwujudkan  dengan  meningkatkan 
disiplin  pegawai,  misalnya;  dengan 
memberikan  dorongan  rasa  memiliki 
organisasi,  memberi  penjelasan  tentang 
berbagai  ketentuan  yang  wajib  ditaati  dan 
standar  yang  harus  dipenuhi,  memberikan 
dorongan  menentukan  sendiri  cara-cara 
pendisiplinan  diri  dalam  kerangka 
ketentuan-ketentuan  yang  bersifat  umum 
menerapkan kegiatan pendisiplinan korektif 
berupa  pemberian  sanksi-sanksi,  dan  lain 
sebagainya. 
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Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Semangat Kerja 
Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) 

di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri

Maryanto
M. Farid Wajdi

A B S T R A C T

In this local otonomy,  a village is not an administrative level anymore. Village becomes 
an independent community, so that each villager has their own right to speak for their 
village.  The  Council  of  Village  Representative  (BPD)  is  formed  to  get  the  society 
aspiration and to make democracy in the society. This council consist of very important 
person in the society. The council is expected to able to get a better life condition in 
society.

The Purpose of this research is to test influence of leadership and motivation toward the 
working spirit of BPD (The Council of Village Representative) member in Ngadirojo 
Subdistrict, Wonogiri Regency,  and to know more having an effect on variable between 
motivation and leadership to spirit of legs and hands job Delegation of Countryside BPD 
(The Council  of  Village Representative)  member  in Ngadirojo Subdistrict,  Wonogiri 
Regency.

The research data are got directly from an interview with a questionaire. The qualitative 
data are quantificed by Likert Scale.
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The  analysis  of  multiple  linier  regression  become  the  main  chosen  model  in  this 
research. After passing the test of validity and reliability instrument, it can be conclude : 
leadership have an effect on positively to spirit of Motivation and job have an effect on 
positively  to  spirit  of  BPD  (The  Council  of  Village  Representative)  member  in 
Ngadirojo Subdistrict, Wonogiri Regency.

Accumulatively, determinacy coeficient R2 = 0,375 shows that working spirit of  37,5 % 
is  explained by leadership  and motivation;  while  the  rest  of    62,5 % is  caused by 
another factors outside the model.

Keywords : Leadership, Motivation, Working Spirit and Multiple Linier Regression

A. PENDAHULUAN 
Pelaksanaan  Otonomi  Daerah 

sebagaimana  dimaksudkan  dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang  Pemerintahan  Daerah, 
membawa  konsekuensi  dan  implikasi 
yang  cukup  besar  terhadap  perubahan 
paradigma Pembangunan Daerah. 

Dengan  dilaksanakan  Otonomi 
Daerah,  maka  daerah  dituntut  untuk 
dapat  secara  mandiri  mengurus  rumah 
tangganya  sendiri,  baik  dalam 
penyelenggaraan  tugas  pemerintahan, 
pembangunan  dan  kemasyarakatan.  Di 
mana untuk merealisasikan hal tersebut, 
perlu  adanya  penyempurnaan 
pengaturan  mengenai  penyelenggaraan 
pemerintahan  di  tingkat  Kabupaten, 
Kecamatan dan pemerintahan di tingkat 
paling  bawah  yakni  Desa  dan 
Kelurahan.

Berdasarkan  UU  No.22  Tahun 
1999, Desa adalah kesatuan masyarakat 
hukum  yang  memiliki  kewenangan 
untuk  mengatur  dan  mengurus 

kepentingan  masyarakat  setempat 
berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat 
setempat  yang  diakui  dalam  sistem 
pemerintahan  nasional  dan  berada  di 
daerah Kabupaten. 

Dalam  era  otonomi  yang  kian 
kondusif  dengan  keterbukaan  dan 
kehidupan yang demokratis,  desa perlu 
di  dorong  lebih  cepat  beradaptasi 
dengan paradigma baru tersebut.  Salah 
satu  bagian  yang  diharapkan  ikut 
mendorong  kemajuan  tersebut  adalah 
Badan Perwakilan Desa (BPD). Adapun 
keberadaan BPD diatur dalam Pasal 104 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
ditindak  lanjuti  dengan  Keputusan 
Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 
1999  tentang  Pedoman  Umum 
Pengaturan Desa. Keberadaannya sangat 
diperlukan  dalam  penyelenggaraan 
Pemerintahan  Desa  sebagai  pengganti 
dari  Lembaga  Musyawarah  Desa 
(LMD). BPD adalah Badan Perwakilan 
yang  terdiri  atas  pemuka-pemuka 
masyarakat  yang  ada  di  desa  yang 
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berfungsi  mengayomi  adat  istiadat, 
membuat  Peraturan  Desa,  menampung 
dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat, 
serta  melakukan  pengawasan  terhadap 
penyelenggaraan  pemerintahan  Desa 
(UU No. 22 Tahun 1999 pasal 104). 

Pembentukan  BPD  dimaksudkan 
untuk  wadah  melaksanakan  demokrasi 
berdasarkan  Pancasila.  Adapun 
tujuannya  adalah  untuk  mengayomi 
adat-istiadat,  membuat  Peraturan Desa, 
menampung  dan  menyalurkan  aspirasi 
masyarakat  serta  melakukan 
pengawasan  terhadap  penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa (Perda No. 5; 2001). 

Guna  mewujudkan  maksud  dan 
tujuan  tersebut,  maka  dalam 
pelaksanaan pemerintahan di desa, BPD 
harus  berupaya  memposisikan  diri 
sebagai tangan panjang dari warga desa, 
karena dalam konsep negara demokratis, 
maka yang berdaulat adalah masyarakat. 

BPD sebagai mitra pemerintah-an 
desa harus dapat menelorkan keputusan, 
peraturan,  demi  kemajuan  desa  yang 
bersangkutan.  Oleh  karena  itu  sebagai 
lembaga  aspirasi  dan  perwujudan 
demokrasi,  anggota  BPD  harus 
mempunyai  motivasi,  jiwa 
kepemimpinan  dan  semangat  kerja 
untuk  mengawali  proses  pembangunan 
di desa. 

Motivasi  yang  akan  mempeng-
aruhi  semangat  kerja  yang  dimiliki 
seseorang  adalah  merupakan  potensi, 
dimana seseorang belum tentu bersedia 
untuk  mengerahkan  segenap  potensi 
yang  dimilikinya untuk mencapai  hasil 
yang  optimal,  sehingga  masih 
diperlukan  adanya  pendorong  agar 
seseorang  anggota  BPD  mau 
menggunakan seluruh potensinya. Daya 
dorong tersebut sering disebut motivasi.

Di  samping  faktor  motivasi, 
kepemimpinan  merupakan  faktor  yang 
sangat  penting  dalam suatu  organisasi, 

karena  kepemimpinan  yang  efektif 
dapat menggerakkan, mengarahkan dan 
mendorong  orang  lain  untuk  berusaha 
mengarahkan  kemampuan-nya  dalam 
mencapai  suatu  tujuan  organisasi, 
apalagi BPD sebagai badan, munculnya 
kepemimpinan  berasal  dari  anggota 
BPD  yang  di  pilih  secara  demokratis 
dalam suatu rapat BPD.

Moekijat  (1985)  mengemukakan 
bahwa  faktor  semangat  kerja  yang 
merupakan  sekelompok  orang  untuk 
bekerjasama dengan giat dan konsekuen 
dalam mengejar tujuan bersama.  Dalam 
keanggotaan  BPD  sangat  diperlukan 
guna  menambah  daya  dukung  demi 
kemajuan  dan  keberhasilan  program 
yang  dilaksana-kan.  Yang 
mempengaruhi  semangat  kerja  anggota 
BPD  adalah  adanya  hubungan 
pemimpin  dan anggota yang harmonis. 
Kepuasan  anggota  terhadap 
pekerjaannya dan rasa kemanfaatan bagi 
tujuan organisasi.

Ketiga faktor di atas perlu diteliti 
sebab  dalam  paradigma  baru  otonomi 
daerah,  desa  merupakan  ujung  tombak 
yang  perlu  lebih  dulu  diberdayakan, 
lewat  kemampuan  perangkat  desa  dan 
BPD tentunya.

Berdasarkan  latar  belakang 
sebagaimana  diutarakan  di  atas,  maka 
perlu  untuk  diketahui  seberapa   besar 
pengaruh  kepemimpinan  dan  motivasi 
terhadap  semangat  kerja  anggota  BPD 
baik  secara  sendiri-sendiri  maupun 
secara bersama-sama.

Umaryadi  (1998)  dalam peneliti-
annya  mengenai  insentif,  kepemim-
pinan, motivasi kerja dan produktiv-itas 
di  PT.  Sharp Yasonta,  Indonesia,  Jawa 
Tengah.  Menyimpulkan bahwa insentif 
dan  pola  kepemimpinan  yang  dikem-
bangkan belum berhasil untuk memoti-
vasi kerja karyawan. Dengan kegagalan 
ini  maka  hubungan  motivasi  dengan 
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produktivitas  sangat  kecil.  Namun  se-
cara  langsung  insentif  akan  memacu 
produktivitas  kerja  apabila  pemberian-
nya dilakukan atas dasar prestasi kerja. 
Artinya,  semakin  tinggi  prestasi  kerja 
yang diperoleh, maka akan makin tinggi 
pula  insentif  yang  diperoleh,  dan pada 
akhirnya akan meningkatkan produktivi-
tas kerja.

Setiabudi  (1988)  studi  tentang 
kepemimpinan.  pengawasan,  motivasi 
dan  semangat  kerja  terhadap  pegawai 
golongan I pada Kantor Camat di Kabu-
paten Cilacap. Memberikan satu kesim-
pulan bahwa tumbuhnya semangat kerja 
diawali  dengan  adanya  motivasi  pe-
gawai yang terdorong berperilaku posi-
tif  dalam  organisasi,  karena  mereka 
merasakan  telah  dipenuhinya  kebu-
tuhannya  baik  secara  material  maupun 
non material.

B. METODOLOGI PENELITIAN
1. Populasi Dan  Sampel  

Populasi  adalah  wilayah  gene-
ralisasi  yang  terdiri  atas  obyek/subyek 
yang mempunyai kualitas dan kuanti-tas 
tertentu  yang  ditetapkan  oleh  pene-liti 
untuk  dipelajari  kemudian  ditarik 
kesimpulannya.  Populasi  adalah  kese-
luruhan  subyek  penelitian.  Apabila 
seseorang ingin meneliti  semua elemen 
yang  ada  dalam  wilayah  penelitian, 
maka  penelitiannya  meru-pakan 
populasi. (Suharsini, 1998:115).

Berdasarkan  pengertian  tersebut, 
populasi  penelitian  ini  adalah  semua 
anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), 
terdiri  9  (sembilan)  Desa  yang 
mempunyai BPD dari 11 (sebelas) Desa 
atau  Kelurahan  se-Kecamatan 
Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. 

Sampel adalah bagian dari jumlah 
dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh 
populasi  tersebut.  sampel  adalah 
sebagian  atau  wakil  populasi  yang 

diteliti.  Besarnya sampel yang akan di-
ambil  dari  populasi  harus  betul-betul 
representatif,  karena  apa  yang  dipela-
jari dari sampel itu, kesimpulannya akan 
diperlakukan untuk populasi. 

Jumlah keseluruhan anggota BPD 
adalah  90  anggota,  besarnya  sampel 
yang di ambil adalah 50 % dari jumlah 
populasi dengan teknik purposive sam-
pling  yaitu  penelitian  yang  difokuskan 
pada  faktor-faktor  yang  berpengaruh 
terhadap  produk-tifitas  anggota,  selu-
ruhnya berjumlah 45 responden.

2. Metode Pengumpulan Data 
Sebagaimana  telah  diungkapkan 

pada uraian sebelumnya bahwa subyek 
penelitian ini adalah 50 % anggota BPD 
wilayah  Kecamatan  Ngadirojo,  Kabu-
paten Wonogiri. Data primer ini diper-
oleh  berdasarkan  jawaban  atas  per-
tanyaan (kuesioner) yang telah diajukan.

Data  sekunder  meliputi  berbagai 
keterangan  berdasarkan  buku  maupun 
dokumentasi  yang  dimiliki  sekretariat 
BPD masing-masing Desa yang menun-
jang kegiatan penelitian ini. 

Selanjutnya,  data  yang  menun-
jukkan intensitas suatu perilaku, berupa 
besaran kualitatif akan dikuan-titatifkan 
dengan  menggunakan  skala  Likert 
( 7,6,5,4,3,2,1 ).

3. Definisi Variabel
a. Kepemimpinan.

Konsep  kepemimpinan  dalam 
penelitian ini adalah kemampuan untuk 
mempengaruhi,  menggerakkan  dan 
membangkitkan semangat anggota agar 
bersedia  dan memiliki  tanggung jawab 
total  terhadap  usaha  mencapai  atau 
melampaui tujuan organisasi. 

Untuk  mengukur  kepemimpinan 
dapat  dilihat  dari  :  sikap ketauladanan, 
kecakapan dalam pengambilan kepu-tu-
san,  penerapan  teknik  dan  gaya 
kepemimpinan. 
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Indikator-indikator  penilaian  dari 
variabel  kepemimpinan  adalah:  mem-
bantu memahami tujuan BPD, menetap-
kan  peranan  anggota,  men-strukturkan 
organisasi  BPD,  mendo-rong semangat 
kerja kelompok, menciptakan semangat 
kerja  kelom-pok,  menciptakan  suasana 
kerja kreatif dan melakukan evaluasi.
b. Motivasi 

Motivasi adalah keinginan bekerja 
untuk  mencapai  suatu  tujuan,  di  mana 
keinginan  tersebut  dapat  mendorong 
anggota  untuk  melakukan  pekerjaan 
atau  dapat  mengakibatkan  timbulnya 
mobilitas  kerja.  Dalam  mengukur 
tingkat motivasi kerja anggota, indikator 
yang  akan  diteliti  adalah  perilaku 
Anggota  yang  mencerminkan  motivasi 
mereka  dalam  melakukan  pekerjaan, 
yang  meliputi:  kesungguhan  dan  ke-
seriusan  dalam  menyelesaikan  peker-
jaan;  tanggung  jawab  terhadap  diri 
sendiri, atasan dan sesama anggota; ke-
butuhan  akan  prestasi  dan  hasil  kerja 
yang  baik;  ketabahan  akan  kejujuran 
dalam  bekerja  dan  keuletan  atau 
kekhawatir-an  jika  menghadapi  kega-
galan

Indikator-indikator  penilaian  dari 
variabel  motivasi  adalah  aspek-aspek: 
imbalan;  imbalan  bernilai  tinggi;  peri-
laku/keyakinan dengan kriteria rasional 
dan obyektif.
c. Semangat kerja

Semangat kerja adalah suatu kon-
disi atau suasana kerja dalam organisasi 
di  mana  masing-masing  anggota  atau 
pun  kelompok  menun-jukkan  sikap 
kesediaan untuk saling bekerja sama se-
cara berdisiplin, serta adanya kepuasan 
yang mendalam terhadap pekerjaan (dan 
hasilnya) yang dilakukan untuk menca-
pai tujuan bersama. 

Untuk  mengukur  semangat  kerja 
dapat  dilihat  dari  :  kesediaan  anggota 

BPD untuk saling bekerja sama, disiplin 
dan kepuasan kerja.

Indikator-indikator  penilaian  dari 
variabel semangat kerja adalah: kesedi-
aan  untuk  saling  kerja  sama;  kedisi-
plinan terhadap pertauran dan tata tertib; 
kedisiplinan  terhadap  instruksi  pimp-
inan; dan kepuasan kerja anggota.

4. Teknik Analisis Data
a. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum  dilakukan  analisis  data, 
maka  dalam  penelitian  ini  perlu  di-
lakukan pengujian instrumen yaitu pen-
gujian validitas dan reliabilitas.  Validi-
tas  merupakan  tingkat  kemampuan  su-
atu  instrumen  untuk  mengungkapkan 
sesuatu  yang  menjadi  sasaran  pokok 
pengukuran yang dilakukan dengan in-
strumen tersebut. 

Suatu  instrumen  dikatakan  valid 
jika instrumen ini mampu mengukur apa 
saja  yang  hendak  diukurnya,  mampu 
mengungkapkan  apa  yang  ingin  di-
ungkapkan. 

Reliabilitas  menunjukkan  sejauh 
mana  suatu  instrumen  dapat  memberi-
kan  hasil  pengukuran  yang  konsisten, 
apabila  pengukuran  dilakukan  ber-
ulang-ulang.  Pengujian  reliabilitas  ini 
hanya  dilakukan  terhadap  butir-butir 
yang  valid,  yang  diperoleh  melalui  uji 
validitas. 

Suatu  alat  ukur  atau  instrumen 
pengumpul data harus memenuhi syarat 
validitas  dan reliabilitas,  sehingga data 
yang diperoleh dari pengukuran jika di-
olah  tidak  memberi-kan  hasil  yang 
menyesatkan. Analisis validitas dan reli-
abilitas akan dilaku-kan dengan bantuan 
paket program SPSS Versi 10.

b. Analisa Regresi
Model Empirik

Analisa  dilakukan  untuk menguji 
pengaruh  kepemimpinan  dan  motivasi 
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terhadap semangat  kerja dengan model 
regresi sebagai berikut :

SKerj = a + b1Kpmp + b2Mtv + e
Keterangan :
a  = konstanta, 
b1, b2 = koefisien variabel, 
Skerj  = semangat kerja, 
Kpmp = kepemimpinan, 
Mtv = motivasi  dan 
e  = standar error.

Analisis uji signifikan dan ketepatan
Pengujian  ini  digunakan  untuk 

melihat  signifikansi  parameter  yang 
diperoleh  sekaligus  untuk  mengetahui 
signifikan/tidaknya  pengaruh  faktor 
kepemimpinan  dan  motivasi  kerja  ter-
hadap semangat kerja anggota BPD. 

Pengujian  dilakukan  dengan 
menggunakan  uji  t  statistik  dan  uji 
F statistik.

1) Uji t
Untuk membuktikan bahwa aspek 

kepemimpinan  dan  aspek  motivasi  se-
cara  parsial  mempengaruhi  semangat 
kerja  digunakan  uji  t  statistic  dengan 
tahapan sebagai berikut :
a) Membuat formulasi hipotesis;

Ho: b = 0 (hipotesis nihil)
Artinya tidak ada pengaruh yang sig-
inifikan dari variabel independen  ter-
hadap variabel dependen.
Ha: b ≠ 0 (hipotesis alternatif)
Artinya ada pengaruh yang signifikan 
dari  variabel  independent  terhadap 
variabel dependen.

b) Menentukan  level of significant den-
gan  t tabel;

c) Menghitung  nilai  t  statistik  dengan 
rumus:

t hitung = ryx (x) = ry12 21 r
lkn

−
−−

d) Keputusan: 
Ho diterima bila t hitung < t tabel 
Ha ditolak bila t hitung < t tabel

2) Uji F
Untuk membuktikan bahwa aspek 

kepemimpinan dan aspek motivasi kerja 
secara bersama-sama mempengaruhi se-
mangat kerja digunakan uji F statistik. 

Adapun  tahapan  pengujiannya 
adalah sebagai berikut:
a) Membuat formulasi hipotesis;

Ho: b1 = b2 = 0
Ha: b1 ;  b2 ≠ 0

b) Menentukan  level of significant  den-
gan  F tabel;

c) Mencari F hitung dengan rumus:

)/()1(
)/(

2

2

knR
lkRFhitung
−−

−=

d) Keputusan:
Ho diterima bila F hitung < F tabel.
Ha ditolak bila F hitung < F tabel.

3) Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi merupa-kan 

proporsi hubungan antara Y dengan X. 
R2 akan  bernilai  0  apabila  tidak  ada 
variasi  yang  dijelaskan  oleh  hubungan 
tersebut,  R2 dapat  dinyatakan  dengan 
bacaan sebagai berikut :

∑ ∑ ∑∑
∑ ∑ ∑

−−
−

=
})()}{({

)})(({
2222

2
2

yynxnxn
yxxyn

R

Koefisien  korelasi  merupakan 
akar dari koefisien determinasi.
a). Korelasi antara x1 dengan Y dan x2 

dianggap konstan:

)1)(1(
))((2.
121

2
2

1221

ryr
rryryryl

−−
=

b). Korelasi antara x2 dengan Y dan x1 

dianggap konstan:

)1)(1(
))((2. 2
12

2
2

1221

ryr
rryryryl

−−
=

C. HASIL PENELITIAN
Berkaitan dengan variabel seman-

gat  kerja,  dari  hasil  deskripsi  jawaban 
responden  menunjukkan  bahwa penye-
baran  data  dengan  tingkat  frekuensi 
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sebesar 238 atau 37,77 %   memberikan 
jawaban  setuju, tingkat frekuensi sebe-
sar 226 atau 35,87 %  cukup setuju. Hal 
ini  menggambarkan  bahwa   semangat 
kerja  pegawai  dapat   dikatakan  cukup 
tinggi. 

Deskripsi  jawaban  responden 
menunjukkan  bahwa  kepemimpinan 
yang  dialami oleh anggota  BPD sudah 
dan masih sesuai dengan semangat kerja 

mereka,  hal  ini  terlihat  dari   83,54  % 
menyatakan  setuju  dan  cukup  setuju 
terhadap kuesioner yang diberikan. 

Deskripsi jawaban responden juga 
menunjukkan  bahwa  motivasi   yang 
diterima oleh anggota BPD, sudah dan 
masih   sesuai  dengan  semangat  kerja 
mereka,  hal  ini  terlihat  dari   62,59  % 
menyatakan  setuju  dan  cukup  setuju 
terhadap kuesioner yang diberikan. 

Tabel 1
Distribusi Frekuensi Tentang Semangat Kerja

Kelompok Jawaban Frekuensi Prosentase

Sangat Tidak  setuju 11 1.75
Tidak Setuju 27 4.28
Netral (ragu-ragu) 64 10.16
Cukup Setuju 226 35.87
Setuju 238 37.77
Sangat setuju 64 10.16

Jumlah 630 100.00
Sumber : Hasil pengolahan data

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Tentang Kepemimpinan

Kelompok Jawaban Frekuensi Prosentase

Netral (ragu-ragu) 55 6.11
Cukup Setuju 357 39.66
Setuju 395 43.88
Sangat setuju 93 10.33

Jumlah 900 100.00
Sumber : Hasil pengolahan data

Tabel 3
Distribusi Frekuensi Tentang Motivasi

Kelompok Jawaban Frekuensi Prosentase

Tidak Setuju 44 5.43
Netral (ragu-ragu) 166 20.49
Cukup Setuju 210 25.93
Setuju 297 36.66
Sangat setuju 93 11.48
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Jumlah 810 100.00
Sumber : Hasil pengolahan data

1. Pengujian validitas instrumen
Dari  hasil  uji  coba  instrumen 

angket variabel penelitian terlihat bahwa 
analisis  kesahihan  butir,  dari  tiga 
komponen  variabel  dengan  butir 
pernyataan  sejumlah  52  (lima  puluh 
dua) menunjukkan status sahih. 

Akumulasi  koefisien  korelasi 
variabel  penelitian  semua  butir,  antara 
skor  item dengan skor  total  item yang 
merupakan  uji  validitas  instrumen, 
menunjukkan nilai  r hitung lebih besar 
dari  r tabel   (0,1954)  sehingga  dapat 
disimpulkan  bahwa  semua  butir  atau 
variabel tersebut valid. 

Hasil  pengujian  reliabilitas 
instrumen  dengan  metode  cronbach 
alpha,   kepemimpinan  adalah  sebesar 

0.4390,  motivasi  sebesar  0.3228,  dan 
semangat kerja sebesar 0.5920,   karena 
r hasil  perhitungan menunjuk-kan nilai 
lebih  besar  dari   r  tabel   (0,1954) 
sehingga  semua  variabel   yang 
digunakan  reliabel. 

2. 
An
ali-
sis 
Re-
gre
si 

Model  regresi  linear  berganda 
yang  diperoleh  dari  hasil  perhitungan 
adalah  sebagaimana  disajikan  dalam 
table 4 berikut :

Tabel 4
Regresi  Persamaan  Kepemimpinan dan  Motivasi  Terhadap  Semangat Kerja

Variabel dependen :  Semangat Kerja
Variabel Koefisien t.statistik

Konstanta
 Kpmp

Mtv

-1,063
0,358
0,406

         - 0,065
           2,583 ***
           2,641 ***

R2   =   0,375
F.   =   12,627        Sig = 0,000
Normalitas (Jarque Berra )   =   3,706 & Normal P-P Plot regresi
Heteroskedastisitas (LM)               =   8,955
Autokorelasi (Durbin Watson)   =   1,695

  Uji Multikolinieritas (Nilai Indek) =  (Kpmp )14.562 dan (Mtv) 19.219 
***  taraf signifikan  α: 1 %

Hasil regresi pada taraf uji α: 5 % 
memberi  estimasi  cukup  baik  bila 
dilihat  dari  uji  t-statistik  yang menguji 
signifikansi  parameter.  Berdasarkan 
hasil  analisis  t  test,  diperoleh  t  hitung 
untuk  variabel  Kepemimpinan  (Kpmp) 
sebesar  2,583  dan  motivasi  (Mtv) 
sebesar 2,641  serta menunjukkan nilai 

positip.  Tingkat  signifikansi  untuk 
kepemimpinan  0,034  dan  motivasi 
0,032  <  α 0,05 artinya kedua variabel 
bebas  secara  parsial  dan  positip 
mempengaruhi semangat kerja.

Dari  hasil  regresi  tersebut  dapat 
ditarik  hubungan-hubungan.  Jika 
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kepemimpinan  nol   dan  motivasi  nol, 
maka semangat kerja akan sebesar 1,063 
satuan.  Jika  kepemimpinan  diberikan 
naik  satu  satuan  maka  akan 
mempengaruhi  semangat  kerja  sebesar 
0,358 dan pengaruh tersebut  signifikan 
pada α=5%. 

Jika motivasi  diberikan naik satu 
satuan  maka  akan  mempengaruhi 
semangat  kerja   sebesar  0,406  dan 
pengaruh  tersebut   signifikan    pada 
α=5%.

F  hitung  =  12.627  signifikansi 
pada  α:  5  %,  artinya  bahwa  secara 
bersama-sama  variabel  kepemimpinan 
dan  motivasi  berpengaruh  terhadap 
semangat kerja anggota BPD.

Koefisien  determinasi  R2=  0.375 
menunjukkan  bahwa  semangat  kerja 
anggota  BPD Kecamatan  Ngadirojo  di 
Kabupaten  Wonogiri  sebesar  37,5  % 
dijelaskan  oleh  kepemimpinan  dan 
motivasi   sedangkan  sisanya  sebesar 
62,5  %   disebabkan  oleh  faktor  lain 
diluar model. 

D. PENUTUP
Keseluruhan  hasil  analisis  data 

penelitian  memberikan  kesimpulan 
bahwa  variabel   kepemimpinan 
berpengaruh  positif  terhadap  semangat 

kerja.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa 
kepemimpinan seorang pimpinan sangat 
mempengaruhi  semangat  kerja  anggota 
BPD Kecamatan Ngadirojo.

Variabel  motivasi  berpengaruh 
positip terhadap semangat kerja. Hal ini 
menunjukkan  bahwa  motivasi  seorang 
pimpinan  sangat  mempeng-aruhi 
semangat  kerja  anggota  BPD 
Kecamatan Ngadirojo.

Selain  itu,  koefisien  determinasi 
(R2)  yaitu  sebesar  0,375  memberi  arti 
bahwa  37,5 % variabel kepemimpinan 
dan  motivasi  mampu  menjelaskan 
variabel  semangat  kerja  sedangkan 
sisanya sebesar 62,5  % disebabkan oleh 
faktor-faktor lain diluar model.

Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, 
Pimpinan  BPD  di  Kecamatan 
Ngadirojo,  Kabupaten  Wonogiri, 
hendaknya  mampu  mengadaptasikan 
kepemimpinan  dan  perilaku  masing-
masing,  dalam  menghadapi   berbagai 
tipe  atau  karakteristik  pribadi  dari 
bawahannya.  Pimpinan  hendaknya 
mampu  memotivasi  para  bawahannya 
sesuai dengan kondisi dan situasi yang 
tepat  untuk  meningkatkan  semangat 
kerja mereka.
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Analisis Pengaruh Kognisi, Budaya Kerja, dan Kepemimpinan 
Terhadap Kedisiplinan Pegawai 

di Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri

Sumarjo

ABSTRAK

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit PNS yang tidak disiplin pada saat jam 
kerja.  Ketidakdisiplinan dimaksud berdampak negative terhadap kinerja.  Beberapa 
factor yang diduga berpengaruh terhadap kedisilinan pegawai, yaitu : tingkat kognisi 
seseorang,  budaya  kerja  dan  kepemimpinan.  Salah  satu  wilayah  dimana  terjadi 
permasalahan  kedisiplinan  pegawai  adalah  Kecamatan  Slogohimo  Kabupaten 
Wonogiri.

Pengaruh  variable-variabel  bebas  terhadap  variable  terikat  di  atas,  diuji  dengan 
analisis  regresi  linier  berganda  (multiple  linear  regression)  dengan  metode  OLS 
(Ordinary Least Square).  Kesimpulan yang diperoleh antara lain bahwa baik secara 
individual  maupun  secara  serentak,  variabel  Kognisi,  Budaya,  dan  Pemimpin 
signifikan mempengaruhi  Produktivitas  Kerja  Pegawai  di  Lingkungan Kecamatan 
Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

Kata kunci : kognisi, budaya, kepemimpinan, kedisiplinan. 





A. PENDAHULUAN
Pemberlakuan  UU  No.22/1999 

tentang Pemerintahan Daerah dan UU 
No.25/1999  tentang  Perimbangan 
Keuangan  antara  Pusat  dan  Daerah 
dengan  sendirinya  menggantikan  UU 
No.5 Tahun 1974. 

Penggantian  UU  tersebut  telah 
menimbulkan banyak pergeseran yang 
meliputi perubahan hirarki atau urutan 
kekuasaan  birokrasi  yang  ada  antara 
pemerintah  pusat  dan  daerah  serta 
antara  legislatif  dan  eksekutif. 
Pergeseran  hirarki  pemerintahan  ini 
menimbulkan banyak persoalan dalam 
mencari keseimbangan baru. 

Berlangsungnya perubahan telah 
menuntut  organisasi  pemerintah  di 
daerah untuk senantiasa menyesuaikan 
diri. Dampak dari perubahan dimaksud 
mengakibatkan  peninjauan  kembali 
strategi  maupun  struktur  organisasi 
menjadi penting. 

Armstrong  (1999)  menyatakan 
bahwa  manajemen  sumber  daya 
manusia  (human  resources  manage-
ment  (HRM))  menghubungkan antara 
pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap 
terhadap organisasi untuk berkompeti-
si.  HRM  dapat  didefinisikan  sebagai 
sebuah  pendekatan  strategi  yang 
secara  koheren  dilakukan  oleh 
manajemen  untuk  memberikan  nilai 
tambah  kepada  asset  organisasinya, 
meliputi  orang-orang  yang  bekerja, 
baik secara kolektif maupun individual 
untuk  mencapai  tujuan  dalam  situasi 
yang berkelanjutan.  

Ada  dua  peran  penting  yang 
didapat  dari  definisi  itu,  yaitu 
keterlibatan  pihak  manajemen  atau 
pimpinan,  dan  sumber  daya  manusia 
atau  pekerja.  Prosesnya  berupa 
penciptaan  strategi  dan  pelaksanaan-
nya.  Sedangkan  outcome-nya  adalah 
mencapai  tujuan  dengan  efektif  dan 
efisien.

Menurut  kodratnya,  organisasi 
mempunyai  sifat  yang  konservatif. 
Oleh  karena  itu,  secara  aktif  akan 
selalu  ada  penolakan  terhadap 
perubahan.  Faktor  yang  menjadikan 
kendala dalam perubahan sendiri dapat 
dibedakan ke dalam dua factor, yaitu: 
keengganan individual dan keenggan-
an organisasi. 

Keengganan individual meliputi: 
kebiasaan,  keamanan,  faktor-faktor 
ekonomi,  rasa  takut  akan  hal  yang 
tidak  diketahui  dan  pemrosesan 
informasi selektif. Keengganan organi-
sasi  meliputi:  kelembaman  struktural, 
fokus terhadap perubahan, kelembam-
an  kelompok,  ancaman  terhadap 
keahlian, ancaman terhadap hubungan 
yang  mapan,  ancaman  terhadap 
alokasi sumber daya yang mapan. 

Dua  keengganan  pokok  seperti 
yang  diuraikan  di  atas,  merupakan 
suatu hal  yang sangat  mengkhawatir-
kan  apabila  menjadi  pemicu 
menurunnya  tingkat  disiplin  kerja 
pegawai,  sehingga  dapat  membawa 
organisasi  ke  dalam  situasi  yang 
stagnan dan penuh skeptisisme. 

Sumber  individual  dari  keeng-
ganan  terhadap  perubahan  terletak 
pada  karakteristik  manusiawi  dasar 
seperti misalnya persepsi, kepribadian, 
dan kebutuhan.

Kesesuaian dengan karakteristik 
individu  akan  menjadikan  seseorang 
berperilaku  positif  dalam  artian 
disiplin,  sebaliknya  jika  tidak  sesuai 
cenderung  berperilaku  tidak  disiplin 
(Robbins, 2001:284-285). 

Kedisiplinan  Pegawai  Negeri 
Sipil  (PNS)  merupakan  suatu  kemu-
tlakan.  Terlebih  lagi  PNS  yang 
bertugas  di  daerah  kecamatan  karena 
mereka  merupakan  agen  pemerintah 
yang  berfungsi  sebagai  unit  pelayan 
langsung kepada masyarakat. 



Pegawai  Negeri  Sipil  adalah 
mereka  yang  telah  memenuhi  syarat-
syarat  yang  ditentukan  dalam 
peraturan  perundang-undangan  yang 
berlaku  diangkat  oleh  pejabat  yang 
berwenang  dan  diserahi  tugas  dalam 
suatu  jabatan  negeri  atau  diserahi 
tugas  negara  lainnya yang  ditetapkan 
berdasarkan  suatu  peraturan  perun-
dang-undangan  dan  digaji  menurut 
perundangan tersebut. 

Kedisiplinan  pegawai  perlu 
dilakukan  penanganan  secara  jelas 
karena  pada  dasarnya  mencerminkan 
prestasi  kerja  seorang  pegawai  itu 
sendiri.  Begitu  penting  kedisiplinan 
PNS  sehingga  Pemerintah  melalui 
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur 
Negara selalu berupaya agar pegawai 
selalu meningkatkan tingkat kedisipli-
nannya  yang  juga  merupakan  upaya 
peningkatan prestasi kerjanya.

Pada dasarnya  banyak indikator 
yang  mempengaruhi  tingkat  disiplin 
kerja pegawai negeri maupun anggota 
suatu  organisasi,  diantaranya  adalah 
kematangan  kognisi,  budaya  kerja, 
serta  peran  kepemimpinan  yang  ada 
dalam organisasi tersebut. 

PNS selama ini  dipersepsi  oleh 
masyarakat sebagai aparat pemerintah 
yang mempunyai tingkat disiplin yang 
rendah.  Meskipun  tidak  seluruhnya 
mewakili kebenaran (karena dalam or-
ganisasi  tentu  ada  upaya  koordinasi 
dan  pengawasan  serta  proses  rekruit-
men juga mengalami tahapan-tahapan 
penyaringan)  namun  pendapat 
masyarakat tidak pula dapat dikatakan 
seluruhnya salah. 

Kenyataan  menunjukkan  bahwa 
tidak sedikit  PNS yang tidak disiplin 
pada saat jam kerja. Berdasarkan latar 
belakang  di  atas,  maka  dirasa  perlu 
untuk diteliti; pengaruh tingkat kognisi 
seseorang,  budaya  kerja,  maupun 
kepemimpinan  terhadap  tingkat 

disiplin  kerja  pegawai  di  lingkungan 
Kecamatan  Slogohimo  Kabupaten 
Wonogiri.

B. METODOLOGI PENELITIAN
1. Disain Penelitian

Disain  penelitian  ini  adalah 
penelitian yang menggunakan metode 
deskriptif  kausal  yang  memaparkan 
atau  mendeskripsikan  situasi  dan 
peristiwa  yang  terjadi.  Namun 
demikian, variabel-variabel bebas dan 
variabel  terikat  juga  akan  dilihat 
pengaruhnya. 

2. Pengukuran Variabel
a. Disiplin,  merupakan cerminan dari 

tingkat  disiplin  kerja  pegawai  di 
lingkungan  Kecamatan  Slogohimo 
Kabupaten  Wonogiri  yang  dijadi-
kan  sebagai  subyek  penelitian. 
Pengukuran  tingkat  disiplin  pega-
wai  mengacu  pendapat  Gaspersz 
(2000:140). 

b.  Kognisi,  merupakan  variabel  yang 
menunjukkan  tingkat  kognisi 
seorang responden (Pegawai Negeri 
Sipil)  di  lingkungan  Kecamatan 
Slogohimo Kabupaten Wonogiri. 
Butir-butir pertanyaan pada kuesio-
ner  menunjukkan  karakteristik 
kognisi  seseorang  yang  meliputi: 
kesadaran,  perhatian,  informasi, 
dan kepercayaan.

c. Budaya,  sebagai  nama  lain  dari 
Budaya Kerja,  merupakan variabel 
yang  menunjukkan  keefektifan 
budaya  kerja  organisasi  di 
lingkungan  Kecamatan  Slogohimo 
Kabupaten  Wonogiri  dalam  men-
dukung  terciptanya  kedisiplinan 
kerja pegawainya. 
Pengukuran  budaya kerja mengacu 
pada  pendapat  Robbin  (1993) 
tentang  karakteristik  budaya  kerja 
organisasi. 



d. Pemimpin,  merupakan  variabel 
yang  menunjukkan  performance 
kepemimpinan di lingkungan Keca-
matan  Slogohimo  Kabupaten 
Wonogiri  dalam  mempengaruhi 
atau  memimpin  bawahannya. 
Variabel  ini  diukur  menggunakan 
instrumen  Bass.  Butir-butir  perta-
nyaan  pada  kuesioner  ini  akan 
didesain  sesuai  faktor-faktor  yang 
menunjukkan  karakteristik  kepe-
mimpinan  situasional,  terdiri  dari: 
pengendalian  emosi,  pengendalian 
perilaku, orientasi abstrak, pengam-
bil  risiko,  inovasi,  menggunakan 
humor, dan pengalaman.

3. Populasi dan Sampel
Populasi  di  sini  adalah  semua 

karyawan  yang  ada  di  lingkungan 
Kecamatan  Slogoimo  Kabupaten 
Wonogiri yang pada saat ini berjumlah 
sebanyak 42 Orang.  Populasi tersebut 
berdasarkan kelompok kerjanya dapat 
dijelaskan  sebagai  berikut:  Pegawai 
Kecamatan 18 Orang, Pegawai PLKB 
8 Orang, Pegawai DPU atau PPTD 6 
Orang,  Pegawai  Statistik  2  Orang, 
Petugas Lapangan Penghijauan (PLP) 
2 Orang, Petugas Penyuluh Lapangan 
Pertanian (PPLP) 6 Orang. 

Data yang didapatkan ditentukan 
berdasarkan  pendapat  Suharsimi 
(1996:120), yang menyatakan apabila 
besar  penduduk  subyek  kurang  dari 
100, maka lebih baik diambil semua, 
tetapi  jika  jumlah  subyeknya  besar 
atau  lebih  dari  100  dapat  diambil 
antara  10-15%  atau  10-25  %  dari 
populasi.

4. Pengumpulan Data
Pengumpulan data penelitian ini 

dilakukan dengan cara survei terhadap 
pendapat  responden  dengan  menggu-
nakan kuesioner yang berisi butir-butir 
pernyataan. Masing-masing responden 
diminta  untuk  menjawab  setiap  butir 

pernyataan  yang  diajukan.  Jawaban 
atas kuesioner tersebut akan ditindak-
lanjuti dengan penganalisaan. 

Data  penelitian  ini  dapat  dike-
lompokkan menurut jenisnya menjadi 
data  primer  dan  data  sekunder.  Data 
primer diperoleh dari survei langsung 
dengan media kuesioner. Sedang data 
sekunder didapatkan melalui berbagai 
sumber  seperti  membaca  literature, 
majalah,  artikel,  jurnal,  penelitian-
penelitian terdahulu, atau biasa disebut 
dengan studi pustaka.

Wawancara  terhadap  responden 
juga  dilakukan  untuk  melengkapi 
kekurangan  data  pada  kuesioner. 
Kuesioner  dirancang  berdasar  Skala 
Likert,  dengan  butir-butir  pernyataan 
yang  terdiri  dari  tipe  isian  dan  tipe 
pilihan.  Tipe  isian  digunakan  untuk 
mengisi  data  pribadi,  sedangkan  tipe 
pilihan  untuk  menentukan  nilai  pada 
masing-masing butir pertanyaan. 

Penentuan nilai jawaban dikate-
gorikan  ke  dalam  5  jenjang,  yaitu: 
nilai  1  untuk  jawaban  sangat  tidak 
setuju  (STS),  nilai  2  untuk  jawaban 
tidak  setuju  (TS),  nilai  3  untuk 
jawaban ragu-ragu (R),  nilai  4  untuk 
jawaban setuju (S), dan nilai 5 untuk 
jawaban sangat setuju (SS).

5. Metode Analisis Data
a. Pengujian Data

Terhadap  data  yang  telah 
diperoleh  melalui  kuesioner,  maka 
langkah  awal  yang  dilakukan  adalah 
melakukan  pengujian  validitas  dan 
reliabilitas  atas  butir-butir  pertanyaan 
yang  ada  dalam  kuesioner.  Setelah 
tahapan ini, langkah berikutnya adalah 
melakukan  penskoran  dan  pengujian 
hipotesis untuk mendapatkan jawaban 
senyatanya. 

Uji validitas dimaksudkan untuk 
mengetahui  sahih  tidaknya  butir 
pertanyaan  yang  diajukan.  Suatu 
angket  dikatakan  valid  (sah)  jika 



pertanyaan pada suatu angket mampu 
untuk  mengungkapkan  sesuatu  yang 
akan  diukur  oleh  angket  tersebut 
(Santoso,2001). 

Validitas  alat  ukur  didasarkan 
pada  koefisien  korelasi  product  
moment. Penentuan  valid/tidaknya 
butir  pertanyaan  dilakukan  dengan 
membandingkan  antara  nilai  r  hitung 
dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung 
positif  dan  lebih  besar  dari  r  tabel, 
maka  butir  yang  diuji  dinyatakan 
valid.  Jika  nilai  r  hitung  lebih  kecil 
dari  r  tabel  atau  bertanda  negatif, 
maka butir yang diuji dinyatakan tidak 
valid,  dan  harus  dikeluarkan  dari 
proses analisis lebih lanjut.

Uji  Reliabilitas  dimaksudkan 
untuk mendapatkan data yang reliable  
atau andal. Suatu data dikatakan andal 
jika  jawaban  seseorang  terhadap 
pertanyaan adalah konsisten atau stabil 
dari  waktu  ke  waktu  (Santoso:2000). 
Dengan kata lain, pengukuran tersebut 
menghasilkan  butir-butir  konsisten, 
mantap, dan ajeg (Rakhmat:2001). 

Pengujian reliabilitas mengguna-
kan  pengukuran  koefisien  Cronbach 
Alpha  (r  alpha).  Penentuan  andal 
(reliable) atau tidaknya butir pertanya-
an dilakukan dengan membandingkan 
antara  nilai  r  alpha  dengan  nilai  r 
tabel.  Jika  nilai  r  alpha  positif  dan 
lebih  besar  dari  r  tabel,  maka  butir 
yang  diuji  dinyatakan  reliable.  Jika 
nilai  r  alpha  lebih  kecil  dari  r  tabel 
atau bertanda negatif, maka butir yang 
diuji  dinyatakan  tidak  reliable,  dan 
harus dikeluarkan dari proses berikut.

Selanjutnya  memastikan  jawab-
an  responden  berdasar  total  skor 
masing-masing  jawaban.  Atas  total 
skor  jawaban  dari  masing-masing 
responden akan dikategorikan menurut 
skor  interval  yang  penghitungannya 
dilakukan dengan rumus :

Interval= JenjangJumlah
TerendahSkorTertinggiSkor −

Berdasar  hasil  penghitungan 
skor  interval  menggunakan  rumus 
tersebut,  kemudian  dikategorikan  ke 
dalam lima jenjang kategori, yaitu: 1) 
sangat rendah, 2) rendah, 3) sedang, 4) 
tinggi, dan 5) sangat tinggi.

Dari  data  tersebut,  juga  akan 
dilakukan  analisis  deskriptif  melalui 
penghitungan  prosentase  dan  sistem 
skor  untuk  mengetahui  komposisi 
jawaban  responden.  Untuk  menentu-
kan  prosentase  jawaban  tersebut 
menggunakan rumus sebagai berikut : 

P = %100x
N
F

Di mana :
P = Prosentase Jawaban
F = Frekuensi Jawaban Responden
N = Jumlah Responden

6. Metode Pengujian Hipotesis
Untuk  menguji  hipotesis  yang 

telah  ditetapkan  di  atas,  dilakukan 
dengan analisis regresi linier berganda 
(multiple  linear  regression)  dengan 
metode OLS (Ordinary Least Square). 
Analisis  regresi  berfungsi  untuk 
mengukur  kekuatan  hubungan  antara 
dua  variabel  atau  lebih,  juga 
menunjukkan  arah  hubungan  antara 
variabel  dependen  dengan  variabel 
independen.  Model  regresi  OLS 
dimaksud adalah sebagai berikut :
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε ..........(1)
Atau:
Disiplin  =  β0 +  β1 Kognisi + β2 Budaya  

            + β3 Pemimpin + ε  ..............(2)
Di mana :  
β0  = intercept,  titik  potong  garis 

regresi dengan sumbu Y  
β1, β2, β3 = slope,  kemiringan  garis  regresi, 

atau biasa disebut dengan koefi-
sien regresi.

+ = arah  hubungan  antara  variabel 
independen  dengan  variabel 
dependen 



ε   = komponen  kesalahan  random 
(random error)

Atas  hasil  regresi  akan  dilaku-
kan pengujian goodness of fit meliputi 
pengujian nilai statistik t, nilai statistik 
F,  dan  koefisien  determinasinya. 
Selain  itu  akan  pula  dilakukan  uji 
asumsi  klasik  yang  meliputi:  uji 
autokorelasi, uji multikolinearitas dan 
uji heteroskedastisitas. 

Uji  statistik  t  digunakan  untuk 
menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
satu  variabel  penjelas  secara  indivi-
dual dalam menerangkan variasi varia-
bel  terikat.  Pengujiannya  dilakukan 
dengan membandingkan nilai statistik 
t  hitung  dengan  titik  kritis  menurut 
tabel (t tabel). Jika t hitung lebih besar 
dari  t  tabel  maka  variabel  penjelas 
tersebut  dikatakan  signifikan  mem-
pengaruhi variabel terikat.

Uji  statistif  F  digunakan  untuk 
menunjukkan  apakah  semua  variabel 
bebas yang dimasukkan dalam model 
mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel  terikat.  Peng-
ujiannya  dilakukan  dengan  memban-
dingkan nilai statistik F hitung dengan 
nilai F menurut tabel (F tabel). Jika F 
hitung lebih  besar  dari  F  tabel  maka 
variabel penjelas secara bersama-sama 
dikatakan  signifikan  mempengaruhi 
variabel terikat.

Koefisien determinasi  (R2) pada 
intinya  mengukur  seberapa  jauh 
kemampuan  model  dalam menerang-
kan  variasi  variabel  terikat.  Nilai 
koefisien determinasi adalah di antara 
nol  dan  satu.  Nilai  R2 yang  kecil 
berarti  kemampuan  variabel-variabel 
independen dalam menjelaskan variasi 
variabel dependen amat terbatas. Nilai 
yang mendekati  satu berarti  variabel-
variabel  independen  hampir  semua 
informasi  yang  dibutuhkan  untuk 
memprediksi  variasi  variabel  depen-
den.

Selain  itu  akan  pula  dilakukan 
uji  asumsi  klasik  yang  meliputi:  uji 
normalitas, uji autokorelasi, uji multi-
kolinearitas  dan  uji  heteroskedastis-
itas.  Uji  normalitas  adalah  untuk 
menguji  apakah  variabel  penganggu 
memiliki distribusi normal atau tidak, 
sehingga  apabila  variabel  penganggu 
memiliki distribusi normal maka uji t 
dan uji  F dapat  dilakukan. Instrumen 
yang  digunakan  untuk  menguji 
normalitas adalah melalui pengamatan 
scatter  plot  pada  grafik  normal 
probability plot. 

Pengujian  autokorelasi  dilaku-
kan untuk memastikan apakah variabel 
gangguan  pada  periode  tertentu 
berkorelasi dengan variabel gangguan 
pada periode lain. Akibat dari adanya 
autokorelasi  adalah  parameter  yang 
diestimasi menjadi bias dan variannya 
tidak minimum, sehingga tidak efesien 
(Kuncoro, 2001:110). Uji autokorelasi 
dilakukan  dengan  menggunakan  uji 
Durbin-Watson (DW Test).

Heteroskedastisitas  terjadi  apa-
bila variabel gangguan tidak mempu-
nyai  varian  yang  sama  untuk  semua 
observasi.  Untuk  mendeteksi  ada 
/tidaknya  heteroskedastisitas  dilaku-
kan  dengan  menggunakan  uji  Park, 
yaitu  dengan  meregres  nilai  absolut 
residual  sebagai  variabel  dependen 
dengan  semua  variabel  independen 
dalam model (Ghozali, 2001: 69-71). 

Multikolinieritas  adalah  suatu 
keadaan dimana salah satu atau lebih 
variabel independen dapat dinyatakan 
sebagai kombinasi linier dari variabel 
independen  lainnya.  Cara  yang  digu-
nakan untuk mendeteksi  ada/tidaknya 
multikolinieritas adalah dengan mela-
kukan  pengukuran  korelasi  antar 
variabel  menggunakan  Spearman’s  
rho correlation.



C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Data dan Sumber Data

Pegawai Negeri Sipil di lingkun-
gan Kecamatan Slogohimo Kabupaten 
Wonogiri berjumlah 42 orang. Jumlah 
tersebut  merupakan  responden  yang 
unit  kerjanya  tidak  sama.  Namun 
demikian,  lokasi  kerja  dan rantai  ko-
mando  dalam  struktur  organisasi 
sama-sama  berada  di  bawah  kendali 
Camat  Slogohimo  Kabupaten  Wono-
giri. 

Tabel 1
Jumlah Pegawai Kecamatan Slo-

gohimo Kabupaten Wonogiri 
Menurut Unit Kerja 

No Unit Kerja Jumlah 

1 Kantor Kecamatan 18
2 PLKB 8
3 DPU/PPTD 6
4 Statistik 2
5 Penghijauan/PLP 2
6 Pertanian / PPL 6

Jumlah 42
 Sumber: Data Sekretariat Kecamatan

Desain  angket  atau  kuesioner 
yang  dibagikan  kepada  responden 
dibedakan ke dalam 4 (empat) kelom-
pok  variabel,  yang  masing-masing 
variabel mempunyai jumlah kuesioner 
sebagai berikut: variabel Kedisiplinan 
(Y)  sebanyak  11  kuesioner,  variabel 
Kognitif (X1) sebanyak 11 kuesioner, 
variabel  Budaya  (X2)  sebanyak  13 
kuesioner,  dan  variabel  Kepemimp-
inan  (X3)  sebanyak  36  kuesioner. 
Dengan  demikian  total  kuesioner  se-
banyak 71 kuesioner.

2. Uji Validitas
Untuk  menentukan  valid  atau 

tidaknya  butir  pertanyaan  tersebut 
harus  dibandingkan  dengan  nilai  r 
tabel  diketahui  sebesar  0,2018.  Dari 
hasil  pengujian  validitas  terlihat  bah-

wa  untuk  variabel  Kedisiplinan  dan 
Budaya tidak satupun butir  kuesioner 
yang memiliki nilai r hitung lebih ke-
cil dari nilai r tabel. Semua nilai r hi-
tung lebih besar dari nilai r tabel. Den-
gan  demikian,  seluruh  butir  diny-
atakan valid dan dapat digunakan un-
tuk analisis lebih lanjut. 

Untuk  variabel  Kepemimpinan 
terdapat 6 butir yang dinyatakan tidak 
valid,  yaitu  butir  yang  diberi  inisial: 
pimpin27,  pimpin33,  pimpin34, 
pimpin40, pimpin54, dan pimpin57. 

Sedangkan untuk variabel  Kog-
nitif terdapat 3 butir yang dinyata-kan 
tidak valid, yaitu butir yang diberi in-
isial:  kogni12,  kogni16,  dan  kogni20 
(lihat  tabel  4.2).   Butir  yang  tidak 
valid  tersebut  dikeluarkan  atau  tidak 
digunakan  untuk  analisis  pembuktian 
hipotesis lebih lanjut. 

Tabel 2
Daftar Butir Yang Tidak Valid
Variabel Inisial r hitung

Kognitif Kogni12 
Kogni16 
Kogni20

0.1996
0.0746
0.0733

Kepemimpina
n

Pimpin27
Pimpin33
Pimpin34
Pimpin40
Pimpin54
Pimpin57

-0.0543
0.1420
-0.3110
-0.0475
0.1613
-0.1072

Ket. r tabel = 0.2018   
Sumber: Data primer, diolah

3. Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas dimaksud-

kan  untuk  mendapatkan  keandalan 
data  atas  jawaban  responden  pada 
masing-masing  butir  pertanyaan. 
Suatu  angket  dikatakan  reliable 
(andal)  jika  jawaban  seseorang 
terhadap  pertanyaan  adalah  konsisten 
atau stabil dari waktu ke waktu.  

Dari hasil pengujian reliabilitas 
tampak bahwa semua kelompok butir 



pada setiap variabel mempunyai nilai r 
alpha yang lebih besar dari nilai r tabel 
yang besarnya 0,1976. Rincian nilai r 
alpha masing-masing variable, yaitu: 
variabel Kedisiplinan sebesar 0,8029; 

variabel Kognitif sebesar 0,7534; 
variabel Budaya Kerja sebesar 0,7987; 
dan variabel Kepemimpinan sebesar 
0,9573. Dengan demikian seluruh 

butir kuesioner yang ada telah dapat 
dinyatakan valid dan andal (reliable). 

Tabel 4
Ringkasan Pengujian Reliabilitas Data

Variabel  r Alpha Keputusan

Kedisiplinan 0,8029 Andal
Kognitif 0.7534 Andal
Budaya Kerja 0,7987 Andal
Kepemimpinan 0.9573 Andal

Ket. r tabel = 0.1976
Sumber: data Primer, diolah

4. Deskripsi Data
Dari  data  kuesioner  yang  telah 

dinyatakan  valid  dan  reliable, 
kemudian   dilakukan  pemeringkatan 
kedalam  5  kategori  yaitu:  1)  sangat 
rendah, 2) rendah, 3) sedang, 4) tinggi, 
5)  sangat  tinggi.  Hal  ini  dilakukan 
untuk  mendeskripsikan  pegawai 
terkait dengan 4 (empat) variabel yang 
diteliti, agar mendapat gambaran yang 
jelas  atas  kondisi  pegawai  sehingga 
dapat  memahami  potensi  pegawai 
dalam  menunjang  kelangsungan 
organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Pemeringkatan variabel Disiplin 
diperoleh hasil  bahwa yang termasuk 
mempunyai  disiplin  kategori  sangat 
rendah sebanyak 6 orang atau 14,29 % 
dari  total  responden,  kategori  rendah 
sebanyak  3  orang  atau  7,14  %, 
kategori sedang sebanyak 9 orang atau 
21,43 %, kategori tinggi sebanyak 12 
orang  atau  28,57  %,  dan  kategori 
sangat tinggi  sejumlah 12 orang atau 
28,57 %.

Pemeringkatan  terhadap  42 
responden  yang  digunakan  dalam 
penelitian ini,  untuk variabel  Kognisi 
menunjukkan bahwa yang mempunyai 
kognisi  berkategori  sangat  rendah 
sebanyak  2  orang  atau  4,76  %  dari 
total  responden,  kategori  rendah 
sebanyak  7  orang  atau  16,67  %, 
kategori  sedang  sebanyak  13  orang 
atau 30,95 %, kategori tinggi sebanyak 
15  orang  atau  35,71%,  dan  kategori 
sangat  tinggi  sebanyak  5  orang  atau 
11,90%.

Pemeringkatan  variabel  Budaya 
Kerja  diperoleh hasil  bahwa pegawai 
yang  mengapresiasi  budaya  kerja 
dengan  kategori  sangat  rendah 
sebanyak  5  orang  atau  11,90%  dari 
total  responden,  kategori  rendah 
sebanyak 4 orang atau 9,52%, kategori 
sedang sebanyak 9 orang atau 21,43%, 
kategori tinggi sebanyak 18 orang atau 
42,86%,  dan  kategori  sangat  tinggi 
sejumlah 6 orang atau 14,29%.

Pemeringkatan  variabel  Kepe-
mimpinan  diperoleh  hasil  bahwa 
pegawai  yang  mengapresiasi  kepe-
mimpinan  dengan  kategori  sangat 
rendah sebanyak 8 orang atau 19,05% 
dari  total  responden,  kategori  rendah 
sebanyak 3 orang atau 7,14%, kategori 
sedang sebanyak 7 orang atau 16,67%, 
kategori tinggi sebanyak 21 orang atau 
50,00%,  dan  kategori  sangat  tinggi 
sejumlah 3 orang atau 7,14%.

Berdasarkan  data  pada  table  5 
dapat  diketahui  kondisi  pegawai  di 
lingkungan  Kecamatan  Slogohimo 
Kabupaten  Wonogiri  sudah  cukup 
ideal  untuk  suatu  organisasi.  Hal  ini 
tampak  dari  hasil  pemeringkatan 
terhadap  keempat  variabel  yang 
digunakan dalam penelitian (Disiplin, 
Kognisi, Budaya, dan Kepemimpinan) 
mayoritas diapresiasi tinggi. Apresiasi 
pegawai yang berkategori rendah dan 
sangat  rendah  terhadap  keempat 



variabel trergolong hanya relatif kecil, 
karena hanya berkisar 20% saja untuk 
masing-masing  variabel.  Dengan 
demikian  dapat  disimpulkan  bahwa 

modalitas  organisasi  berupa  sumber 
daya  manusia  sudah  dapat  dinilai 
cukup  baik,  mesti  usaha  peningkatan 
tetap diperlukan.

Tabel 5 
Ringkasan Hasil Pemeringkatan Data Responden Per Variabel

Kategori Disiplin Kognisi Budaya Kepemimpinan
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

SangatRendah 6 14.29 2 4.76 5 11.90 8 19.05
Rendah 3 7.14 7 16.67 4 9.52 3 7.14
Sedang 9 21.43 13 30.95 9 21.43 7 16.67
Tinggi 12 28.57 15 35.71 18 42.86 21 50.00
SangatTinggi 12 28.57 5 11.90 6 14.29 3 7.14

Jumlah 42 100 42 100 42 100 42 100
 Sumber: Data primer, diolah

5. Pengujian Hipotesis
Setelah  dilakukan  perhitungan 

dengan  menggunakan  software  SPSS 

terhadap data yang diperoleh dari hasil 
penelitian,  diperoleh  persamaan 
regresi sebagai berikut :

LDisiplin = −0,169 + 0,259 LKognisi + 0,376 LBudaya + 0,393  LPemimpin + ε  ......(4)
t  = (-0,511)  (2,221)**             (2,628)**              (3,567)*
R2  = 0,436                 F = 9,805             DW = 2,157

___________________________________________________________________________
Keterangan:  *) signifikan pada α = 1 %
                    **) signifikan pada α = 5 %

Hasil  regresi  di  atas  menunjuk-
kan bahwa ketiga variabel independen 
baik  itu  Lkognisi,  Lbudaya,  maupun 
Lpemimpin mempunyai  nilai t hitung 
lebih  besar  dibanding  dengan  nilai  t 
tabel  pada  α =  5  %  yang  diketahui 
sebesar 1,988. Nilai t  hitung variabel 
Lkognisi sebesar 2,221, nilai t hitung 
variabel  Lbudaya  sebesar  2,628,  dan 
nilai  t  hitung  variabel  LPemimpin 
sebesar 3,567. 

Dari  ketiga  nilai  t  hitung 
tersebut dapat diketahui bahwa semua 
variabel  independen  tersebut  secara 
individual  menunjukkan 
signifikansinya  dalam  mempengaruhi 
disiplin  kerja  pegawai  di  lingkungan 
Kecamatan  Slogohimo  Kabupaten 
Wonogiri. 

Nilai  F  hitung  sebesar  9.805 
menunjukkan  bahwa  ketiga  variabel 
independen yang ada di dalam model 
tersebut  secara  serentak  signifikan 
mempengaruhi  variabel  dependen, 
karena  nilai  F  hitung  lebih  besar 
dibanding nilai F tabel pada  α = 5 % 
sebesar 4,00. Hal ini dapat juga dilihat 
dari  nilai  derajat  kesalahannya  yang 
sebesar  0,000.  Nilai  R2 yang  sebesar 
0,492 menunjukkan bahwa determina-
si  variabel   independen  yang  ada 
dalam  model  dalam  mempengaruhi 
variabel dependen adalah sebesar 43,6 
%. Berarti, sisanya yang sebesar 56,4 
%  dijelaskan  oleh  faktor-faktor  lain 
diluar model tersebut.

Seperti  hipotesis  yang  telah 
diuraikan  di  muka,  maka  untuk 



penguraian  secara  rinci  dapat 
dituliskan kembali menjadi sbb:
H10 : Secara individual tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara 
variabel  kognisi,  budaya  kerja, 
dan kepemimpinan dalam mem-
pengaruhi  disiplin  kerja  pega-
wai  di  lingkungan  Kecamatan 
Slogohimo  Kabupaten  Wono-
giri.

H1A : Secara  individual  terdapat 
pengaruh yang signifikan antara 
variabel  kognisi,  budaya  kerja, 
dan  kepemimpinan  dalam 
mempengaruhi  disiplin  kerja 
pegawai  di  lingkungan  Keca-
matan  Slogohimo  Kabupaten 
Wonogiri. 

H20 : Variabel kognisi,  budaya kerja, 
dan  kepemimpinan  secara  se-
rentak  tidak  signifikan  mem-
pengaruhi  disiplin  kerja  pega-
wai  di  lingkungan  Kecamatan 
Slogohimo  Kabupaten  Wono-
giri.

H2A : Variabel kognisi,  budaya kerja, 
dan  kepemimpinan  secara  se-
rentak signifikan mempengaruhi 
disiplin  kerja  pegawai  di  ling-
kungan  Kecamatan  Slogohimo 
Kabupaten Wonogiri.

Dengan  demikian,  null  hypo-
thesis pada hipotesis satu (H10) di atas, 
yang  menyatakan  bahwa  variabel 
Kognisi,  Budaya,  dan Kepemimpinan 
secara  individual  tidak  mempunyai 
pengaruh  yang  signifikan  terhadap 
Disiplin  kerja,  dapat  ditolak,  sedang 
hipotesis  alternatif  (H1A)  dapat 
diterima, karena  dari  uraian  di  atas 
diketahui  bahwa  baik  variabel 
Kognisi,  Budaya,  dan Kepemimpinan 
sama-sama menunjukkan nilai t hitung 
yang signifikan dalam mempengaruhi 
produktivitas pegawai. 

Untuk  hipotesis  dua  (H2),  null  
hypothesis-nya  (H20)  yang  menyata-
kan bahwa variabel Kognisi,  Budaya, 
dan  Kepemimpinan  secara  bersama-
sama tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan  terhadap  Disiplin  kerja 
dapat  ditolak,  sedang  hipotesis 
alternatif (H2A) dapat diterima, karena 
dari pengujian nilai statistik F tampak 
bahwa ketiga variabel independen itu 
menunjukkan signifikansinya.

6. Uji Asumsi Klasik
a. Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk 
menguji  apakah dalam sebuah model 
regresi  linier  ada  korelasi  antara 
kesalahan pengganggu pada periode t 
(saat  ini)  dengan  kesalahan  pada 
periode  t-1  (sebelumnya). Biasanya 
problem  autokorelasi  akan  muncul 
pada  observasi  yang  berurutan 
sepanjang waktu berkaitan  satu sama 
lainnya.  Masalah  autokorelasi  ini 
sering kali ditemukan pada data runtut 
waktu dibandingkan dengan data kerat 
silang (cross section). Meskipun data 
dalam penelitian ini adalah data kerat 
silang tetap akan dilakukan pengujian 
autokorelasi  dengan  alasan  untuk 
menambah keyakinan. 

Pengujian  untuk  menentukan 
ada  tidaknya  masalah  autokorelasi 
dalam model ini digunakan uji Durbin 
Watson (DW Test). Dari hasil penguji-
an  autokorelasi  diketahui  bahwa 
dengan  data  observasi  sebanyak  42 
pada  level  of  significance α =  5%, 
nilai  batas  atas  (upper  bound,  dU) 
adalah  sebesar  1,60  sedangkan  nilai 
batas bawah (lower bound, dL) sebesar 
1,39.  Karena  nilai  DurbinWatson 
(DW) model regresi ini sebesar 2,157 
berarti nilainya berada diantara dU dan 
4-dU (1,60<2,157<2,40).  Dengan 
demikian  dapat  dipastikan  bahwa 
model terbebas dari autokorelasi. 



                                                     Tidak ada
                                Inconclusive     Autokorelasi        Inconclusive

                 Korelasi                                                                 Korelasi
                     (+)                                                                         (-)
                                                                  2,157                  
               0             dL           dU             2            4-dU       4-dL          4             
                             1,39        1,60                         2,40        2,61

Gambar 1: Daerah Hipotesis Uji Durbin Watson

b. Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji  apakah dalam model  regresi 
terjadi  ketidaksamaan  variance  dari 
residual  satu  pengamatan  ke 
pengamatan  lain.  Heteroskedastisitas 
muncul  apabila  residual  dari  model 
yang  diamati  tidak  memiliki  varians 
yang  konstan  dari  satu  observasi  ke 
observasi  lainnya  (Ghozali,  2001:69). 
Gejala  heteroskedastisitas  umumnya 
lebih sering ditemui dalam data silang 
(cross  section) dari  pada  data  runtut 
waktu  (time  series)  (Kuncoro, 
2001:112). Heteroskedastisitas muncul 

apabila  kesalahan  atau  residual  dari 
model  yang  diamati  tidak  memiliki 
varians  yang  konstan  dari  satu 
observasi  ke  observasi  lainnya. 
Sebenarnya  gejala  heteroskedastisitas 
ini  lebih  sering  muncul  dalam  data 
cross  section dari  pada  data  time 
series (Kuncoro, 2001:112). 

Untuk  menguji  heteroskedas-
tisitas  dilakukan  pengujian  dengan 
menggunakan uji Park. Dengan bantu-
an software SPSS for Windows version 
10.00  diperoleh  hasil  yang  ditulis 
dalam  persamaan  (pers  5)  sebagai 
berikut:

LnRes = 5,533 - 1,390 LKognisi - 1,798 LBudaya - 2,193 LPemimpin + ε ....(pers 5)
t  =   (0,675)     (-0,464)               (-0,521)                  (-0,794)
R2  = 0,064                 F = 0,436            

Koefisien  parameter  beta  (koe-
fisien regresi)  dari  persamaan regresi 
(pers 5) tersebut menunjukkan bahwa 
tidak ada satupun variabel independen 
yang  signifikan  secara  individual 
mempengaruhi  variabel  dependen 
(residual = LnRes). Ini terlihat dari ni-
lai statistik t semua variabel indepen-
den yang lebih kecil dibanding nilai t 
tabel  pada  α =  5  %  yang  diketahui 
sebesar 1,988. Selain itu terlihat pula 
bahwa nilai statistik F (pers.5.) hanya 

sebesar  0,436  dan  R2 hanya  sebesar 
0,064. Nilai keduanya jauh lebih kecil 
dibanding nilai F dan nilai R2 pada re-
gresi  utama  (pada  persamaan  4). 
Sesuai  ketentuan  dari  Park  (dalam 
Ghozali,  2001:71),  ini  menunjukkan 
bahwa  hasil  regresi  tersebut  telah 
memenuhi  asumsi  homoskedastisitas. 
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan 
bahwa model regresi tersebut telah ter-
bebas dari masalah heteroskedastisitas.

c. Multikolinearitas



Pada  dasarnya  multikolinearitas 
adalah adanya suatu  hubungan linear 
yang sempurna  (mendekati sempurna) 
antara  beberapa  atau  semua  variabel 
bebas.  Pendeteksian  multikolinearitas 
dalam  penelitian  ini  menggunakan 
pengujian korelasi bivariat dengan uji 
Spearman’s  Rho  Correlation,  yang 
hasilnya  diketahui  bahwa  tidak  ada 
korelasi  antar  variabel  yang  melebihi 
0,8.  Dengan  berpedoman  pada 
pendapat  Gujarati  (1995:335)  yang 
mengatakan  bahwa  multikolinearitas 
menjadi  masalah  yang  serius  bila 
korelasi  antara  dua  variabel  bebas 
telah  melebihi  0,8,  maka  dapat 
disimpulkan  bahwa  antara  variabel 
penelitian  ini  telah  terbebas  dari 
masalah multikolinearitas. 

d. Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk 

menguji apakah dalam model regresi, 
variabel  terikat  dan  variabel  bebas 
keduanya  mempunyai  distribusi 
normal atau tidak. Model regresi yang 
baik  adalah  memiliki  distribusi  data 
normal  atau  mendekati  normal. 
Pengujian  normalitas  data  dalam 
penelitian  ini  dilakukan  dengan 
melihat  normal probability  plot  yang 
membandingkan  distribusi  kumulatif 
dari  data  sesungguhnya  dengan 
distribusi  kumulatif  dari  distribusi 
normal  menunjukkan  Gambar  2 
berikut. 
Gambar  2:  Normal  Probability  Plot 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Pada  grafik  normal  probability  
plot,  tampak  bahwa  titik-titik 
menyebar  di  sekitar  garis  diagonal, 
serta  penyebarannya  mengikuti  arus 
garis  diagonal.  Pengujian  distribusi 
data  yang  dilakukan  dengan  metode 
grafis  ini  menunjukkan  hasil  yang 
dapat  disimpulkan  bahwa  model 
regresi  layak  dipakai  karena  telah 
memenuhi asumsi normalitas.

7. Pembahasan dan Implikasi 
Kebijakan

Dari  hasil  analisis  di  atas 
diketahui  bahwa  variabel  independen 
yang  terdapat  dalam  model  yaitu 
Kognisi,  Budaya,  dan Kepemimpinan 
ketiga-tiganya  baik  secara  individual 
maupun  secara  bersama-sama 
signifikan  mempengaruhi  Disiplin 
kerja pegawai di lingkungan Kecamat-
an  Slogohimo  Kabupaten  Wonogiri. 
Signifikansi  pengaruh  secara  indivi-
dual  dapat  dibuktikan  dengan  nilai  t 
hitung   yang  lebih  besar  dari  nilai  t 
tabel.  Nilai  t  hitung variabel  Kognisi 
sebesar  2,221,  variabel  Budaya  sebe-
sar  2,628,  dan  variabel  Kepempinan 
sebesar  3,567.  ketiga  nilai  t  hitung 
tersebut  lebih  besar  apabila  diban-
dingkan  dengan  nilai  t  tabel  dengan 
jumlah observasi sebanyak 42 pada  α 
= 5 % yang besarnya 1,988. 

Pembuktian  bahwa  variabel 
independen  secara  bersama-sama 
mempengaruhi  variabel  dependen 
terlihat  dari  nilai  F  hitung  sebesar 
9,805  yang  lebih  besar  dari  nilai  F 
tabel  pada  α =  5  %  yang  besarnya 
4,00. Determinasi variabel independen 
terhadap  variabel  dependen  (R2) 
adalah  sebesar  43,6  %.  Ini  menun-
jukkkan informasi bahwa 56,4 % dari 
disiplin kerja dipengaruhi oleh faktor-
faktor  lain  yang  tidak  disebutkan 
dalam model, misalnya seperti tingkat 
gaji,  jabatan,  usia  pegawai,  jarak 
rumah dengan tempat kerja, ekspektasi 



untuk  peningkatan  karir,  masa  kerja, 
motivasi, serta banyak hal lainnya. 

Koefisien regresi dalam peneliti-
an ini menunjukkan bahwa elastisitas 
variabel Kepemimpinan paling tinggi, 
disusul  variabel  Budaya,  baru  kemu-
dian  variabel  Kognisi.  Koefisien 
regresi Kepemimpinan yang besarnya 
0,393  memberikan  arti  bahwa  Kepe-
mimpinan  mempunyai  andil  sebesar 
39,3% dari 43,6 % total Disiplin kerja 
pegawai.  Koefisien  regresi  variabel 
Budaya  yang  besarnya  0,376  mem-
berikan  arti  bahwa  Budaya  kerja 
mempunyai andil sebesar 37,6 % dari 
43,6  % total  Disiplin  kerja  pegawai. 
Koefisien  regresi  variabel  Kognisi 
yang besarnya 0,259 memberikan arti 
bahwa  Kognisi  pegawai  mempunyai 
andil sebesar 25,9 % dari 43,6 % total 
Disiplin  kerja  pegawai.  Dengan  kata 
lain, seandainya  kita dapat mengukur 
dengan pasti prosentase yang ada pada 
ketiga  variabel  independen  tersebut, 
maka  dapat  diperoleh  gambaran 
bahwa,  jika  mutu  Kepemimpinan 
meningkat  sebesar 1% maka Disiplin 
kerja pegawai akan meningkat sebesar 
0,393%. Jika Budaya kerja mengalami 
perbaikan  sebesar  1%  maka   akan 
diikuti  kenaikan  Disiplin  kerja 
pegawai sebesar 0,376%. Jika Kognisi 
pegawai meningkat sebesar 1% maka 
Disiplin  kerja  pegawai  juga  akan 
meningkat  sebesar  0,259%.  Dengan 
demikian  kita  dapat  mengetahui 
bahwa  ketiga  variabel  independen 
tersebut termasuk berkategori inelastis 
terhadap produktivitas  kerja  pegawai, 
karena besarnya elastisitas lebih kecil 
dari angka 1 (satu). 

Pengujian  asumsi  klasik 
terhadap  hasil  regresi  menunjukkan 
bahwa  model  tersebut  telah  terbebas 
dari  heteroskedastisitas  karena  hasil 
regresi  terhadap  residualnya  tidak 
menunjukkan  nilai  t  hitung  yang 

signifikan.  Model  juga  telah terbebas 
dari masalah multikolinearitas, karena 
nilai  korelasi  antar  variabel 
independen  tidak  melebihi  0,8.  Nilai 
DW  model  tersebut  besarnya  2,157, 
yang  berarti  lebih  besar  dari  pada 
batas  atas  (du)  nilai  DW  yang 
besarnya 1,60 tetapi lebih kecil dari 4-
du  (2,40).  Ini  menunjukkan  bahwa 
model  telah  terbebas  dari  masalah 
autokorelasi.  Dari  hasil  pengujian 
normal  probability  plot  diketahui 
bahwa  titik-titik  menyebar  di  sekitar 
garis  diagonal,  serta  penyebarannya 
mengikuti arus garis diagonal. Dengan 
demikian  maka  model  tersebut  telah 
memenuhi asumsi normalitas.

Ditinjau  dari  koefisien  regresi 
yang menunjukkan kategori  inelastic, 
yang ditandai dengan nilai elastisitas-
nya  yang  lebih  kecil  dari  angka  1 
(satu), menunjukkan bahwa peningkat-
an  variabel  Kepemimpinan,  Budaya, 
dan  Kognisi,  tidak  diikuti  dengan 
peningkatan  derajat  yang  sama besar 
pada  Disiplin  pegawai.  Berdasar  hal 
tersebut, maka kiranya kebijakan yang 
diterapkan  untuk  meningkatkan 
Disiplin kerja  pegawai,  jangan hanya 
diprioritaskan  pada  ketiga  variabel 
tersebut, tetapi perlu dicari hal-hal lain 
yang  juga  signifikan  mempengaruhi 
produktivitas  kerja  pegawai.   Namun 
demikian,  mutu  kepemimpinan, 
Budaya,  dan  kognisi  pegawai  tetap 
perlu  ditingkatkan  karena  meskipun 
kecil, tetap mempunyai pengaruh yang 
searah terhadap disiplin kerja pegawai 
Kecamatan  Slogohimo  Kabupaten 
Wonogiri.  

D. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Hasil regresi dengan metode  ordi-

nary  least  square  (OLS)  menun-
jukkan bahwa baik secara individ-
ual maupun secara serentak, vari-



abel  Kognisi,  Budaya,  dan 
Pemimpin  signifikan  mempeng-
aruhi Produktivitas Kerja Pegawai 
di  Lingkungan Kecamatan  Slogo-
himo  Kabupaten  Wonogiri.  Den-
gan  demikian  hipotesis  yang 
menyatakan  bahwa  variabel  inde-
penden  secara  signifikan  mem-
peng-aruhi variabel dependen, baik 
secara  individual  maupun  secara 
bersama-sama dapat diterima, atau 
dengan kata lain terbukti.

b. Hasil  regresi menunjukkan bahwa 
variabel  Pemimpin  merupakan 
variabel  yang  tertinggi  dalam 
mem-pengaruhi  disiplin  kerja  pe-
gawai,  disusul  variabel  Budaya, 
baru kemudian variabel kognisi.

c. Dari  koefisien  regresi  diketahui 
bahwa ketiga variabel independen 
mempunyai tingkat elastisitas yang 
berkategori inelastic, artinya terja-
dinya  peningkatan  tertentu  pada 
variabel  independen  diikuti 
pening-katan  yang  tidak  sama 
besarnya  (lebih  kecil)  pada 
variabel dependen.

d. Pengujian  asumsi  klasik 
menunjuk-kan bahwa hasil regresi 
ini  telah  memenuhi  asumsi 
normalitas,  bebas  dari  masalah 
autokorelasi, multikolinearitas, dan 
heteroske-dastisitas.

2. Keterbatasan
a. Responden  tidak  dibedakan 

berdasarkan status  sosialnya,  baik 
itu  tingkat  masa  kerja,  jabatan, 
pekerjaan,  umur,  jarak  tempat 
tinggalnya  dengan  kantor, 
ekspektasi  karir,  maupun  tingkat 
pendapatan.

b. Penelitian  ini  hanya  bertujuan 
untuk  memprediksi  model  yang 
ditawarkan,  yaitu  mencari 
pengaruh antara  variabel  Kognisi, 
Budaya,  dan  Pemimpin  terhadap 

disiplin  kerja  pegawai  di 
lingkungan Kecamatan Slogohimo 
Kabupaten  Wonogiri.  Kiranya 
akan  lebih  baik  apabila  dapat 
dikembangkan  menjadi  penelitian 
bersifat  experimentally,  yaitu 
penelitian  yang menguji  faktor-
faktor  apa  saja  yang 
mempengaruhi  disiplin  kerja 
pegawai  secara  lebih  luas  dan 
menyeluruh . 

3. Rekomendasi
Dari  hasil  analisis  regresi  yang 

telah  diuraikan  di  atas,  diketahui 
bahwa variabel Pemimpin mempunyai 
signifikansi  yang  lebih  baik  terhadap 
Disiplin  kerja  pegawai  dibanding 
dengan  variabel  Budaya,  maupun 
Kognisi.  Artinya  bahwa  kalau  sama-
sama  dilakukan  treatment  terhadap 
ketiga  variabel  tersebut  (Pemimpin, 
Budaya,  Kognisi),  maka  variabel 
Pemimpin  akan  lebih  banyak 
mempengaruhi  perubahan  Disiplin 
kerja pegawai dibanding dua variabel 
lainnya.   Dengan  demikian,  upaya 
peningkatan  mutu  kepemimpinan 
seorang  pemimpin  di  Kecamatan 
Slogohimo kabupaten Wonogiri  perlu 
diprioritaskan  karena  mempunyai 
pengaruh  yang  signifikan  terhadap 
disiplin pegawai. 

Selain  itu  kepemimpinan 
berkorelasi  erat  dengan  terciptanya 
budaya  organisasi,  yang  tentu  sangat 
signifikan  dalam  mempengaruhi 
disiplin  pegawai.  Peningkatan  mutu 
pemimpin  dapat  dicapai  melalui 
peningkatan  standarisasi  pemimpin, 
yang  dapat  dilihat  dari  tingkat 
pendidikan, pengalaman jabatan, track 
record  prestasi,  maupun  kapabilitas 
dan akseptabilitas pegawai. 

Ditinjau  dari  koefisien  regresi 
yang menunjukkan kategori  inelastic, 
yang ditandai dengan nilai elastisitas-
nya  yang  lebih  kecil  dari  angka  1 



(satu).   Ini   menunjukkan bahwa pe-
ningkatan variabel Pemimpin, Budaya, 
dan  Kognisi  pada  derajat  tertentu, 
tidak  diikuti  dengan  peningkatan 
derajat yang sama besar pada Disiplin 
kerja pegawai. Atau dengan kata lain, 
peningkatan  Disiplin  lebih  kecil 
dibanding  peningkatan  variabel 
Pemimpin,  Budaya,  dan  Kognisi. 
Berdasar  hal  tersebut,  maka  kiranya 
kebijakan  yang  diterapkan  untuk 
meningkatkan Disiplin kerja pegawai, 
jangan  hanya  diprioritaskan  pada 

ketiga  variabel  tersebut,  tetapi  perlu 
dicari hal-hal lain yang juga signifikan 
mempengaruhi Disiplin kerja pegawai, 
seperti  melalui  gaji,  kesempatan 
berkarir,  maupun  kejelasan  dari 
aturan-aturan atau regulasi. 

Untuk  mengetahui  lebih  luas 
variabel apa saja yang mempengaruhi 
Disiplin kerja pegawai tentu saja harus 
dilakukan  penelitian  yang  bersifat 
experimentally,  yaitu  penelitian  yang 
bertujuan  mencari  model  terbaik 
dalam mempengaruhi disiplin kerja.
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Pengaruh Anggaran Pengembangan Obyek 
dan Anggaran Penelitian Terhadap Pendapatan Pariwisata 

di Jawa Tengah Tahun 1992-2003

Sungkono
Syamsudin

ABSTRACT

The  research  was  done  in  Central  of  Java.  The  data  which  was  analyzed  and  
gathered is secondary data 1992 - 1993 formated in time series with 3 variables.  
Based on the data gathered, there are 235 tourist resorts located in 35 regencies and  
some towns in Central of Java. The facility of accommodation with 92 star hotels  
with the capacity of 5.353 rooms and 903 inns completed 16.487 rooms. The time of  
foreign tourist visiting in ithis province approximately lasts for 14 days. This number  
is longer than the national visiting, 12 days. 
The analysis result shows that the budget of developing object and the budget of  
research  influences  tourist  income  in  this  province.  The  variable  of  the  budget  
developing object significantly reaches the trust level 1 % and the variabel of the  
research significany gives an influence on the trust level 5% in to the tourist income  
sector. 
The result of the analysis consludes that the budget of the developing object and  
research gives an impact to ward the income of tourist sector. In order to increase  
the  number  of  visiting  foreign  tourists.  The  attention  specifically  is  paid  to  the  
condition of the state security and the decrease of the templestour political situation.  
Throught the increasing of this tourist sector, it is hoped that the condition will be  
able to raise the tourist sector income using as the source of PAD in Central Java. 

Keyword: income, budget, research, development. 



A. PENDAHULUAN 
Sampai akhir tahun 1999 sektor 

pariwisata  Indonesia  masih  berkutat 
dengan  masalah-masalah  visi  dan 
misi,  strategi  pemasaran  serta  target 
peraih  devisa  tertinggi  dan  terendah 
dari  wisatawan  mancanegara  yang 
berkunjung ke Indonesia. 

Sektor  pariwisata  Indonesia 
belurn  menyentuh  persoalan  yang 
sedang  aktual  di  negaranegara  lain 
yang  lebih  maju  dalam  bidang 
pariwisata. 

Sejak  tahun  1980-an  negara-
negara yang telah maju dalam industri, 
perdagangan  dan  bisnis  multi-
nasional,  baik  di  dunia  Eropa, 
Amerika  maupun  Timur  (Jepang, 
Korea  Selatan,  Taiwan,  Hong  Kong 
termasuk  Australia  Selatan)  telah 
rnengembangkan  satu  bentuk  baru 
dalam  dunia  pariwisata,  yaitu  wisata 
konvensi (convention tourism). 

Dewasa  ini,  tumbuh  keinginan 
untuk menggabungkan unsur kegiatan 
wisata dengan kegiatan bisnis asosiasi 
atau  korporasi.  Dengan  kata  lain, 
urusan  bisnis  itu  berada  dalam 
kerangka  wisata.  Tujuannya  adalah 
rnemajukan  manajemen  asosiasi  dan 
korporasi,  mengembangkan  profesio-
nalisme,  meningkatkan  kecanggihan 
pemasaran  dan  penjualan,  mengem-
bangkan  jasa  pelayanan  dan  sikap 
pelayanan itu sendiri. 

Cara  mencapai  tujuan  tersebut 
dengan  menyelenggarakan  atau 
berpartisipasi  dalam  berbagai  jenis 
pertemuan  (meetings),  konvensi  dan 
konperensi, pameran,  expo, trade fair, 
seminar, lokakarya  (workshops),  pela-
tihan  dan  pendidikan  (training and 
education),  peluncuran  produk  baru 
(product  launching),  perjalanan 
insentif dan lain-lain. 

Dengan  adanya  perkembangan 
wisata konvensi, sudah waktunya bagi 

Indonesia berbenah diri untuk mampu 
bersaing  dengan  negara-negara  yang 
telah maju dalam bidang ini. Kendati 
terlambat  Indonesia  mempunyai 
banyak  hal  untuk  dijual  yang  tidak 
dimiliki oleh negara lain. Potensi yang 
tersimpan ini perlu digali agar jangan 
tinggal menjadi potensi yang terkubur 
untuk selamanya. 

Salah satu potensi yang menjadi 
peluang  bagi  dipasarkannya  produk 
wisata  tersebut  adalah  potensi  yang 
berada  di  wilayah  Propinsi  Jawa 
Tengah.  Propinsi  Jawa  Tengah 
merupakan salah  satu Daerah  Tujuan 
Wisata (DTW) di Indonesia memiliki 
keanekaragaman  daya  tarik  wisata 
baik  yang  bersifat  budaya  maupun 
alam, yang tersebar  di  35 Kabupaten 
/Kota di Jawa Tengah. 

Pembangunan  daerah  tujuan 
wisata  diarahkan  untuk  ambit  bagian 
dalam mempercepat pemulihan ekono-
mi  dan  pembangunan  berkelanjutan 
yang  mendasarkan  pada  ekonomi 
kerakyatan. 

Berdasar Undang-undang No. 22 
tahun  1999  pasal  7  ayat  1  dan  2 
menyatakan  bahwa  kemenangan 
daerah  mencakup kewenangan  dalam 
pemerintahan,  kecuali  kewenangan 
dalam  bidang  politik  luar  negeri, 
pertahanan  dan  keamanan,  peradilan, 
moneter  dan  fiskal,  agama  serta 
kewenangan lainnya. 

Prinsip  pemberian  otonomi 
daerah  yang  dijadikan  pedoman  UU 
nomor 22 adalah pelaksanaan otonomi 
daerah  harus  lebih  meningkatkan 
kemandirian  daerah  otonom  dan 
karenanya  dalam  daerah  kabupaten 
atau  kota  tidak  ada  daerah 
administrasi. Demikian pula kawasan-
kawasan  khusus  yang  dibina 
pemerintah  atau  pihak  lain  seperti 
Badan  Otorita,  Kawasan  Pelabuhan, 
Kawasan  Perumahan,  Kawasan 
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Industri,  Kawasan  Pengembangan, 
Kawasan  Kehutanan,  Kawasan 
Perkotaan  Baru  dan  Kawasan 
Pariwisata,  dan  semacamnya  berlaku 
ketentuan  otonomi  daerah.  Sejalan 
dengan  proses  peJaksanaan  Undang-
undang  No.  22  tahun  1999  yang 
didalamnya  telah  mengatur  penye-
rahan  kewenangan  yang  seluas-
luasnya  kepada  daerah,  dengan 
penekanan pada kabupaten atau kota, 
maka  daerah  memiliki  kewenangan 
penuh  dalam  mengelola  potensi 
pariwisata  yang  ada  secara  mandiri 
dan berkesinambungan.

Dengan  melihat  kondisi  dan 
gambaran  propinsi  Jawa  Tengah 
dengan  segala  kelebihan  dan  keku-
rangan  yang  ditampilkan  oleh  sektor 
pariwisata  baik  itu  wisata  budaya, 
wisata  alam dan wisata  buatan  maka 
pemerintah  perlu  menggali  kekuatan 
pariwisata  untuk  meningkatkan 
pendapatan  sektor  tersebut  sehingga 
dapat  menjadi  sumber  penting dalam 
mendongkrak Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). 

Hubungan  antara  anggaran  pe-
ngembangan  obyek  dan  anggaran 
penelitian  pariwisata  terhadap  panda-
patan  sektor  pariwisata  ditunjukkan 
melalui gambar 1.  

Gambar 1: Pengaruh  Anggaran  Pengembangan 
Obyek  dan  Anggaran  Penelitian 
Terhadap Pendapatan Pariwisata.

Murjani (1995) telah melakukan 
penelitian  di  wilayah  Kalimantan 
Timur.  Hasil yang diperoleh menyim-
pulkan  bahwa  industri  pariwisata 

mempunyai  prespek  dalam menyerap 
tenaga  kerja  cukup  baik,  sedangkan 
kontribusinya  terhadap  PAD  yang 
perlu  diperhatikan  adalah  biro 
perjalanan,  tenaga kerja  yang diserap 
sektor  pariwisata  dan  kunjungan 
wisatawan,  maka  akan meningkatkan 
penyerapan tenaga kerja dan PAD. 

Syamsudin  dan Slamet  Santosa 
(2001)  telah  melakukan  penelitian  di 
Jawa  Tengah.  Kesimpulan  yang 
diperoleh  antara  lain  bahwa  perkem-
bangan  pariwisata  berpengaruh 
terhadap peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah. 

B. METODOLOGI PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel 

Penelitian  yang  dikaji  dalam 
pembahasan  ini  adalah  pendapatan 
Dinas  Pariwisata  di  wilayah  Jawa 
Tengah.  Populasi  pendapatan  pada 
Pendapatan  Sektor  Pariwisata  Jawa 
Tengah tiap  tahun,  penelitian  dengan 
menggunakan kurun waktu 12 tahun. 

Adapun  besamya  sampel  yang 
akan  diteliti  atau  analisa  dalam  tesis 
ini  adalah  mulai  tahun  1992  sampai 
dengan  tahun  2003.  Jadi  data  yang 
diambil dalam penelitian inr adalah 35 
Kabupatenl  Kotamadia  dari  jumlah 
daerah tujuan wisata 235 observasi.

2. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini dengan mengguna-

kan  data  jumlah  Pendapatan  Sektor 
Pariwisata Jawa Tengah tahun 1992 - 
2003. Metode pengumpulan data yang 
dipakai  adalah  metode  kuantitatif 
dengan menggunakan data yang telah 
tersedia  pada  Dinas  Pariwisata  Jawa 
Tengah.  Data  yang  dikaji  berkaitan 
dengan  pendapatan  pariwisata, 
anggaran  pengembangan  obyek  dan 
anggaran penelitian obyek. 

3. Metode Analisa Data 
Metode analisis  data ini dilaku-



kan  berdasarkan  data  untuk  masing-
masing  pengubah  dan  diolah  dengan 
menggunakan  program  komputer 
Statistical  Product  and  Service 
Solution (SPSS). 

Pengolahan  data  dilakukan 
sesuai  dengan kelompok model  yang 
diajukan yaitu mengolah data dengan 
metode  regresi  yang  menyatakan 
hubungan pengubah tak bebas dengan 
pengubah bebas. 

Alat  analisis  dengan 
menggunakan  regresi  ganda  dengan 
model  "Double  Log".  Hipotesis  diuji 
dengan menggunakan  OLS (Ordinary 
Least  Square)  atau  sering  disebut 
pangkat  kuadrat  terkecil  biasa.  Inti 
metode pangkat kuadrat terkecil biasa 
adalah  mengestimasi  suatu  garis 
regresi  dengan  jalan  meminimalkan 
jumlah  dari  kuadrat  kesalahan  setiap 
observasi  terhadap  garis  tersebut 
(Gujarati, 1995: 72). 



Pendapatan Sektor Pariwisata=a + b1 Pengembangan Obyek + b2 Penelitian + e
Di mana : 
a = Konstanta (parameter a apabila X1, dan X2 sarna dengan 0)
b1, b2 = Koefisien Regresi 
e = error term (kesalahan pengganggu) 

4. Uji Estimasi 
Dengan  menggunakan  fungsi 

regresi  dapat  diukur  ketepatan  uji  t 
statistik, koefisien determinasi dan uji 
F  statistik.  Uji  estimasi  itu  adalah 
sebagai berikut: 

a. Uji t-statistik 
Uji  t-statistik  pada  dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
satu  variabel  penjelas  secara  indivi-
dual  dalam  menerangkan  variabel 
terikat. 
Ho : b = 0 
Artinya,  tidak  ada  pengaruh  yang 
signifikan antara varia bel independen 
terhadap vari-abel dependen. 
Ha : b ≠ 0 
Artinya,  ada  pengaruh  yang  signi-
fikan  antara  variabel  inde-penden 
terhadap variabel dependen. 

Untuk  menguji  kedua  hipotesis 
ini  digunakan  t-statistik  hitung  dari 
formula sebagai berikut: 

t = 
Sb
b

Di mana : 
b = koefisien regresi 
Sb = Standard Error of Estimate 
b. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi mengukur 
seberapa  jauh  kemampuan  model 
menerangkan  variasi  variabel  terikat. 
Formula  menghitung  koefisien  deter-
minasi adalah :

R2 = (TSS-SSE)/TSS = SSR/TSS

Di mana :
TSS : Total Sum of Square 
SSE : Sum of Square Error 

SSR : Sum of Squares due to Regress-
ion
Nilai  koefisien  determinasi 

adalah di antara nol dan satu. Nilai R2 

yang  kecil  berarti  variabel-variabel 
independen dalam menjelaskan varia-
bel dependen amat terbatas. Nilai yang 
mendekati  satu berarti  variabel-varia-
bel  independen  memberikan  hampir 
semua  informasi  yang  dibutuhkan 
untuk  memprediksi  variasi  variabel 
dependen. 

Secara  umum  data  koefisien 
determinasi  untuk  data  silang  relatif 
rendah  karena  adanya  variasi  yang 
besar antara masing-masing pengamat. 
sedangkan  untuk  data  runtut  waktu 
biasanya  mempunyai  nilai  koefisien 
determinasi  yang  tinggi,  Kuncoro 
(2001 : 100). 

c. Uji F-statistik 
Uji  F-statistik  pada  dasarnya 

menunjukkan apakah semua varia bel 
bebas yang dimasukkan dalam model 
mempunyai pengaruh secara bersama-
sama  terhadap  variabel  terikat. 
Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji 
adalah apakah semua parameter dalam 
model sama dengan nol, atau:
Ho : bi = b2 = ... = bk = 0
Artinya  apakah  semua  varia  bel 
independen bukan merupakan penjelas 
yang  signifikan  terhadap  variabel 
dependen.  Hipotesis  alternatifnya 
(Ha),  tidak  semua  parameter  secara 
stimulan sama dengan nol, atau :
Ha ; b1 ≠ b2 ≠ ... ≠ bk ≠ 0

Semua  variabel  independen 
secara  simultan  merupakan  penjelas 



yang  signifikan  terhadap  variabel 
dependen.  Untuk  menghitung  nilai  F 
statistik  digunakan  formula  sebagai 
berikut: 

F = )kn/(SSE
k/SSR

MSE
MSR

−
=

dimana: 
SSR : sum of squares due to regress-

ion 
SSE : sum of squares error 
n : jumlah observasi 
k : jumlah parameter dalam model 
MSR : mean  squares  due  to 

regression 
MSE : mean of  squares due to 

error 
Pada dasarnya nilai F diturunkan 

dari  tabel  ANOVA  (analysis  of  
variance).  Bahwa TSS = SSR + SSE, 
artinya  total sum  of  squares (TSS) 
bersumber  dari  variasi  regresi  (SSR) 
dan  variasi  kesalahan  (SSE),  yang 
dibagi  dengan  derajat  keabsahan 
masing-masing. 

Membandingkan  nilai  F  hasil 
perhitungan  dengan  nilai  F  menurut 

tabel  pada  derajat  kepercayaan  5%. 
Bila  nilai  F  hasil  perhitungan  lebih 
besar dari pada F menurut table, maka 
Ho  ditolak  atau  menerima  hipotesis 
alternatif  yang  menyatakan  bahwa 
semua  variabel  independen  secara 
serentak dan signifikan mempengaruhi 
variabel dependen. 

Bila  nilai  F  hasil  perhitungan 
lebih besar dari pada nilai F menurut 
tabel  maka  hipotesis  alternatif  yang 
menyatakan  bahwa  semua  variabel 
indpenden  secara  serentak  dan 
signifikan  mempengaruhi  variabel 
dependen (Kuncoro, 2001:99).

C. HASIL PENELITIAN DAN 
ANALISIS DATA 

Untuk  menganalisis  pengaruh 
anggaran  pengembangan  obyek  dan 
anggaran  penelitian  obyek  terhadap 
pendapatan  pariwisata  digunakan 
model  OLS (Ordinary  Least  Square)  
yang  sering  disebut  dengan  pangkat 
kuadrat kecil biasa. Hasil pengolahan 
data  diperoleh  koefisien-koefisien 
sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Perhitungan Regresi 

Varibel Coefficient t-hitung Probabilitas

(Constant)
LNPEO
LNALIT

5,480
0,733
0,178

2,154
5,802
2,411

0,060
0,000
0,039

R2 = 0,845 
F   = 24,502  Prob. = 0,000 

Dari  persamaan  hasil  olah  data 
di  atas  dapat  diketahui  bahwa 
konstanta sebesar 5,480. Artinya, jika 
tidak  ada  anggaran  untuk  pengem-
bangan obyek dan anggaran penelitian 
obyek,  maka  pendapatan  pariwisata 
sebesar 5,480. 

Koefisien  regresi  0,733 menya-
takan bahwa setiap penambahan  1  % 
anggaran  pengembangan  obyek  akan 
meningkatkan  pendapatan  pariwisata 
sebesar  0,733%,  dengan  anggapan 
bahwa  anggaran  penelitian  obyek 
sama dengan no!. 



Koefisien  regresi  0,178 menya-
takan bahwa setiap penambahan 1 % 
anggaran  penelitian  akan  meningkat-
kan  pendapatan  pariwisata  sebesar 
0,178%  dengan  anggapan  anggaran 
pengembangan  obyek  sarna  dengan 
no!. 

Uji t statistik sebesar 5,802 > 2 
menunjukkan  anggaran  pengembang-
an  obyek  pada  tingkat  kepercayaan 
99%  mempunyai  pengaruh  positif 
terhadap pendapatan pariwisata. 

Uji t statistik 2,411 > 2 menun-
jukkan  bahwa  anggaran  penelitian 
obyek  dalam taraf  kepercayaan  90%, 
sangat  nyata  berpengaruh  terhadap 
pendapatan pariwisata. 

Uji F statistik sebesar 24,502 > 4 
dengan tingkat signifikan 0,000 yang 
lebih kecil dari 0,01 (1%) maka model 
regresi bisa dipakai untuk mempredik-
si  pendapatan  pariwisata.  Anggaran 
pengembangan  obyek  dan  anggaran 
penelitian obyek secara bersama-sama 
berpengaruh  terhadap  pendapatan 
pariwisata. 

Koefisien  determinasi,  R2 = 
0,845  berarti  prosentase  pengaruh 
variabel  pengembangan  obyek  dan 
penelitian  obyek  terhadap  perubahan 
variabel pendapatan pariwisata sebesar 
84,5%.  Sedangkan  sisanya  12,7% 
(100% -  87,3% =  12,7%)  dijelaskan 
oleh  variabel  lain  selain  variabel 
pengembangan  obyek  dan  variabel 
penelitian obyek. 

D. PENUTUP 
1. Kesimpulan 
a. Persamaan regresi yang dihasilkan 

menunjukkan  bahwa  terdapat 

pengaruh  yang  positif  dari 
anggaran  pengembangan  obyek 
dan  anggaran  penelitian  obyek 
terhadap pendapatan pariwisata. 

b. Berdasarkan uji  t,  secara individu 
pengaruh anggaran pengembangan 
obyek  terhadap  pendapatan 
pariwisata  berada  pada  tingkat 
kepercayaan  99%,  sedangkan 
pengaruh  anggaran  penelitian 
obyek  terhadap  pendapatan 
pariwisata  berada  pada  tingkat 
kepercayaan 90%. 

c. Berdasarkan uji F, secara bersama-
sama  anggaran  pengembangan 
obyek  dan  anggaran  penelitian 
obyek  berpengaruh  terhadap 
pendapatan pariwisata pada tingkat 
kepercayaan  99%.  R2 sebesar 
0,873,  bahwa  pendapatan 
pariwisata  dapat  dijelaskan  oleh 
kedua  variabel  bebas  sebesar 
87,3%  dengan  demikian 
mempunyai hubungan sangat kuat. 

2. Implementasi Kebijakan 
Dari  pengamatan kondisi 

perkembangan  dan  analisis  data  di 
Jawa  Tengah  dapat  diimplementasi-
kan,  yaitu  bahwa  dengan  panasnya 
suhu  politik  di  Indonesia  khususnya 
Jawa  Tengah  (Solo)  perlu  perhatian 
khusus  atas  jaminan  rasa  aman 
sebagai  aspek  penawaran  dalam 
rangka meningkatkan  dan memperta-
hankan  kunjungan  wisatawan.  Selain 
itu,  anggaran  pengembangan  obyek 
dan  anggaran  penelitian  obyek  yang 
terbukti  berpengaruh  positif  terhadap 
pendapatan  pariwisata  perlu  lebih 
ditingkatkan. 
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Pengaruh Lingkungan Kerja Pada Hubungan Antara Kompensasi
Dan Kepemimpinan  Terhadap Kepuasan Kerja 

Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak  Salatiga

Parwoto Widodo

ABSTRACT

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  lingkungan  kerja  terhadap 
hubungan  kompenasasi  dan  kepemimpinan  terhadap  kepuasan  kerja.  Untuk 
menganalisis  pengaruh  tersebut,  data  yang  diperoleh  dengan  dianalisis  dengan 
menggunakan  teknik  analisis  kuantitatif  yaitu  regresi  linear  sederhana  dengan 
menggunakan variabel moderator.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kompensasi dan kepemimpinan berpengaruh 
secara  signifikan  terhadap  kepuasan  kerja  yang  ditunjukkan  oleh  nilai  t  hitung 
variabel  kompensasi  sebesar  2,34  dan  t  hitung  variabel  kepemimpinan  sebesar 
6,267. Kedua nilia r hitung tersebut lebih besar dari nilai r tabel pada tingkat alpha 
5% yaitu  1,664.  Dengan melibatkan  variabel  lingkungan  kerja   sebagai  variabel 
moderator, diperoleh hasil bahwa lingkungan kerja yang baik mampu memoderasi 
(memperkuat) pengaruh variabel kompensasi dan kepemimpinan terhadap kepuasan 
kerja.  Variabel kompensasi hanya mampu menjelaskan perubahan kepuasan kerja 
sebesar  6,4%  sedangkan  kepemimpinan  mampu  menjelaskan  32,9%  perubahan 
kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan masih terdapat faktor lain yang turut 
mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yang tidak diteliti.

Berdasar  hasil  penelitian  ini,  maka  disarakan  agar  pertama,  besarnya 
kompensasi/balas jasa yang diberikan setiap pegawai hendaknya disesuaikan dengan 
prestasi  kerja,  jenis  dan  resiko  pekerjaan,  tanggung  jawab  serta  tidak  hanya 
mendasarkan  pada  pangkat,  golongan,  masa  kerja  dan  jabatan  semata.  Kedua, 
seorang  pemimpin  harus  dapat  memberikan  contoh  yang  baik,  berdisiplin  baik, 
jujur, adil serta sesuai kata dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, 
kedisiplinan  bawahan  akan  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik  pula.  Ketiga, 
lingkungan kerja yang sudah kondusif hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan.

 
Kata kunci : lingkungan kerja, kompensasi, kepemimpinan, kepuasan kerja 

karyawan.





A. PENDAHULUAN
Dalam  kondisi  perekonomian 

yang  tidak  menentu  menempatkan 
pegawai negeri sipil pada posisi yang 
serba  dilematis.  Di  satu  sisi  sebagai 
individu,  pegawai  tersebut  harus 
memenuhi kebutuhan hidup keluarga-
nya. Padahal gaji yang diterima relatif 
kecil  jika  dibandingkan  jenis 
pekerjaan yang lain. 

Di sisi lain, sebagai abdi negara 
dan abdi  masyarakat,  pegawai  negeri 
sipil  dituntut  tanggung  jawab  yang 
tinggi  dalam  memberikan  pelayanan 
kepada  masyarakat.  Akibat  kondisi 
tersebut, sebagian dari pegawai negeri 
sipil terpaksa harus mencari pekerjaan 
sampingan  untuk  memperoleh 
tambahan penghasilan.

Untuk  menjawab  permasalahan 
tersebut diperlukan kesamaan persepsi 
terhadap motivasi kerja yang diberikan 
organisasi dan budaya kerja yang ada 
di  organisasi  itu  sendiri  sehingga 
diperoleh  hasil  kinerja  dan  kepuasan 
kerja karyawan. Hal ini penting untuk 
dilakukan dalam rangka memperbaiki 
citra  aparatur  pemerintah  yang  jauh 
tertinggal, yang apabila ditelusuri dan 
dicari  penyebabnya  yang  menonjol 
karena  adanya  sikap  individu 
karyawan  yang  negatif  terhadap 
pekerjaannya,  adanya  perbedaan 
antara  harapan  dan  kenyataan  yang 
diterima  sehingga  menimbulkan  rasa 
tidak puas.

Menurut  Werther  dan  Davis 
(dalam Iriyanto, 2005  kepuasan kerja 
adalah  perasaan  menyenangkan  dan 
tidak  menyenangkan,  menurut 
pandangan  para  pekerja  terhadap 
pekerjannya, kepuasan kerja diperoleh 
bila  ada  kesesuaian  antara  ciri-ciri 
pekerjaan (job characteristics) dengan 
keinginan para pekerja.  Studi tentang 
kepuasan kerja  (job satisfaction) telah 
dilakukan  sejak  lama  dan  jumlahnya 

cukup  banyak,  dikaitkan  dengan 
tingkat  produktivitas  maupun  kinerja 
karyawan.  Indikator  kepuasan  kerja, 
biasanya  dikaitkan  dengan  tingkat 
absensi,  tingkat  perputaran  tenaga 
kerja  dimana  kedua  hal  tersebut 
merupakan  biaya  yang  tinggi  dalam 
organisasi.  Sehingga  harus  dipahami 
faktor-faktor  yang  mempengaruhi 
kepuasan kerja.

Banyak  faktor  yang  mempeng-
aruhi  kepuasan  kerja  seorang 
karyawan.  Faktor  gaji  menjadi  faktor 
utama  dalam  motivasi,  sebab  gaji 
merupakan  output  atau  hasil  dari 
sebuah  proses  kerja  (Hanafi,  1997). 
Kesesuaian  antara  besarnya  tanggung 
jawab  dan  besarnya  gaji  ini  menjadi 
bahan  pertimbangan  bagi  karyawan 
untuk menerima atau menolak sebuah 
pekerjaan.  Faktor  kedua  adalah 
perilaku  pemimpin,  dimana  perilaku 
pemimpin  memiliki  dampak  yang 
signifikan  terhadap  sikap  karyawan, 
perilaku dan kinerja karyawan. Faktor 
lain  yang  dapat  mempengaruhi 
kepuasan  kerja  adalah  lingkungan 
kerja.  Hubungan kerja  yang  erat  dan 
saling  membantu  antara  sesama 
pegawai, antar bawahan dengan atasan 
akan mempunyai  pengaruh yang baik 
pula terhadap kepuasan kerja pegawai. 

Lingkungan kerja yang kondusif 
seperti  hubungan  antara  karyawan 
dengan  karyawan,  karyawan  dengan 
atasan  dapat  tercipta  dengan 
pemberian kompensasi yang layak dan 
perilaku  kepemimpinan  yang 
meneladani akan dapat mempengaruhi 
kepuasan kerja, akan tetapi juga dapat 
memperkuat  pengaruh  lingkungan 
kerja,  kompensasi  dan kepemimpinan 
terhadap  kepuasan kerja. 

Kantor Pelayanan Pajak mempu-
nyai  tugas  mengumpulkan  dana  dari 
masyarakat untuk kepentingan APBN 
di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Salatiga 



khususnya dibutuhkan perilaku organ-
isasi yang kondusif guna menciptakan 
manajemen organisasi  yang  memper-
hatikan  aspek  sumber  daya  manusia 
secara  utuh.  Apabila  setiap  pegawai 
dalam  hal  ini  di  Dinas  Kantor 
Pelayanan  Pajak  Salatiga  dapat 
terpenuhi kebutuhan baik secara fisik 
maupun  psikis,  maka  mereka  akan 
mempunyai  motivasi  kerja  yang 
tinggi,  kemudian motivasi  kerja  akan 
mempengaruhi tingkat kepuasan kerja 
pegawai  dan  pada  gilirannya  akan 
tinggi pula produktifitas kinerjanya.

Melihat  begitu  luas  dan 
kompleksnya  tugas  dan  fungsi  dari 
Kantor  Pelayanan  Pajak,  maka  di 
dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi  tersebut  sangat  membutuhkan 
pegawai  sebagai  aparatur  pemerintah 
yang mempunyai semangat kerja yang 
tinggi.  Indikator-indikator  yang 
menunjukkan  kurangnya  motivasi 
kerja  pegawai  antara  lain  adalah 
kedisiplinan. Berdasarkan pengamatan 
sehari-hari  kedisiplinan  pegawai  di 
Kantor  Pelayanan  Pajak  Salatiga 
belum  dilaksanakan  secara  optimal. 
Hal  ini  ditandai  dengan  banyaknya 
pegawai yang kurang taat dan kurang 
menyadari  terhadap  ketentuan  jam 
kerja dinas, masuk kerja terlambat dan 
pulang  kerja  lebih  awal,  sering 
meninggalkan  tempat  kerja  pada 
waktu  jam  kerja  tanpa  seijin  dari 
pimpinan,  penggunaan  sarana 
investasi  kantor  yang  tidak  sesuai 
dengan ketentuan, banyaknya pegawai 
yang  mangkir  di  tempt-tempat 
tertentu, tidak betah tinggal di ruangan 
kerjanya,  malas  bekerja  dan  lain 
sebagainya. Untuk itu perlu dicari akar 
permasalahan  serta  perlu  diupayakan 
pemecahan masalah yang tepat untuk 
menanganinya.  Dengan  demikian, 
penting  untuk  diketahui  pengaruh 
kompensasi  dan  kepemimpinan 

terhadap  kepuasan  kerja  aparatur 
Kantor Pelayanan Pajak Salatiga.

B. TINJAUAN PUSTAKA
Suasana  kerja  yang  kondusif, 

Interaksi karyawan dengan karyawan, 
Interaksi  karyawan  dengan  atasan, 
Tersedianya fasilitas.

1. Kompensasi
Menurut  Werther  dan  Davis 

(dalam  Hasibuan  2003)  kompensasi 
adalah  apa  yang  seorang  pekerja 
terima sebagai balasan dari pekerjaan 
yang diberikannya. Baik upah per jam 
ataupun  gaji  periodik  di  buat  dan 
dikelola oleh bagian personalia. 

Menurut  Andrew  F.  Sikula 
kompensasi  adalah  segala  sesuatu 
yang  dikonstitusikan  atau  dianggap 
sebagai  suatu  balas  jasa  atau 
equivalen.   Indikator  kompensasi 
dalam  penelitian  ini  adalah  Gaji 
(salary),  Karakteristik  pekerjaan  atau 
beban tugas, Bonus, Upah insentif.

2. Kepemimpinan
Menurut  Tead  (dalam  Sutarno, 

2001)  kepemimpinan adalah aktivitas 
mempeng-aruhi orang-orang agar mau 
bekerja  sama  untuk  mencapai 
beberapa  tujuan  yang  mereka 
inginkan. 

Menurut  Dubin  (Jakun) 
kepemimpinan  adalah  menggunakan 
wewenang  dan  membuat  keputusan-
keputusan. Terry (Jakun) mengatakan 
bahwa  kepemimpinan  (leadership) 
adalah  merupakan  hubungan  antara 
seseorang dengan orang lain. Indikator 
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini 
adalah  :  memberikan  arahan  tugas, 
menghargai  prestasi,  menentukan 
promosi  jabatan  berdasarkan  aturan, 
memberikan  keteladanan,  dan 
memperingatkan sanksi dengan tegas. 



Berdasarkan  tinjauan  pustaka, 
maka  hipotesis  yang  diuji  adalah 
sebagai berikut:
1. Terdapat  pengaruh  signifikan 

positif antara kompensasi terhadap 
kepuasan  kerja  aparatur  Kantor 
Pelayanan Pajak Salatiga.  

2. Terdapat  pengaruh  signifikan 
positif  antara  kepemimpinan 
terhadap kepuasan kerja  aparatur 
Kantor Pelayanan Pajak Salatiga. 

3. Pengaruh signifikan positif  antara 
Kompensasi  kerja  terhadap 
kepuasan  kerja  aparatur  Kantor 
Pelayanan Pajak Salatiga diperkuat 
oleh Lingkungan Kerja yang baik.

4. Pengaruh signifikan positif  antara 
Kepemimpinan  kerja  terhadap 
kepuasan  kerja  aparatur  Kantor 
Pelayanan Pajak Salatiga diperkuat 
oleh Lingkungan Kerja yang baik.

C. METODOLOGI PENELITIAN 
1. Sampel Penelitian 

Sampel  yang  digunakan  dalam 
penelitian  ini  adalah  semua  Pegawai 
Negeri  Sipil  Kantor  Pelayanan  Pajak 
Salatiga yang  structural sebanyak 80 
orang pegawai.

2. Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  terutama 

adalah data primer yang diperoleh dari 
observasi,  wawancara  dan  jawaban 
kuesioner  dari  para  pegawai  negeri 
sipil yang terpilih sebagai sampel. Di 
samping  juga  wawancara  lebih 
mendalam  terhadap  para  key person 
atau atasan dari responden dari pihak-
pihak  yang  berkompeten.  Kuesioner 
atau daftar  pertanyaan  memiliki  lima 
pilihan  jawaban  yaitu  sangat  setuju 
“SS”,  setuju  “S”,  netral  “N”,  tidak 
setuju  “TS”,  sangat  tidak  setuju 
“STS”. 

Disamping  data  primer,  juga 
digunakan  data  sekunder  dari  doku-

mentasi yang ada di Kantor Pelayanan 
Pajak  Salatiga  yang  berhubungan 
dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Analisa Data
a. Uji Validitas 

Uji  validitas  digunakan  untuk 
mengukur  sah  atau  tidaknya  suatu 
kuesioner.  Suatu  kuisioner  dikatakan 
valid  jika  pertanyaan  pada  kuisioner 
mampu untuk mengungkapkan sesuatu 
yang  akan  diukur  oleh  kuisioner 
tersebut (Ghozali, 2005). 

Untuk  mengetahui  uji  validitas 
ini  menggunakan  korelasi  product 
moment. Jika r hitung lebih besar dari 
r  tabel,  maka akan ada korelasi  yang 
nyata  antara  kedua  variabel  tersebut 
sehingga  alat  ukur  ini  valid  untuk 
sahih dan sebaliknya.

b. Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  adalah uji  untuk 

mengukur  suatu  kuesioner  yang 
merupakan variabel /  konstruk. Suatu 
kuisioner  dikatakan  reliable  atau 
handal  jika  jawaban  seseorang 
terhadap  pernyataan  adalah  konsisten 
atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk 
mengetahui uji ini menggunakan nilai 
Cronbach Alpa,  jika   Menurut 
Nunnaly  nilai  Cronbach Alpa lebih 
besar  0,6  maka  kuisioner  tersebut 
dikatakan  reliabel  (dalam  Ghozali, 
2005).

c. Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji  normalitas  bertujuan  untuk 
menguji  apakah dalam sebuah model 
regresi,  variable dependent,  variable 
independent atau  keduanya 
mempunyai  distribusi  normal  atau 
tidak. Model regresi yang baik adalah 
distribusi data normal atau mendekati 
nomal.  Untuk  menguji  distribusi 
dengan melihat penyebaran data (titik) 
pada sumbu diagonal dari grafrik. Jika 
data menyebar disekitar garis diagonal 



dan  mengikuti  arah  garis  diagonal, 
maka model regresi memenuhi asumsi 
normalitas.  Dan  jika  data  menyebar 
jauh  dari  garis  diagonal  dan  /  atau 
tidak  mengikuti  arah  garis  diagonal, 
maka  model  regresi  tidak  memenuhi 
asumsi normalitas (Santoso, 2004).
Uji Multikolinearitas

Uji  asumsi  multikolinearitas 
artinya  antara  variabel  bebas  tidak 
boleh  ada  korelasi.  Untuk  menguji 
adanya kolinearitas digunakan uji VIF 
dan Tolerance. Jika hasil  perhitungan 
nilai  Varian  Inflation  Factor (VIF) 
dibawah 10% dan  tolerance variable 
bebas  diatas  10%.  Maka  dapat 
disimpulkan  bahwa  asumsi  tersebut 
tidak  ada  multikolinearitas  dalam 
penelitian (Ghozali, 2005).
Uji Heteroskedasitas

Uji  asumsi  heteroskedasitas 
artinya  bahwa  variabel  bebas  tidak 
berubah  dari  satu  sampel  ke  sampel 
lain, sebab variabel bebas akan diukur 
pengaruhnya  terhadap  variabel 
tergantung.  Untuk  menguji  ada 
tidaknya  heteroskedasitas  dilihat  dari 
grafik  scatter plot titik  menyebar 
secara acak serta  tersebar  baik diatas 
maupun dibawah angka 0 pada sumbu 
Y.  Hal  ini  disimpulkan  bahwa  tidak 
terjadi  heteroskedasitas  pada  model 
regresi tersebut (Ghozali, 2005).
Uji Autokorelasi

Uji  autokorelasi  bertujuan 
meng-uji apakah dalam model regresi 
linear  ada  korelasi  antar  kesalahan 
peng-ganggu  pada  periode  t  dengan 
kesalah-an pengganggu pada perode t-
1  (sebelumnya).  Jika  terjadi  korelasi, 
maka dinamakan ada problem autoko-
relasi. 

Autokorelasi  muncul  karena 
observasi  yang  berurutan  sepanjang 
waktu  berkaitan  satu  sama  lainnya. 
Masalah  ini  timbul  karena  residual 
(kesalahan  pengganggu)  tidak  bebas 

dari  satu  observasi  ke  observasi 
lainnya. Hal ini sering ditemukan pada 
data runtut waktu (time series). 

Untuk menguji adanya autokore-
lasi dipergunakan Uji Durbin Watson 
batas  atas  dan  batas  bawah  (d1  atau 
du),  bila  hasil  perhitungan  terletak 
antara  selang  batas  atas  dan  batas 
bawah, maka dapat disimpulkan tidak 
terjadi autokorelasi (Ghozali, 2005).

4. Pengujian Hipotesis
Uji  Hipotesis  dalam  penelitian 

ini  menggunakan  teknik  regresi. 
Hipotesis  pertama  dan  kedua 
digunakan untuk mengetahui pengaruh 
kompensasi  dan  kepemimpinan 
terhadap kepuasan kerja. 

Model  analisis  yang  digunakan 
dalam penelitian ini adalah berbentuk 
persamaan  regresi  linier  sederhana. 
Bentuk  persamaan  regresi  yang 
digunakan  dapat  dirumuskan  sebagai 
berikut:
Hipotesis 1 : Y = bo + b1 X1 + e
Hipotesis 2 : Y = bo + b2 X2 + e
Di mana :
Y : Kepuasan Kerja
X1 : Kompensasi
X2 : Kepemimpinan
X3 : Lingkungan Kerja

Hipotesis  ketiga dan  keempat 
digunakan  untuk  mengetahui  peran 
variabel  lingkungan  dalam  hubungan 
kompensasi  dan  kepemimpinan 
terhadap kepuasan kerja. 

Analisis  yang digunakan adalah 
regresi  dengan  variabel  moderator. 
Dari berbagai teknik yang ada, dalam 
penelitian  ini  akan  digunakan  teknik 
uji residual. Secara matematis langkah 
-langkah tersebut dirumuskan sebagai 
berikut :
Hipotesis 3 : a.  X3 = bo + b1 X1 + e1

b.  e1  = bo + b Y + e
Hipotesis 4 : a.  X3 = bo +b2 X2 + e2

b.  e2  = bo + b Y + e



Dalam  hal  ini  jika  terjadi 
kecocokan  antar  variabel  independen 
(nilai residual kecil atau nol) yaitu jika 
variabel  independen  meningkat  dan 
variabel  moderating  juga  meningkat 
maka  variabel  terikat  juga  akan 
meningkat. 

D. HASIL PENELITIAN
1. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini 
dilakukan  dengan  cara  mengkorelasi 
masing-masing butir item dengan nilai 
totalnya.  Teknik  yang  digunakan 
adalag  teknik  korelasi  Product  
Moment. Pedoman  yang  digunakan 
adalah jika hasil perhitungan r hitung 
>  r  tabel,  maka  kuesioner  tersebut 
adalah valid  atau sahih.  Nilai  r  tabel 
pada  tingkat  signifikansi  alpha  5% 
untuk  degree of freedom (df) = n-2 = 
82-2 = 80 dan  α = 0,05 didapat nilai 
sebesar 0,217. Dengan demikian, item 
akan  dinyatakan  valid  jika  memiliki 
nilai r hitung lebih dari 0,217.  Hasil 
uji  validitas  menunjukkan  bahwa 
angket Kepuasan Kerja (Y) memiliki r 
hitung  bergerak  dari  0,320-0,670, 
angket  Kompensasi  (X1)  memiliki  r 
hitung  bergerak  dari   0,453-0,819, 
angket Kepemimpinan (X2) memiliki 
r hitung dari  0,801-0,887, dan angket 
Lingkunagn  Kerja  memiliki  nilai  r 
hitung  bergerak  dari  0,519-0,805. 
Dengan demikian, oleh karena seluruh 
item  memiliki  nilai  r  hitung  diatas 
nilai  r  tabel  (0,217),  maka  dapat 
disimpulkan  bahwa  seluruh  item 
dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas
Uji  reliabilits  dilakukan  untuk 

mengetahui  keterandalan  angket. 
Teknik analisis yang digunakan adalah 
teknik  Cronbach  Alpha.   Pedoman 
yang digunakan adalah sebagai berikut 
:  Angket  dikatakan  reliabel  jika 

memberikan  nilai  cronbach  alpha  > 
0,60 (Nunnaly dalam Ghozali,  2005). 
Hasil  pengujian  reliabilitas  angket 
Kepuasan Kerja (Y) memperoleh hasil 
koefisien alpha sebesar 0,6409 dengan 
catatan item nomor 1 dikeluarkan dari 
analisis.   Hasil  pengujian  reliabilitas 
angket  Kompensasi  (X1)  diperoleh 
koefisien  alpha  sebesar  0,6046. 
Dengan  catatan  item  nomor  4 
dikeluarkan  dari  analisis.   Hasil 
pengujian  reliabilitas  angket 
Kepemimpinan (X2) yang terdiri  dari 
5 item valid diperoleh hasil koefisien 
alpha sebesar 0,8918. Hasil pengujian 
reliabilitas  angket  Lingkungan  Kerja 
(X3)  yang  terdiri  dari  10  item valid 
diperoleh hasil koefisien alpha sebesar 
0,8531. 

3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas 

Uji  normalitas  bertujuan  untuk 
menguji  apakah dalam sebuah model 
regresi,  variable dependent,  variable 
independent atau  keduanya 
mempunyai  distribusi normal ataukah 
tidak.  Berdasarkan  hasil  perhitungan 
diperoleh  hasil  bahwa  data  (titik) 
menyebar disekitar garis diagonal dan 
mengikuti  arah  garis  diagonal, 
sehingga memenuhi asumsi normlitas. 

b. Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  digunakan 

untuk mengetahui apakah ada korelasi 
serial (korelasi antara data dalam satu 
variabel). Untuk menguji ada tidaknya 
autokorelasi,  dalam  penelitian  ini 
digunakan  uji  Durbin  Watson  (DW). 
Hasil  uji   autokorelasi  menunjukkan 
nilai  DW  sebesar  1,954.  Pada  taraf 
signifikansi 5% dan degree of freedom 
(df)  sebesar  3  (jumlah  variable 
independent) diperoleh nilai dl sebesar 
1,561 dan du sebesar  1,716. Dengan 
demikian, model regresi memiliki nilai 
DW diantara du sampai 4-du, sehingga 



dinyatakan  tidak  ada  masalah 
autokorelasi.

c. Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan 

untuk  menguji  apakah  model  regresi 
ditemukan  adanya  korelasi  antar 
variable bebas (Ghozali,  2005). Hasil 
uji  multikolinearitas  menunjukkan 
bahwa  ketiga  variable  bebas  yang 
digunakan memiliki  nilai VIF kurang 
dari  5  dan  nilai  tolerance lebih  dari 
0,00001.  Dengan  demikian  dapat 
disimpulkan  tidak  terdapat  masalah 
multikolinearitas  pada  variabel  yang 
digunakan.

d. Uji Heterokedastistas
Uji  heterokedastisitas digunakan 

untuk  mengetahui  apakah  dalam 
model  regresi  terjadi  ketidaksamaan 
varian  dari  residual  satu  pengamatan 
ke  pengamatan  lainnya.  Hasil  uji 
heterokedastisitas  menunjukkan 
bahwa  pada  model  regresi  diketahui 
titik-titik  menyebar  baik  di  atas 
maupun dibawah nilai 0  pada sumbu 
mendatar.  Titik-titik  tersebut  tidak 
membentuk  pola  yang  teratur. 
Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa 
model  regresi  tidak  terjadi  masalah 
heterokedastisitas.

4. Uji Hipotesis
a. Uji Hipotesis Pertama

Hipotesis  pertama yang  hendak 
diuji  adalah  :  diduga  terdapat 
pengaruh positif kompensasi terhadap 
kepuasan  kerja  aparatur  Kantor 
Pelayanan Pajak  Salatiga.  Dari 
perhitungan uji regresi  diperoleh nilai 
t  hitung  sebesar  2,3434  dengan 
signifikansi  sebesar  0,0216.  Oleh 
karena signifikansi < 0,05 maka  maka 
Ho  ditolak  dan  Ha  diterima,  artinya 
variabel  kompensasi  berpengaruh 
secara  signifikan  terhadap  kepuasan 
kerja.  

b. Uji Hipotesis  Kedua
Hipotesis  kedua  yang  hendak 

diuji  adalah  :  diduga  terdapat 
pengaruh  positif  kepemimpinan 
terhadap  kepuasan  kerja  aparatur 
Kantor Pelayanan Pajak Salatiga. 

Untuk  menguji  hipotesis  ini, 
maka  teknik  regresi  yang  digunakan 
adalah  regresi  sederhana,  dengan 
menggunakan variable kepemimpinan 
sebagai  variable  bebas  dan  kepuasan 
kerja sebagai variable terikat. 

Hasil  perhitungan  uji  regresi 
diperoleh nilai t hitung sebesar  6,267 
dengan  signifikansi  sebesar  0,000. 
Dengan  demikian,  maka  Ho  ditolak 
dan  Ha  diterima,  artinya  variabel 
kepemimpinan  berpengaruh  secara 
signifikan terhadap kepuasan kerja. 

c. Uji Hipotesis  Ketiga
Hipotesis  ketiga  yang  hendak 

diuji adalah : diduga pengaruh positif 
kompensasi  terhadap  kepuasan  kerja 
aparatur  Kantor  Pelayanan  Pajak 
Salatiga  diperkuat  oleh  lingkungan 
kerja yang baik. 

Untuk  menguji  hipotesis  ini, 
maka  teknik  regresi  yang  digunakan 
adalah  teknik  regresi  dengan 
menggunakan  variabel  moderator. 
Berdasar  perhitungan  yang  telah 
dilakukan  diperoleh  nilai  t  hitung 
sebesar    -3,718  dengan  signifikansi 
sebesar 0,000. 

Oleh karena signifikansi kurang 
dari  0,05  maka   disimpulkan  bahwa 
Ho  ditolak  dan  Ha  diterima,  artinya 
pengaruh positif kompensasi terhadap 
kepuasan  kerja  aparatur  Kantor 
Pelayanan  Pajak  Salatiga  diperkuat 
oleh lingkungan kerja yang baik.

d. Uji Hipotesis  Keempat
Hipotesis  keempat yang hendak 

diuji adalah : diduga pengaruh positif 
kepemimpinan  berpengaruh terhadap 
kepuasan  kerja  aparatur  Kantor 



Pelayanan  Pajak  Salatiga  diperkuat 
oleh  lingkungan  kerja  yang  baik. 
Untuk  menguji  hipotesis  ini,  maka 
teknik regresi  yang digunakan adalah 
teknik  regresi  dengan  menggunakan 
variabel moderator. 

Dari uji regresi diperoleh nilai t 
hitung yang diperoleh adalah  -3,951 
dengan  signifikansi  sebesar  0,000. 
Oleh karena signifikansi < 0,05 maka 
Ho  diterima,  artinya  variabel  ling-
kungan  kerja  memoderasi  hubungan 
kepemimpinan  terhadap  kepuasan 
kerja. 

Adanya  pengaruh  positif  kom-
pensasi  terhadap kinerja  karyawan  di 
Kantor  Pelayanan  Pajak  Salatiga 
disebabkan  karena  karyawan  merasa-
kan  pendapatan yang diterima setiap 
bulannya  meskipun  tidak  sebesar 
harapannya,  tetapi  karyawan  sudah 
merasa  kompensasi  yang diterimanya 
sudah cukup dan layak bila dilihat dari 
kebutuhan  dasar.  Hal  ini  membuat 
persepsi  karyawan  terhadap  kompen-
sasi  yang  diterimanya  berada  pada 
kategori  sedang.  Persepsi  positif 
terhadap  kompensasi  menunjukkan 
adanya kepuasan kerja pada karyawan, 
hal ini sesuai dengan pendapat Siagian 
(2003)  yang  menyatakan  bahwa 
kepuasan  kerja  adalah  cara  pandang 
seseorang  yang  bersifat  positif 
maupun  negatif  tentang  pekerjaanya, 
tentunya  hasil  pekerjaan  berupa 
kompensasi tidak bisa dilepaskan dari 
pekerjaan itu sendiri.

Berpengaruh  positifnya  kepe-
mimpinan  terhadap  kepuasan  kerja 
karyawan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak 
Salatiga  disebabkan  karena  adanya 
pandangan  positif  dari  karyawan 
terhadap  pimpinan  yang  disebabkan 
karena  pimpinan  mampu  mempeng-
aruhi  karyawan  dengan  cara  mem-
berikan  arahan  tugas,  menghargai 
prestasi,  menentukan promosi jabatan 

berdasarkan aturan, memberikan kete-
ladanan  dan  memperingatkan  sanksi 
dengan  tegas.  Kesemuanya  ini 
menjadikan  karyawan  merasa  puas 
terhadap  pimpinan  dan  kemudian 
kepuasan  terhadap  pimpinan  ini 
mampu meningkatkan kepuasan kerja 
karyawan.

Setelah  diketahui  bahwa  kom-
pensasi  berpengaruh  positif  terhadap 
kepusan  kerja,  maka  pada  pengujian 
hipotesis ketiga tentang peran variabel 
kingkungan  kerja  sebagai  variabel 
moderasi  menunjukkan  bahwa  ling-
kungan kerja yang baik terbukti secara 
statistik  memperkuat  pengaruh  kom-
pensasi  terhadap  kepuasan  kerja. 
Artinya  kompensasi  yang  dianggap 
layak  didukung  dengan  adanya 
lingkungan  kerja  yang  baik  akan 
menjadikan  karyawan  semakin  puas 
dengan pekerjaanya.

Kemampuan  lingkungan  kerja 
memperkuat  pengaruh  kompensasi 
terhadap  kepuasan  kerja  karyawan 
Kantor  Pelayanan  Pajak  Salatiga 
disebabkan  karena  karyawan  merasa 
puas  dengan  keadaan  lingkungan 
kerja. Rasa puas ini mampu memben-
tuk  persepsi  yang  baik  pada  diri 
karyawan yang ditunjukkan oleh 82% 
responden  memiliki  persepsi  yang 
tinggi pada keadaan lingkungan kerja. 
Hal  ini  merupakan  indikasi  baiknya 
persepsi karyawan terhadap indikator-
indikator  lingkungan  kerja  internal 
seperti  kebersihan,  penarangan/caha-
ya,  suara,  tata ruang, udara, dan tata 
warna. Demikian juga dengan indika-
tor  lingkungan kerja  eksternal  seperti 
suasana kerja, hubungan interpersonal, 
dan  ketersediaan  fasilitas.  Seluruh 
keadaan  ini  mampu  memperkuat 
hubungan kompensasi dengan kepuas-
an kerja.

Setelah  diketahui  bahwa  kepe-
mimpinan  berpengaruh  positif  terha-



dap  kepusan  kerja,  maka  pada 
pengujian  hipotesis  keempat  tentang 
peran  variabel  kingkungan  kerja 
sebagai  variabel  moderasi  menunjuk-
kan bahwa lingkungan kerja yang baik 
terbukti  secara  statistik  memperkuat 
pengaruh  kepemimpinan  terhadap 
kepuasan kerja. Artinya persepsi yang 
baik  pada  diri  karyawan  terhadap 
pimpinan  didukung  dengan  adanya 
lingkungan  kerja  yang  baik  akan 
menjadikan  karyawan  semakin  puas 
dengan pekerjaanya.

Kemampuan  lingkungan  kerja 
memperkuat  pengaruh  kepemimpinan 
terhadap  kepuasan  kerja  karyawan 
Kantor  Pelayanan  Pajak  Salatiga 
disebabkan  karena  karyawan  merasa 
puas dengan keadaan lingkungan kerja 
yang  baik.  Baiknya  lingkungan  kerja 
ini  tidak  lepas  dari  peran  pemimpin, 
yang  mampu  menjalankan  kepemim-
pinannya. 

Kepemimpinan  yang  berjalan 
dengan  baik,  akan  mendorong 
karyawan  dan  seluruh  elemen  kantor 

turut  menciptakan  dan  menjaga 
lingkungan  kerja,  ditambah  dengan 
adanya  arahan  dan  keteladanan  dari 
pimpinan, menjadikan karyawan tidak 
merasa rendah. Lingkungan kerja yang 
terjaga  kebersihannya,  kerapian,  dan 
keindahannya  membuat  karyawan 
lebih  betah  dan  senang  dengan 
lingkungan  dan  pekerjaanya.  Rasa 
puas ini  mampu membentuk persepsi 
yang  baik  pada  diri  karyawan  dan 
akan  meningkatkan  kepuasan  kerja 
karyawan.

E. PENUTUP 
 Berdasarkan  hasil  penelitian 

dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat 
pengaruh  positif  kompensasi  dan 
kepemimpinan  terhadap  kepuasan 
kerja aparatur Kantor Pelayanan Pajak 
Salatiga. 

Pengaruh  signifikan  positif 
kepemimpinan  terhadap  kepuasan 
kerja aparatur Kantor Pelayanan Pajak 
Salatiga  diperkuat  oleh  lingkungan 
kerja yang baik. 
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Perbedaan Pengaruh Kelengkapan Pemeriksaan Antenatal
Antara Rumah Bersalin dan Puskesmas di Kota Surakarta

Agung Komaruddin
Bhisma Murti

ABSTRACT

Mother  Love  Action  (GSI)  is  good  for  degrading  pregnant  mother  mortality.  
Mortality  and  morbidity  at  pregnant  woman  and  is  big  problem  in  developing  
countries. In pour countries, around 25 - 50% the fertile age woman is death was  
related with pregnancy. The purpose of this research is to know the difference of  
antenatal inspection equipment influence between maternal health care and center  
of Public Servant Pajang in Surakarta. 
This study was analytic-observational,  using cross sectional approach.  The study  
was conduected at Pajang in Surakarta Town. The study population was  November  
in  2006. The sample for the study was selected by fixed-disease sampling method,  
resulting in 120 study subjects.  Data was analyzed by logistic  regression model,  
employing SPSS 13 program.
The study results showed, antenatal Odds Ratio service type is 0,5 (OR = 0,46; CI  
95 = 0,08 - 2,77); Expense of antenatal service is 0,3 ( OR = 0,32; CI 95 = 0,04 -  
2,45); Family earnings is 17 ( OR = 17,77; CI 95 = 4,53 - 69,64); participant of  
health insurance is  2 (  OR = 2,03; CI 95 = 0,04 -  10,31);  Amount of  pregnant  
mother child is 0,1. ( OR = 0,08; CI 95 = 0,01 - 0,48); antenatal nurse is 2 ( OR =  
2,08; CI 95 = 0,41 - 10,45).
This study concludes antenatal service in  maternal health care 0,5 times less than 
complate antental inspection by center of public servant. that has taken into account  
of  the  effects  of  confounding  factors  such  as  antenatal  service,  family  earnings,  
participant of health insurance, amount of pregnant mother child and nurse service.  
It is recommmended that a pregnant mother to check its pregnancy completely in  
center of public servant closest to prevent the pregnant mother death risk and infant  
baby.
Key words: Ms. pregnancy - antenatal inspection - complete. 



A. PENDAHULUAN
Kematian  ibu   dan  bayi  saat 

persalinan sebenarnya  dapat  dicegah 
bila  komplikasi  kehamilan  dan 
keadaan resiko tinggi  dapat  dideteksi 
secara dini, sehingga segera mendapat 
penanganan yang akurat.  Hal tersebut 
dapat  dilakukan   dengan  pelayanan 
antenatal (ANC) yang bermutu, yang 
realisasinya  berupa  perawatan 
kehamilan,  pertolongan  persalinan 
serta  perawatan  postnatal (Djaswadi 
et al., 2000). 

Hasil  penelitian   Detty  et  al. 
(1996)  pada 2445  wanita umur 15 – 
49  tahun  dengan   anak  terakhir 
berumur  kurang atau sama dengan 3 
tahun  di  Kabupaten  Purworejo 
menunjukkan bahwa  meskipun 91,7% 
ibu-ibu  memeriksakan  kehamilannya 
pada  bidan  ternyata   74,5%  ibu 
melahirkan  di rumah sendiri dan 58,1 
% ditolong oleh dukun dan hanya 38,9 
%  yang  ditolong  tenaga  kesehatan 
(bidan/dokter).   Senada  dengan  hal 
tersebut   SDKI  1997  menunjukkan 
bahwa  meskipun   ibu  hamil  yang 
melakukan  ANC  85%,  namun  70% 
persalinan masih  ditolong  dukun dan 
54 % dilakukan di rumah. 

Selain  rendahnya  cakupan 
pemeriksaan selama kehamilan, akibat 
persalinan  yang  kurang  bersih  dan 
kebiasaan  pada  ibu-ibu  hamil  yang 
belum  memenuhi  persyaratan  medis 
dan  kesehatan  juga  menyebabkan 
tingginya  AKI  di  Indonesia.  SDKI 
1994  menemukan  kenyataan  bahwa 
sebagian  besar  persalinan  ditolong 
oleh  dukun  dan  bukan  tenaga 
kesehatan,  dan  sebanyak   70,6  % 
persalinan dilakukan   di  rumah yang 
tidak  jarang jauh dari  syarat   bersih 
dan sehat  (Suhita, et al., 1998).

Di Indonesia kejadian BBLR di 
beberapa daerah masih tinggi. Di kota 
Surakarta  misalnya  angka  kejadian 

BBLR berdasarkan laporan Puskesmas 
Kota Surakarta selama tahun 2002 di-
temukan  sebanyak  86  bayi  (0,85%) 
(DinKes  Kota  Surakarta,  2003  cit. 
Martono, 2004).

Di Surakarta selama tahun 2003 
jumlah  penduduk  yang  berobat  ke 
Puskesmas  sebanyak  588.080  orang. 
Jumlah  penduduk  yang  berobat  ini 
melebihi  dari  jumlah  penduduk  yang 
ada di Kota Surakarta.  Ini berarti satu 
orang  penduduk  lebih  dari  satu  kali 
berobat  dalam  setahunnya.  Rata-rata 
per  tahun penduduk berobat  ke  balai 
pengobatan umum Puskesmas sebesar 
85,93  persen  (7,16%  per  bulan), 
penduduk  yang  berobat  ke  KIA 
sebesar  10,99  persen  (0,91%  per 
bulan),  dan  sisanya  yang  berobat  ke 
balai  pengobatan  gigi  sebesar  6,86 
persen  (0,57%  per  bulan).  Meskipun 
demikian indikator pelayanan kesehat-
an  menunjukkan  rasio  sarana 
kesehatan  dasar  terhadap  penduduk 
yang  relatif  rendah  yaitu  sebesar 
12,1%  (Dinas  Kesehatan  Kota 
Surakarta,  2003  cit.  Sumarno, 
2005).

Derajat  kesehatan suatu  pendu-
duk  akan  berpengaruh  terhadap 
perkembangan  dan  pembangunan 
ekonomi.  Teori  ekonomi  mikro 
tentang permintaan (demand) pelayan-
an  kesehatan  menyebutkan  bahwa 
harga  berbanding  terbalik  dengan 
jumlah permintaan pelayanan kesehat-
an.  Teori  ini  mengatakan bahwa jika 
pelayanan  kesehatan  merupakan 
normal  good,  makin  tinggi  income 
keluarga maka makin  besar  demand 
terhadap pelayanan kesehatan tersebut. 
Sebaliknya  jika jenis pelayanan kese-
hatan  tersebut  merupakan  inferior 
good,  meningkatnya  pendapatan 
keluarga  akan  menurunkan  demand 
terhadap  jenis  pelayanan  kesehatan 
tersebut (Folland et al., 2001).



1. Jenis Penyedia Pelayanan 
Antenatal

Pelayanan  kesehatan  (health  
care  services)  adalah  setiap  upaya 
yang  diselenggarakan  secara  sendiri 
atau  bersama-sama  dalam  satu 
organisasi  untuk  meningkatkan  dan 
memelihara kesehatan, mencegah dan 
mengobati penyakit serta memulihkan 
kesehatan  perseorangan,  kelompok 
dan  ataupun  masyarakat  (Azwar, 
1996). 

Pelayanan kesehatan terdiri dari 
dua macam yaitu  pelayanan kesehatan 
modern dan  tradisional.  Pelayanan 
kesehatan  modern adalah  pelayanan 
kesehatan yang memberikan pelayan-
an  kesehatan  berdasarkan  ilmu 
pengetahuan kedokteran yang modern, 
termasuk di dalamnya adalah pelayan-
an kesehatan swasta dan pemerintah. 

Pelayanan kesehatan tradisional 
adalah  pelayanan  kesehatan  yang 
memberikan  pelayanan  kesehatan 
secara  kuno,  tidak  berdasarkan  ilmu 
pengetahuan  modern,  termasuk  di 
dalamnya  adalah  pelayanan  yang 
diberikan dukun (Anies, 2001).

Tujuan pokok program pelayan-
an kesehatan (modern) adalah mening-
katkan  pemerataan  dan  mutu  upaya 
kesehatan  yang  berhasil  guna  dan 
berdayaguna  serta  terjangkau  oleh 
segenap anggota  masyarakat.  Sasaran 
program ini  adalah  tersedianya  pela-
yanan  kesehatan  dasar  dan   rujukan, 
baik oleh pemerintah maupun swasta 
yang  didukung  oleh  peran  serta 
masyarakat.  Selain  itu  pembangunan 
bidang kesehatan juga diarahkan untuk 
meningkatkan  derajat  kesehatan yang 
optimal  melalui  peningkatan  kemam-
puan dan peran serta masyarakat untuk 
mengembangkan perilaku kemandirian 
dan hidup sehat serta dapat  melaksa-
nakan Norma Keluarga Kecil Bahagia 
dan  Sejahtera  guna  peningkatan 

kualitas hidup masyarakat  yang lebih 
baik (DepKes RI, 2001).

a. Puskesmas
Menjabarkan  pendapat  Hodges 

dan Cascio, pelayanan kesehatan pada 
umumnya  dibedakan  menjadi  dua 
jenis  yaitu  pelayanan  kesehatan 
personal  (personal  health  care 
service)  atau  juga  disebut  sebagai 
pelayanan  kedokteran  (medical  care 
services),  serta  pelayanan  kesehatan 
lingkungan  (envirounmental  health  
care  services)  atau  pelayanan 
kesehatan  masyarakat  (public  health 
care services) (Azwar, 1996).

Puskesmas  merupakan  jenis 
pelayanan  kesehatan  masyarakat. 
Kegiatan  pokok Puskesmas  berdasar-
kan Buku Pedoman Kerja Puskesmas 
yang  terbaru  ada  18  usaha  pokok 
kesehatan  yang  dapat  dilakukan  oleh 
puskesmas.  Di dalam pelaksanaannya 
tergantung pada faktor tenaga, sarana 
dan  prasarana  serta  biaya  yang 
tersedia  berikut  kemampuan  manaje-
men  dari  tiap-tiap  Puskesmas 
(Effendy,  1995).  Selain  kurangnya 
dukungan logistik dan biaya operasio-
nal,  mutu pelayanan Puskesmas juga 
banyak tergantung dari kinerja petugas 
kesehatan. 

b. Rumah Bersalin
Pelayanan  asuhan  antenatal di 

rumah  bersalin  atau  perawatan 
antenatal swasta  mempunyai 
kelebihan  dan  kekurangan.  Beberapa 
rumah  bersalin  mempunyai  tempat 
tidur  dalam  sebuah  kamar  atau 
ruangan kecil untuk pasien ibu hamil 
yang  bersedia  membayar 
kenyamanannya.   Rumah  bersalin 
mampu memberikan pemeriksaan dan 
pengetesan  khusus  yang  modern dan 
canggih,  tetapi  harus  menunggu 
giliran.  Bagi  ibu  yang  mempunyai 
risiko  tinggi  dalam 



kehamilan/melahirkan  maka  disaran-
kan  untuk  di  rawat  di  rumah  sakit 
bersalin/rumah sakit umum (Rose dan 
Neil, 2005).

2. Pemeriksaan Kelengkapan Ante-
natal

a. Definisi pelayanan antental
Pelayanan antental  adalah pela-

yanan  kesehatan  oleh  profesional 
(dokter  spesialis  kebidanan,  dokter 
umum, bidan pembantu bidan dan pea-
wat bidan) untuk ibu selama masa ke-
hamilannya sesuai dengan standar pe-
layanan  antenatal yang  meliputi  5T 
yaitu timbang berat badan, ukur tinggi 
badan, ukur tekanan darah, pemberian 
imunisasi TT, umur tinggi fundus uteri 
dan pemberian tablet besi minimal 90 
tablet  selama  masa  kehamilan  (Dep-
Kes, 1997).

b.  Cakupan pelayanan antenatal
Pelayanan Antenatal merupakan 

pelayanan yang diberikan oleh tenaga 
pelayanan kesehatan terhadap ibu ha-
mil dengan standar pelayanan Antena-
tal yang  meliputi  5T.  Cakupan  pela-
yanan  Antenatal dapat di pantau den-
gan pemberian pelayanan terhadap ibu 
hamil  saat  kunjungan  pertama  (K1) 
dan kunjungan ulangan yang ke empat 
kali  pada  semester  ke-3  kehamilan 
(K4) (Armansyah, 2006).

Masa  kehamilan  dimulai  dari 
konsepsi sampai lahirnya janin. Lama-
nya hamil normal adalah 280 hari (40 
minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung 
dari pertama haid terakhir. Kehamilan 
dibagi dalam 3 triwulan yaitu triwulan 
pertama  (K1)  dimulai  dari  konsepsi 
sampai  3 bulan,  triwulan kedua (K2) 
dari  bulan  keempat  sampai  6  bulan, 
triwulan ketiga (K3) dari  bulan ketu-
juh sampai 9 bulan. Ibu hamil dianjur-
kan mengunjungi bidan atau dokter se-

dini mungkin semenjak ia merasa diri-
nya  hamil  untuk  mendapatkan  pela-
yanan/asuhan anteantal. Berikut ini tu-
juan  dan   program asuhan  antenatal 
(Saifuddin, et al, 2002).

c. Tujuan asuhan antenatal
Tujuan pemeriksaan antenatal 

adalah sebagai berikut:
1) Memantau  kemajuan  kehamilan 

untuk  memastikan  kesehatan  ibu 
dan tumbuh kembang bayi;

2) Meningkatkan  dan 
mempertahankan  kesehatan  fisik, 
mental, dan sosial ibu dan bayi;

3) Mengenali  secara  dini  adanya 
ketidaknormalan  atau  komplikasi 
yang  mungkin  terjadi  selama 
hamil,  termasuk  riwayat  penyakit 
secara  umum,  kebidanan,  dan 
pembedahan;

4) Mempersiapkan  persalinan  cukup 
bulan, melahirkan dengan selamat, 
ibu  maupun  bayinya  dengan 
trauma seminimal mungkin;

5) Mempersiapkan  ibu  agar  masa 
nifas  berjalan  normal  dan 
pemberian asi ekslusif;

6) Mempersiapkan  peran  ibu  dan 
keluarga  dalam  menerima 
kelahiran bayi  agar  dapat  tumbuh 
kembang secara normal.

Hubungan antara jenis penyedia-
an pelayanan, confounding factors dan 
kelengkapan  pemeriksaan  antenatal 
ditunjukkan  melalui  gambar  1. 
Berdasarkan gambaran tersebut di atas 
maka  perlu  dilakukan  studi  yang 
mengungkap  perbedaan  peng-aruh 
kelengkapan  pemeriksaan  ante-natal 
antara rumah bersalin dan puskesmas 
di Kota Surakarta.

Confounding Factors:
1. Jenis Pelayanan Antenatal
2. Biaya pelayanan Antenatal
3. Pendapatan Keluarga
4. Kepesertaan Asuransi 

Kesehatan
5. Jumlah Anak Ibu Hamil

6. Tenaga Pemberi Pelayanan  

Kelengkapan Pemeriksaan 
Antenatal

Jenis Penyedia Pelayanan 
Antenatal



Gambar 1. Hubungan Jenis Penyediaan Pelayanan, Confounding Factors
dan Kelengkapan Pemeriksaan Antenatal

B. METODOLOGI PENELITIAN
1. Desain dan Jenis Penelitian

Metode observasi analitik di sini 
digunakan  dengan  pendekatan  studi 
potong lintang (Cross Sectional)  yaitu 
mencuplik  sebuah  sampel  dari 
populasi  dalam  satu  waktu,  dan 
memeriksa  status  paparan  dan  status 
penyakit  pada titik  waktu yang sama 
dari  masing-masing  individu  dalam 
sampel tersebut (Murti, 2003).

2.  Tempat dan Waktu 
Penelitian ini dilakukan di Kota 

Surakarta,  yaitu  Puskesmas  Pajang 
dan  Rumah  Bersalin  ”Harapan 
Bunda”. Penelitian  dilaksanakan pada 
bulan November  2006.

3.  Populasi dan Sampel 
Populasinya  adalah  Ibu  hamil 

yang  melahirkan  hingga  satu  tahun 

terakhir  saat  dilakukan  penelitian. 
Sampel diambil dengan teknik  Fixed-
Disease  Sampling,  yaitu  prosedur 
pencuplikan  berdasarkan  status 
penyakit  subyek,  sedangkan  status 
paparan  subjek  bervariasi  mengikuti 
status  penyakit  subjek  yang  sudah 
fixed (Murti, 2006). Di sini digunakan 
sampel sebanyak 120 responden.

4. Analisis Data 
Analisis  statistik  yang  diguna-

kan  yaitu  analisis  regresi  ganda 
logistik.  Analisis  regresi  ganda 
logistik  adalah  alat  statistik  yang 
sangat  kuat  untuk  menganalisis 
pengaruh  antara  sebuah  paparan  dan 
penyakit  (yang  diukur  ordinal)  dan 
dengan serentak mengontrol pengaruh 
sejumlah  faktor  perancu  potensial. 
Rumus  yang  digunakan  sebagai 
berikut  (Murti, 1997):

ln 





− p
p

1 = a + b1x1 + b2x2 +b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6

Di mana : 
p   : Probabilitas ibu hamil memeriksakan antenatal dengan lengkap.
1 - p : Probabilitas ibu hamil memeriksakan antenatal dengan tidak lengkap.
a : Konstanta
b1..b5 : Konstanta regresi variabel bebas x1…x5



x1 : Jenis Penyedia Pelayanan Kesehatan
0. Rumah Bersalin
1. Puskesmas

x2 : Biaya pelayanan antenatal
0.  ≤ Rp. 27.700,00
1.  > Rp. 27.700,00

x3 : Pendapatan keluarga
0. ≤ Rp. 1.423.493,00
1. > Rp. 1.423.493,00

x4 : Kepesertaan asuransi kesehatan
0. bukan peserta asuransi kesehatan
1. Peserta asuransi kesehatan

x5 : Jumlah anak ibu hamil
        0. ≤ 2 anak

1.  > 2 anak
x6  : Tenaga pemberi pelayanan

0. Bidan 
1. Dokter/Spesialis

Menurut  Murti  (1997),  model 
regresi logistik dapat digunakan untuk: 
a) Mengukur  pengaruh  antara  varia-

bel  respon  dan  variabel  prediktor 
setelah  mengontrol  pengaruh  pre-
diktor (kovariat) lainnya.

b) Keistimewaan  analisis  regresi 
ganda  logistik  dibanding  dengan 
analisis  ganda  linier  adalah  ke-
mampuannya  mengkonversi  koef-
isien  regresi  (bi)  menjadi  Odds 

Ratio (OR). Untuk variabel predik-
tor yang berskala katagorial, maka 
rumus OR = Exp (bi)

C. HASIL PENELITIAN
Analisis  regresi  ganda  logistik 

perbedaan  pengaruh  Analisis  data 
menggunakan program SPSS  Version 
13.0. Ringkasan  regresi ganda logistik 
disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Ganda Logistik 

Kelengkapan Pemeriksaan Antenatal terhadap Variabel Bebas Penelitian

Variabel

Model 1 Model 2
Odds 
Ratio

Exp (B)

Odds Ratio  
Confidence 

Interval 95%

Odds 
Ratio

Exp (B)

Odds Ratio  
Confidence 

Interval 95%
Jenis Pelayanan Antenatal
      Puskesmas 1 1
      Rumah Bersalin 0,33 (0,15 - 0,71) 0,46 (0,08 – 2,77)

Biaya pelayanan Antenatal
      ≤ Rp. 27.700,00 1
   > Rp. 27.700,00 0,32 (0,04 – 2,45)

Pendapatan Keluarga



      ≤ Rp. 1.423.493,00 1
   > Rp. 1.423.493,00 17,77 (4,53 – 69,64)

Asuransi Kesehatan
      Bukan Peserta 1
      Peserta 2,03 (0,40 -10,31)

Jumlah Anak Ibu Hamil
      ≤ 2 anak 1
   > 2 anak 0,08 (0,01 – 0,48)

Tenaga Pemberi Pelayanan 
Antenatal
   Bidan 1
   Dokter/Spesialis 2,08 (0,41 -10,45)

N observasi 120 120
R2 Nagelkerke 0,092 0,453
 Sumber: Hasil penelitian, diolah. 

Tabel  1  menunjukkan  hasil 
regresi  perbedaan  pengaruh  keleng-
kapan pemeriksaan antenatal terhadap 
jenis pelayanan antenatal, biaya pela-
yanan antenatal, pendapatan keluarga, 
kepesertaan  asuransi  kesehatan, 
jumlah  anak  ibu  hamil  dan  tenaga 
pemberi pelayanan. Terbagi menjadi 2 
tahap  analisis  yaitu:  Model  1  dan 
Model 2, dengan hasil analisis sebagai 
berikut:

Model 1. memasukkan variabel 
independen penelitian, sebagai berikut 
yakni  kelengkapan  pemeriksaan 
antenatal dengan  tidak  memasukkan 
variabel perancu, hanya variabel jenis 
pelayanan  antenatal.  Model  2 
memasukkan  variabel  independen 
penelitian,  sebagai  berikut  yakni 
kelengkapan  pemeriksaan  antenatal 
dengan  variable  perancu  biaya  pela-
yanan antenatal, pendapatan keluarga, 
kepesertaan  asuransi  kesehatan, 
jumlah  anak  ibu  hamil  dan  tenaga 
pemberi pelayanan. 

1.  Odds Ratio (OR) 
Pada model 1,  Odds Ratio jenis 

penyedia  pelayanan  antenatal adalah 

0,3,  sedangkan  pada  Model  2.  Odds 
Ratio adalah  0,5.  Pada  hasil  tersebut 
menunjukkan  terdapat   perbedaan 
estimasi  Odds  Ratio antara  Model  1 
(Analisis  kasar  tanpa  memperhi-
tungkan  variabel-variabel  perancu 
potensial)  dan  Model  2  (Analisis 
dengan  memperhitungkan  variabel-
variabel  perancu  potensial)   yang 
berarti bahwa variabel-variabel   biaya 
pelayanan  antenatal,  pendapatan 
keluarga,  kepesertaan  asuransi 
kesehatan, jumlah anak ibu hamil dan 
tenaga  pemberi  pelayanan  memang 
merupakan variabel-variabel perancu.

a. Jenis pelayanan Antenatal
Odds Ratio jenis penyedia pela-

yanan  antenatal adalah  0,5.  Hal  ini 
menunjukkan  pelayanan  antenatal di 
Rumah  Sakit  Bersalin  0,5  kali  lebih 
kecil  kelengkapan  pemeriksaan  ante-
natal dibandingkan dengan Puskesmas 
(OR = 0,46; CI 95 % = 0,08 – 2,77), 
setelah  mempertimbangkan  confoun-
ding faktors  biaya pelayanan  antena-
tal,  pendapatan  keluarga,  kepesertaan 
asuransi  kesehatan,  jumlah  anak  ibu 
hamil dan tenaga pemberi pelayanan.



b. Biaya pelayanan Antenatal
Odds  Ratio biaya  pelayanan 

antenatal adalah 0,3.  Hal  ini menun-
jukkan  biaya  pelayanan  antenatal 
lebih  besar  dari  Rp.  27.700,00  (rata-
rata  data  penelitian)  0,3  kali  lebih 
kecil  kelengkapan  pemeriksaan  ante-
natal  dibandingkan  dengan  biaya 
pelayanan  antenatal kurang dari  atau 
sama  dengan   Rp.  27.700,00  (OR = 
0,32; CI 95 % = 0,04 – 2,45), setelah 
mempertimbangkan  confounding  fak-
tors jenis pelayanan antenatal, penda-
patan  keluarga,  kepesertaan  asuransi 
kesehatan, jumlah anak ibu hamil dan 
tenaga pemberi pelayanan.

c. Pendapatan Keluarga
Odds Ratio pendapatan keluarga 

adalah  17.  Hal  ini  menunjukkan 
pendapatan  keluarga  lebih  besar  dari 
Rp 1.423.493,00 (rata-rata data peneli-
tian) 17 kali  lebih besar kelengkapan 
pemeriksaan  antental  dibandingkan 
dengan  pendapatan  keluarga  kurang 
dari  atau  sama  dengan   Rp 
1.423.493,00 (OR = 17,77; CI 95 % = 
4,53–69,64),  jenis  pelayanan  antena-
tal,  biaya  pelayanan  antenatal,  kepe-
sertaan  asuransi  kesehatan,  jumlah 
anak  ibu  hamil  dan  tenaga  pemberi 
pelayanan.

d. Kepesertaan Asuransi 
Kesehatan

Odds Ratio kepesertaan asuransi 
kesehatan  adalah  2.  Hal  ini  menun-
jukkan  peserta  asuransi  kesehatan  2 
kali  lebih  besar  kelengkapan  peme-
riksaan antental dibandingkan dengan 
bukan peserta asuransi (OR = 2,03; CI 
95 % = 0,04 – 10,31), jenis pelayanan 
antenatal,  biaya pelayanan  antenatal, 
pendapatan keluarga, jumlah anak ibu 
hamil dan tenaga pemberi pelayanan.

e. Jumlah Anak Ibu Hamil
Odds  Ratio jumlah  anak  ibu 

hamil  adalah   0,1.  Hal  ini  menun-

jukkan  Ratio jumlah  anak  ibu  hamil 
0,1  (sepersepuluh)  kali  lebih  kecil 
kelengkapan  pemeriksaan  antental 
dibandingkan  dengan  yang  mempu-
nyai  anak  kurang  dari  atau  sama 
dengan 2 anak (OR = 0,08; CI 95 % = 
0,01– 0,48), jenis pelayanan antenatal, 
biaya pelayanan antenatal, pendapatan 
keluarga,  kepesertaan  asuransi  dan 
tenaga pemberi pelayanan.

f. Tenaga Pelayanan  Antenatal
Odds  Ratio tenaga  pemberi 

pelayanan  antenatal adalah 2. Hal ini 
menunjukkan tenaga pemberi pelayan-
an  antenatal oleh  dokter/spesialis  2 
kali  lebih  besar  kelengkapan  peme-
riksaan antental  dibandingkan dengan 
tenaga  pemberi  pelayanan   antenatal 
oleh bidan (OR=2,08; CI 95%= 0,41-
10,45),  jenis  pelayanan  antenatal, 
biaya pelayanan antenatal, pendapatan 
keluarga,  kepesertaan  asuransi  dan 
jumlah anak ibu hamil.

2.  Koefisien Determinasi 
(R2 Nagelkerke)

a. Model 1
Koefisien R2 Nagelkerke = 0,09. 

Artinya,  model  yang  memasukkan 
variabel-variabel  independen  yakni 
jenis  penyedia  pelayanan  antenatal 
dengan  tidak  memasukkan  variabel 
perancu,  mampu menjelaskan sebesar 
9% tentang kelengkapan pemeriksaan 
antenatal.  Dengan  demikian   sekitar 
91  persen.  dijelaskan  oleh  variabel-
variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dan 
diukur dalam penelitian ini.

b. Model 2
Koefisien R2 Nagelkerke = 0,45. 

Model  yang  memasukkan  variabel-
variabel  independen  kelengkapan 
pemeriksaan  antenatal dengan  varia-
bel  perancu  biaya  pelayanan  antena-
tal,  pendapatan  keluarga,  kepesertaan 
asuransi  kesehatan,  jumlah  anak  ibu 



hamil  dan  tenaga  pemberi  pelayanan 
mampu  menjelaskan  45%  tentang 
kelengkapan  pemeriksaan  antenatal. 
Sekitar 55% dijelaskan oleh variabel-
variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dan 
diukur dalam penelitian ini.

D. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Odds Ratio jenis penyedia pelayan-

an  antenatal  adalah  0,5.  Hal  ini 
menunjukkan  pelayanan  antenatal 
di  Rumah  Sakit  Bersalin  0,5  kali 
lebih  kecil  kelengkapan  pemerik-
saan antental dibandingkan dengan 
Puskesmas (OR = 0,46; CI 95 % = 
0,08–2,77),  setelah  mempertim-
bangkan  confounding faktors  biaya 
pelayanan  antenatal,  pendapatan 
keluarga,  kepesertaan  asuransi 
kesehatan,  jumlah  anak  ibu  hamil 
dan tenaga pemberi pelayanan.

b. Koefisien  determinasi  Nagelkerke 
sebesar  0,45  menunjukkan  bahwa 
model yang memasukkan variabel-
variabel  independen  kelengkapan 

pemeriksaan  antenatal  dengan 
variabel  perancu  biaya  pelayanan 
antenatal,  pendapatan  keluarga, 
kepesertaan  asuransi  kesehatan, 
jumlah anak ibu hamil  dan tenaga 
pemberi  pelayanan mampu menje-
laskan sebesar 45% tentang keleng-
kapan pemeriksaan antenatal. 

2. Saran
a. Untuk Ibu Hamil; perlu memeriksa-

kan  kehamilannya  secara  lengkap 
di  Puskesmas  terdekat  dan  perlu 
mengikuti asuransi kesehatan (dana 
sehat  atau  tabungan  ibu  bersalin), 
agar pemeriksaan antenatal menjadi 
lengkap.

b. Untuk  Rumah  Bersalin;  perlu 
meningkatkan  pelayanan  antenatal 
sehingga  ibu  hamil  memeriksakan 
kehamilannya  sesuai  standar  mini-
mal  yang  diberlakukan  Menteri 
Kesehatan  Republik  Indonesia 
yaitu  pemeriksaan  antenatal  yang 
lengkap,  untuk  mencegah  risiko 
kematian ibu hamil dan anak yang 
di kandungnya.
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