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PUTRA GREGORIUS HUTASUHUT. 155100300111050.
Analisis Pengaruh Faktor Kerja yang Mempengaruhi Kinerja
Pegawai di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
Jawa Timur. TA. Pembingbing: Dr. Panji Deoranto, STP, MP
dan Dr. Wike Agustin Prima Dania, STP, M.Eng, PhD.

RINGKASAN
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur

merupakan gabungan dari berbagai unit kerja di jajaran Badan
Litbang Pertanian yang ada di Jawa Timur. BPTP Jawa Timur
saat ini melakukan penilaian kinerja pegawai berdasarkan target
dan realisasi pekerjaan yang di-input kedalam sistem kinerja
pegawai (SKP). Realisasi pekerjaan yang dilakukan oleh
pegawai terkadang tidak sesuai target yang telah ditentukan,
oleh karena itu perlu dilakukan analisis untuk mengetahui faktor
yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai .

Metode yang digunakan untuk mengetahui faktor kerja
yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah metode
Partial Least Square (PLS). Faktor kerja yang menjadi variabel
eksogen pada penelitian ini terdiri dari lingkungan kerja (X1),
kepemimpinan (X2), dan kompensasi (X3), sedangkan variabel
endogen adalah kinerja pegawai (Y). Pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik purposive sampling dan diperoleh
responden sebanyak 52 orang. Analisis data pada penelitian ini
menggunakan SPSS 25.0 dan software SmartPLS 3.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja
mempunyai nilai 0,504 dan nilai t-statistik sebesar 2,317 yang
berarti lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja pegawai. Kepemimpinan mempunyai nilai -
0,336 dan nilai t-stastistik sebesar 1,236 yang berarti
kepemimpinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap kinerja pegawai. Kompensasi mempunyai nilai -0.092
dan nilai t-statistik sebesar 0,040 yang berarti kompensasi
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja
pegawai.

Kata kunci: Kinerja Pegawai, Lingkungan Kerja, Kepemimpinan,
Kompensasi, PLS.
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PUTRA GREGORIUS HUTASUHUT. 155100300111050.
Analysis of the Effect of Work Factors Affecting Employee
Performance at East Java Agricultural Technology
Assessment Center. TA. Supervisor: Dr. Panji Deoranto,
STP, MP and Dr. Wike Agustin Prima Dania, STP, M.Eng,
PhD.

SUMMARY
East Java Agricultural Technology Assessment Institute is

a combination of various work units in the ranks of the
Agricultural Research and Development Agency in East Java.
That is currently assessing employee performance based on
targets and the realization of work that is inputted into the
employee performance system (SKP). The realization of work
performed by employees is sometimes not in accordance with
predetermined targets, therefore it is necessary to do an
analysis to determine the factors that most influence employee
performance.

The method used to determine work factors that affect
employee performance is the Partial Least Square (PLS)
method. Work factors that become exogenous variables in this
study consist of work environment (X1), leadership (X2), and
compensation (X3), while endogenous variables are employee
performance (Y). Sampling was done by purposive sampling
technique and obtained by 52 respondents. Data analysis in this
study used SPSS 25.0 and SmartPLS 3.0 software.

The results showed that the work environment has a value
of 0.504 and a t-statistic value of 2.317, which means the work
environment has a positive and significant effect on employee
performance. Leadership has a value of -0.336 and a t-statistical
value of 1.236, which means that leadership has a negative and
not significant effect on employee performance. Compensation
has a value of -0.092 and a t-statistic value of 0.040 which
means that compensation has a positive and not significant
effect on employee performance.

Keywords: Employee Performance, Work Environment,
Leadership, Compensation, PLS.
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I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini cenderung terjadi persaingan
antar perusahaan yang semakin meningkat. Persaingan yang
semakin kompetitif ini menjadikan perusahaan atau organisasi
harus tetap bertahan dengan produk yang unggul dengan
sumber daya yang unggul pula. Sumber daya yang dimaksud
adalah sumber daya manusia yang dapat bekerja secara
profesional dan loyal terhadap tanggung jawab pekerjaannya.
Sumber daya manusia pada sebuah organisasi merupakan
karyawan yang menjadi aset utama bagi perusahaan sehingga
perlu diperhatikan kinerjanya.

Kinerja karyawan adalah hasil yang dicapai seseorang
dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya,
kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan,
pencapaian peran yang berhasil. Kinerja diperoleh seseorang
dari kegiatannya dari periode tertentu dengan standar, target,
dan sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah
disepakati bersama antara karyawan dengan suatu perusahaan
atau organisasi. Kapasitas kinerja yang dimiliki oleh karyawan
harus tinggi agar dapat mencapai tujuan dari suatu organisasi
atau perusahaan (Surodilogo 2010). Kinerja karyawan dapat
dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya lingkungan kerja,
kepemimpinan, dan kompensasi (As’ad, 2003).

Lingkungan kerja adalah suatu kondisi dimana para
karyawan bekerja dalam suatu perusahaan yang dapat
mempengaruhi kondisi fisik, psikologi karyawan baik secara
langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja dapat
dikatakan baik apabila karyawan dapat bekerja dengan optimal,
tenang, nyaman. Lingkungan kerja yang baik akan akan
mendukung karyawan memperoleh kinerja yang tinggi (Badri,
2006).

Kepemimpinan adalah ilmu yang mendalami mengenai
bagaimana mengarahkan, mempengaruhi dan mengawasi
orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan aturan yang
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ditetapkan. Kepemimpinan yang efektif adalah sebagi unsur
penting untuk keberhasilan manajemen. Seorang pemimpin
dalam suatu perusahaan harus memiliki gaya kepemimpinan
yang tepat dalam mengelola suatu organisasi, sehingga kinerja
karyawannya dapat terkontrol dan mampu meningkatkan
kinerjanya (Ogunola, dkk, 2013).

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima
karyawan sebagai balas jasa ataskerja mereka. Kompensasi
merupakan salah satu alat yang potensial untuk memotivasi
kerja karyawan. Kepuasan karyawan terhadap kompensasi
dapat menyangkut rasa puas karyawan terhadap gaji, tunjangan
serta program kesejahteraan lain yang ditetapkan perusahaan
(Sinaga, 2018).

Untuk mengetahui kinerja karyawan, perlu dilakukan
penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan dapat memberikan
dampak positif bagi kedua belah pihak, yakni pihak penilai yakni
perusahaan atau organisasi dan pihak yang dinilai yakni
karyawan. Apabila kedua belah pihak merasakan suasana kerja
yang nyaman didalam suatu perusahaan, hal tersebut menjadi
dukungan positif bagi pihak perusahaan dalam meningkatkan
produktivitas perusahaan.

Salah satu perusahaan atau organisasi yang ada di
Indonesia khususnya di Jawa Timur adalah Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Jawa Timur (BPTP). BPTP Jawa Timur
merupakan gabungan (merger) dari berbagai unit kerja di
jajaran Badan Litbang Pertanian yang ada di Jawa Timur (16
unit kerja). Program kerja dari BPTP Jawa Timur yakni
melakukan penelitian atau pengkajian, diseminasi teknologi.
BPTP Jawa Timur juga memiliki layanan seperti perpustakaan,
laboratorium uji tanah, laboratorium pasca panen, laboratorium
kultur jaringan, laboratorium hama dan penyakit tanaman, dan
unit pengelolaan sumber benih.

BPTP saat ini melakukan penilaian kinerja karyawan
berdasarkan target dan realisasi pekerjaan yang di-input setiap
hari kedalam sistem kinerja pegawai (SKP). Hasil dari sistem
kinerja pegawai ini akan direkap menjadi laporan bulanan dan
dikumpulkan setiap bulannya menjadi laporan tahunan masing-
masing pegawai yang akan diserahkan ke pusat. Untuk
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penilaian perilaku dan sikap tenaga kerja dinilai secara langsung
oleh atasan. Realisasi pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai
terkadang tidak sesuai atau tidak mencapai target yang telah
ditentukan. Menurut Potu (2013), kepemimpinan, kompensasi,
lingkungan kerja, merupakan beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi kinerja karyawan dalam mencapai target yang
ditentukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan
analisis untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh
terhadap kinerja pegawai di BPTP Jawa Timur. Hal ini dapat
menjadi masukan untuk perbaikan lingkungan kerja,
kepemimpinan, dan sistem pemberian kompensasi di BPTP
Jawa Timur untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai di
masa mendatang.

Salah satu cara untuk mengetahui variabel yang paling
berpengaruh dari lingkungan kerja, kepemimpinan, kompensasi
terhadap kinerja tenaga kerja adalah dengan menggunakan
metode Partial Least Square (PLS). PLS merupakan teknik
statistika multivariat yang melakukan perbandingan antara
variabel dependen berganda dan variabel independen berganda.
Metode tersebut merupakan metode analisis yang powerful
karena dapat diterapkan pada semua skala data, serta ukuran
sampel tidak harus besar, yaitu antara 30 sampai 100 sampel
(Liana, 2009).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:
1. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja, kepemimipinan,
dan kompensasi terhadap kinerja pegawai?

2.Variabel mana yang paling berpengaruh terhadap kinerja
pegawai?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
1. Melihat pengaruh lingkungan kerja, kepemimpinan, dan
kompensasi terhadap kinerja pegawai di Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Jawa Timur.
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2. Melihat variabel yang paling berpengaruh terhadap
produktivitas pegawai di Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat
bagi pihak balai maupun akademika pendidikan. Penilitian ini
diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak balai
sebagai tambahan informasi tentang segala hal yang
berhubungan dengan lingkungan kerja, kepemimpinan, dan
kompensasi dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai.
Manfaat bagi kalangan akademika semoga menjadi referensi
bagi peneliti dengan topik yang serupa di masa mendatang.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada
disekitar pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam
menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja
akan menentukan kenyamanan seseorang dalam bekerja.
Semakin baik lingkungan kerja akan mengakibatkan pencapain
kinerja organisasi atau perusahaan semakin maksimal. Seorang
yang bekerja di lingkungan kerja yang mendukung ia untuk
bekerja secara optimal akan menghasilkan kinerja yang baik,
sebaliknya jika seorang karyawan bekerja dalam lingkungan
kerja yang tidak memadai dan kurang mendukung untuk bekerja
secara optimal akan mengakibatkan karyawan yang
bersangkutan menjadi malas, cepat bosan sehingga kinerja
karyawan tersebut akan rendah (Riansari, dkk, 2012). Kondisi
lingkungan kerja yang baik dan kondusif bukan hanya tanggung
jawab dari perusahaan atau organisasi saja, tetapi juga harus
adanya andil dari para tenaga kerja tentang bagaimana cara
mencerminkan lingkungan kerja yang kondusif di tempat kerja
antar sesama para tenaga kerja (Malik, 2016).

Secara garis besar, lingkungan kerja terbagi menjadi dua
yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Kedua
jenis lingkungan kerja di atas harus selalu diperhatikan oleh
organisasi dan tidak bisa dipisahkan begitu saja. Terkadang
organisasi hanya mengutamakan salah satu jenis lingkungan
kerja di atas, tetapi akan lebih baik lagi apabila keduanya
dilaksanakan secara maksimal. Dengan begitu kinerja karyawan
bisa akan lebih maksimal (Sedamayanti, 2001).

2.1.1 Lingkungan Kerja Fisik

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk
fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat
mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun secara
tidak langsung dalam menjalankan tugas - tugas yang
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dibebankan, misalnya penerangan, suhu udara, ruang gerak,
keamanan, kebersihan, musik dan lain-lain Komaruddin (2001).
Masalah lingkungan kerja dalam suatu organisasi sangatlah
penting, dalam hal ini perlukan adanya pengaturan maupun
penataan faktor-faktor lingkungan kerja fisik dalam
penyelenggaran aktivitas organisasi (Asriel, dkk, 2016).

Adapun faktor - faktor lingkungan kerja fisik menurut
Robbins (2007) adalah pewarnaan, penerangan, suhu udara,
kebisingan, ruang gerak, dan kebersihan tempat kerja.

1. Pewarnaan
Masalah warna dapat berpengaruh terhadap karyawan

dalam melaksanakan pekerjaan, akan tetapi banyak
perusahaan yang kurang memperhatikan masalah warna.
Dengan demikian pengaturan hendaknya memberi manfaat,
sehingga dapat meningkatkan semangat kerja karyawan.
Pewarnaan pada dinding ruang kerja hendaknya
mempergunakan warna yang lembut (Sedamayanti, 2001).

2. Penerangan
Cahaya dalam ruangan atau penerangan ruang kerja

karyawan memegang peranan yang sangat penting dalam
meningkatkan semangat karyawan sehingga mereka akan
dapat menunjukkan hasil kerja yang baik, yang berarti bahwa
penerangan tempat kerja yang cukup sangat membantu
berhasilnya kegiatan-kegiatan operasional organisasi (Sarwoto,
2007).

3. Udara
Suhu dan kelembapan udara yang tepat didalam ruangan

kerja karyawan sangat dibutuhkan, dimana dengan adanya
pertukaran udara yang cukup, akan menyebabkan kesegaran
fisik dari karyawan tersebut. Suhu udara yang terlalu panas
akan menurunkan semangat kerja karyawan didalam
melaksanakan pekerjaan (Sarwoto, 2007).
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4. Suara bising
Suara yang bunyi bisa sangat menganggu para karyawan

dalam bekerja. Suara bising tersebut dapat merusak konsentrasi
kerja karyawan sehingga kinerja karyawan bisa menjadi tidak
optimal. Oleh karena itu setiap organisasi harus selalu berusaha
untuk menghilangkan suara bising tersebut atau paling tidak
menekannya untuk memperkecil suara bising tersebut.
Kemampuan organisasi didalam menyediakan dana untuk
keperluan pengendalian suara bising tersebut, juga merupakan
salah satu faktor yang menentukan pilihan cara pengendalian
suara bising dalam suatu organisasi (Sedamayanti 2001).

5. Ruang Gerak
Dalam suatu organisasi sebaiknya karyawan yang

bekerja mendapat tempat yang cukup untuk melaksanakan
pekerjaan atau tugas. Karyawan tidak mungkin dapat bekerja
dengan tenang dan maksimal jika tempat yang tersedia tidak
dapat memberikan kenyamanan. Dengan demikian ruang gerak
untuk tempat karyawan bekerja seharusnya direncanakan
terlebih dahulu agar para karyawan tidak terganggu di dalam
melaksanakan pekerjaan (Sarwoto, 2007).

6. Keamanan
Rasa aman akan menimbulkan ketenangan, dan

ketenangan itu akan mendorong motivasi kerja karyawan
sehingga kinerja menjadi baik. Rasa aman di sini meliputi diri
pribadi maupun luar pribadi. Kaitan dengan diri pribadi adalah
menyangkut keselamatan selama bekerja dan terjaminnya
karyawan dalam memperoleh pekerjaan dan jabatan dalam
perusahaan, selama ia melaksanakan tugasnya dengan prestasi
kerja yang memuaskan. Sedangkan rasa aman dari luar pribadi
adalah terjaminnya milik karyawan dari adanya perusakan dan
pencurian (Sarwoto, 2007).

7. Kebersihan
Lingkungan kerja yang bersih akan menciptakan keadaan

disekitarnya menjadi sehat. Oleh karena itu setiap organisasi
hendaknya selalu menjaga kebersihan lingkungan kerja.
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Dengan adanya lingkungan yang bersih karyawan akan merasa
senang sehingga kinerja karyawan akan meningkat
(Sedamayanti, 2001).

2.1.2 Lingkungan Kerja Non Fisik

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang
terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan
dengan atasan maupun hubungan dengan bawahan sesama
rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. Lingkungan
kerja non fisik ini tidak kalah pentingnya dengan lingkungan
kerja fisik (Riansari, dkk, 2012). Semangat kerja karyawan
sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan kerja non fisik,
misalnya hubungan dengan sesama karyawan dan dengan
pemimpinnya. Apabila hubungan seorang karyawan dengan
karyawan lain dan dengan pimpinan berjalan dengan sangat
baik maka akan dapat membuat karyawan merasa lebih
nyaman berada di lingkungan kerjanya. Dengan begitu
semangat kerja karyawan akan meningkat dan kinerja pun juga
akan ikut meningkat (Sidanti, 2015).

Menurut Komaruddin (2002), terdapat 5 aspek
lingkungan kerja non fisik yang bisa mempengaruhi perilaku
karyawan, yaitu:
1. Struktur kerja, yaitu sejauh mana suatu perusahaan atau
organisasi memiliki struktur kerja dan organisasi yang baik.

2. Tanggung jawab kerja, yaitu sejauh mana pekerja mengerti
akan pekerjaan tanggung jawab mereka serta bertanggung
jawab atas tindakan mereka.

3. Perhatian dan dukungan pemimpin, yaitu sejauh mana
karyawan merasakan bahwa pimpinan sering memberikan
pengarahan, keyakinan, perhatian serta menghargai mereka.

4. Kerja sama antar kelompok, yaitu sejauh mana karyawan
merasakan ada kerjasama yang baik diantara kelompok kerja
yang ada.

5. Kelancaran komunikasi, yaitu sejauh mana karyawan
merasakan adanya komunikasi yang baik, terbuka, dan lancar,
baik antara teman sekerja ataupun dengan pimpinan.
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2.2 Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan intisari dari manajemen
organisasi, sumber daya pokok, dan titik sentral setiap aktivitas
yang terjadi dalam suatu organisasi. Jadi kepemimpinan
merupakan faktor yang sangat penting dalam menggiring dan
mempengaruhi prestasi suatu organisasi (Inaray, dkk, 2016).
Dalam suatu organisasi harus terdapat orang yang mempunyai
kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing
dan juga sebagian orang yang mempunyai kegiatan untuk
mempengaruhi perilaku orang lain agar mengikuti apa yang
menjadi kehendak dari atasan atau pimpinan mereka. Karena
itu, kepemimpinan dapat dipahami sebagai kemampuan
mempengaruhi bawahan agar terbentuk kerjasama di dalam
kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Apabila orang-
orang yang menjadi pengikut atau bawahan dapat dipengaruhi
oleh kekuatan kepemimpinan yang dimiliki oleh atasan maka
mereka akan mau mengikuti kehendak pimpinannya dengan
sadar, rela, dan sepenuh hati (Ancok, 2007). Menurut Ardana,
dkk (2009) indikator kepemimpinan secara operasional sebagai
berikut:

1. Telling yaitu kemampuan untuk memberitahu anggota apa
yang harus mereka kerjakan,

2. Selling yaitu kemampuan menjual atau memberikan ide-ide
kepada anggota,

3. Participating yaitu kemampuan berpartisipasi dengan anggota,
4.Delegating yaitu kemampuan mendelegasikan atau
pelimpahan wewenang kepada angggota.

2.2.1 Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional didasarkan pada
pengaruh dan hubungan pemimpin dengan pengikut atau
bawahan. Para pengikut merasa percaya, mengagumi, loyal dan
menghormati pemimpin, serta memilik komitmen dan motivasi
yang tinggi untuk berprestasi dan berkinerja yang lebih tinggi.
Seorang pemimpin transformasional dapat memotivasi para
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pengikutnya dengan tiga cara yaitu membuat mereka lebih
sadar mengenai pentingnya hasil‐hasil suatu pekerjaan,
mendorong mereka untuk lebih mementingkan organisasi atau
tim daripada kepentingan diri sendiri, dan mengaktifkan
kebutuhan‐kebutuhan mereka pada yang lebih tinggi (Yukl,
1998). Pemimpin transformasional membuat pengikut menjadi
lebih menyadari kepentingan dan nilai dari pekerjaan, membujuk
pengikut untuk tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri
demi organisasi. Berbagai organisasi membutuhkan pemimpin
transformasional yang mampu mengaplikasikan fungsi
manajemen dengan benar dan memiliki budaya mutu, memiliki
kemampuan yang besar untuk mengetahui secara persis kapan
bertindak dan kapan tidak, dan tahu menggunakan cara efektif
untuk memperoleh keberhasilan yang gemilang dan cemerlang,
memperkokoh performa bawahan, sehingga dapat secara efektif
mencapai tujuan dan target organisasi (Sagala, 2018). Menurut
(Aryani dan Sugiarti, 2002) kepemimpin transformasional
memiliki empat karakteristik yaitu karisma, inspirasional,
stimulasi intelektual, dan perhatian individu.

1. Karisma (Charisma)
Karisma memiliki pengaruh ideal memberikan

pemahaman visi dan misi dengan jelas, memunculkan rasa
bangga, rasa cinta, memperoleh respek, kesetiaan, loyalitas,
ketekunan, membangkitkan rasa hormat, kepercayaan diri dan
saling mempercayai. Anggota menerimanya sebagai model
yang ditirunya setiap saat, tumbuh rasa antusiasme membuat
anggota kerja lebih keras dan senang hati (Robbins, 2006).

2. Inspirasional (Inspiration)
Pemimpin transformasional mengkomunikasikan

ekspektasi yang tinggi, menggunakan simbol untuk
memfokuskan upaya, mengekspresikan tujuan dengan
cara‐cara yang sederhana. Perilaku pemimpin transformasional
dapat merangsang antusiasme pengikutnya terhadap tugas dan
dapat menumbuhkan kepercayaan bawahan terhadap
kemampuan untuk menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan.
Pemimpin transformasional menggunakan simbol‐simbol dan



11

seruan emosional yang sederhana untuk meningkatkan
kepedulian dan pemahaman atas tujuan yang akan dicapai
bersama (Aryani dan Sugiarti, 2002).

3. Stimulasi Intelektual (Intelectual Stimulation)
Kepemimpinan transformasional menghargai ide‐ide

bawahan (promote intelegence), mengembangkan rasionalitas
dan melakukan pemecahan masalah secara cermat. Pemimpin
transformasional mendorong pengikutnya untuk memikirkan
kembali cara‐cara lama mereka dalam melakukan sesuatu atau
untuk merubah masa lalunya dengan ide‐ide dan pemikirannya.
Mereka juga didorong pengembangan rasionalitas serta
didorong untuk mempertimbangkan cara‐cara yang kreatif dan
inovatif untuk membangun dirinya (Aryani dan Sugiarti, 2002).
Stimulasi intelektual menunjukkan intelegensi, menumbuhkan
perilaku cerdas, rasionalitas, memecahkan masalah pekerjaan
dan masalah organisasi, dan mengajak anggota berpikir dengan
cara baru untuk mengembangkan kemampuan pemecahan
masalah (Robbins 2006).

4. Perhatian Individu (Individualized Consideration)
Pemimpin transformasional memperlakukan secara

berbeda tetapi seimbang terhadap pengikutnya untuk
memelihara kontak hubungan dan komunikasi yang terbuka
dengan pengikutnya. Perhatian secara individual merupakan
identifikasi awal terhadap potensi bawahan. Sedangkan
monitoring dan pengarahan merupakan bentuk perhatian
individual yang ditunjukkan melalui tindakan konsultasi, nasehat
dan tuntunan yang diberikan oleh pemimpin transformasional
(Aryani dan Sugiarti, 2002). Perhatian individu yaitu dengan
menunjukkan perhatian sungguh-sungguh terhadap pribadi,
memperlakukan karyawan secara individual, melatih, dan
menasehati (Robbins, 2006).

2.2.2 Kepemimpinan Transaksional

Kepemimpinan transaksional memotivasi pengikutnya
dengan cara menukar imbalan untuk pekerjaan atau tugas yang
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telah dilaksanakan misalnya dengan penghargaan, menaikkan
upah terhadap pengikutnya yang melakukan kinerja yang tinggi.
Tetapi sebaliknya akan memberikan penalti (punishment)
terhadap pengikutnya yang mempunyai kinerja yang rendah
atau berada di bawah target. Imbalan akan mempengaruhi
motivasi bawahan dan selanjutnya akan mempengaruhi kinerja
dan kepuasan bawahan. Pertukaran mengenai imbalan
didasarkan pada kesepakatan mengenai tugas yang harus
dilaksanakan (Mujiasih dan Sutrisno, 2003). Kepemiminan
transaksional beroperasi pada sistem atau budaya yang sudah
ada dan tujuannya adalah memperkuat strategi, sistem, atau
budaya yang sudah ada bukan bermaksud untuk merubahnya,
sehingga pemimpin transaksional selain berusaha memuaskan
kebutuhan bawahan untuk membeli performa juga memusatkan
perhatian pada penyimpangan, kesalahan, atau kekeliruan
bawahan dan berupaya melakukan tindakan korektif (Mariam,
2009). Menurut (Aryani dan Sugiarti, 2002) kepemimpinan
transaksional memiliki tiga karakteristik yaitu imbalan kontinjen,
MBE aktif, dan MBE pasif.

1. Imbalan Kontinjen (Contingen Reward)
Pada kepemimpinan transaksional, pemberian imbalan

sesuai dengan upaya penyelesaian pekerjaan yang dilakukan
pengikut atau bawahan. Bentuk kesepakatan ini merupakan
bentuk pertukaran aktif antara pemimpin dan pengikut, yaitu
bawahan akan menerima imbalan atas target tujuan tugas atau
pekerjaan yang diupayakan dan target tersebut merupakan hasil
kesepakatan antara keduanya. Selain itu, pemimpin
transaksional bertransaksi dengan bawahan dengan
memfokuskan pada aspek kesalahan yang dilakukan bawahan,
menunda keputusan, atau hal‐hal lain yang kemungkinan
mempengaruhi terjadinya kesalahan (Aryani dan Sugiarti, 2002).
Imbalan kontinjen menggambarkan hubungan timbal balik yang
positif antara pemimpin dengan bawahan, karena pemimpin
memberikan penjelasan dan pengarahan dalam proses
mencapai tujuan sebagai upaya memacu performa bawahan.
Disisi lain, bawahan terdorong untuk mengerahkan kemampuan
terbaik karena besar kecilnya imbalan akan tergantung
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sejauhmana mereka mencapai tujuan (Sarros dan Santora,
2001).

2. MBE‐Aktif (Management by Exception active)
Pemimpin transaksional menekankan fungsi manajemen

sebagai kontrol. Pada MBE‐Aktif ini pemimpin secara terus
menerus melakukan pengawasan terhadap bawahannya untuk
mengantisipasi adanya kesalahan. Namun demikian apabila
terjadi kesalahan pemimpin akan melakukan tindakan koreksi
(Aryani dan Sugiarti, 2002). Pada active management by
exception, pemimpin menetapkan tujuan dan sasaran yang
hendak dicapai berikut standar kerja yang harus dipatuhi. Jika
terjadi penyimpangan, pemimpin tidak segan menjatuhkan
sanksi kepada bawahan. Pemimpin dengan sifat seperti ini akan
cenderung mengawasi bawahan dengan ketat dan segera
melakukan tindakan korektif apabila muncul penyimpangan,
kekeliruan, atau kesalahan (Robbins, 2006).

3.MBE‐Pasif (Management by Exception pasive)
Pada MBE‐Pasif pemimpin melakukan intervensi, kritik

dan koreksi setelah kesalahan terjadi dan standar atau target
yang telah disepakati tidak tercapai, sehingga pemimpin hanya
menunggu semua proses dalam tugas atau pekerjaan telah
selesai (Aryani dan Sugiarti, 2002). Menurut Robbins (2006),
passive management by exception pemimpin menghindari
tindakan korektif dengan bawahan selama tujuan dan sasaran
yang disepakati bersama tercapai.

2.3 Kompensasi
Kompensasi adalah semua pendapatan yang diterima

karyawan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak
langsung yang merupakan bentuk biaya yang harus dikeluarkan
perusahaan dengan harapan memperoleh imbalan berupa
prestasi kerja dari karyawan Hasibuan (2012). Kompensasi
merupakan salah satu cara yang dapat diberikan perusahaan
berupa imbalan kepada karyawan. Kompensasi dapat
meningkatkan atau menurunkunkan kinerja karyawan.
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Pemberian kompensasi kepada karyawan perlu diperhatikan
lebih oleh organisasi. Kompensasi harus memiliki dasar yang
kuat, benar, dan adil. Apabila kompensasi dirasakan tidak adil,
maka akan menimbulkan rasa kecewa kepada karyawan yang
dapat menurunkan kinerja karyawan dan bahkan dapat
meninggalkan perusahaan. Oleh karena itu agar dapat
meningkatkan kinerja karyawan, maka program kompensasi
perlu dibaut sedemikian rupa, sehingga karyawan yang
berpotensi akan merasa dihargai dan bersedia bertahan di
perusahaan (Riansari, dkk, 2012).

Tujuan perusahaan memberikan kompensasi adalah
mendapatkan karyawan yang berkualitas, perusahaan saling
bersaing untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan
memenuhi standar yang diminta perusahaan. Mempertahankan
karyawan yang sudah ada ,dengan adanya kompensasi yang
kompetitif, perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang
berpotensial dan berkualitas untuk tetap bekerja pada
perusahaan. Hal ini untuk mencegah tingkat perputaran
karyawan yang tinggi dan kasus pembajakan karyawan oleh
perusahaan lain dengan iming-iming gaji yang tinggi (Muljani,
2002). Dengan sistem kompensasi yang baik akan dicapai
beberapa tujuan yaitu, menghargai prestasi, menjamin keadilan,
mempertahankan karyawan, memperoleh karyawan yang
bermutu, pengendalian biaya, memenuhi peraturan (Ritawati,
2015).

2.3.1 Kompensasi Langsung
Kompensasi langsung adalah penghargaan atau

ganjaran yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang
waktu yang tetap. Kompensasi langsung disebut juga upah
dasar atau gaji tetap yang diterima seorang pekerja dalam
bentuk upah bulanan (salary) atau upah mingguan maupun
upah harian (Suwati, 2013). Kompensasi langsung adalah
pembayaran langsung berupa gaji atau upah pokok, honorarium
lembur dan hari libur, pembagian laba, pembagian saham dan
berbagai bonus lain yang didasarkan atas kinerja (Mulyadi,
2007). Kompensasi langsung terdiri dari:
1. Gaji dan Upah
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Upah (wages) biasanya berhubungan dengan tarif gaji
perjam (semakin lama kerjanya, semakin besar bayarannya).
Upah merupakan basis bayaran yang kerap digunakan bagi
pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Sedangkan gaji
(salary) umumnya berlaku untuk tarif mingguan, bulanan, dan
tahunan (Simamora, 2004).

2. Insentif
Insentif (incentive) merupakan tambahan-tambahan gaji

diatas atau diluar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi.
Program-program insentif disesuaikan dengan memberikan
bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan,
keuntungan-keuntungan atau upaya-upaya pemangkasan biaya
(Roring, 2017).

2.3.2 Kompensasi Tidak Langsung

Kompensasi tidak langsung adalah imbalan balas jasa
yang bersifat tetap, baik berupa materi maupun non-materi yang
semuanya merupakan imbalan diluar gaji pokok (Mulyadi,
2007). Kompensasi tidak langsung meliputi semua imbalan
finansial yang tidak tercakup dalam kompensasi langsung
berupa program pemberian pemberian penghargaan atau
ganjaran dengan variasi yang luas, sebagai bagian keuntungan
organisasi atau perusahaan (Roring, 2017). Kompensasi tidak
langsung digolongkan menjadi beberapa bagian (Handoko,
2001) yaitu:
1. Pembayaran untuk waktu tidak bekerja (time-off benefit),
terdiri dari istirahat on the job yaitu periode istirahat, makan,
waktu cuti. Hari-hari sakit, liburan dan cuti dan alasan lain
seperti kehamilan, kecelakaan, upacara pemakaman.

2. Pelindungan ekonomis terhadap bahaya, terdiri dari jaminan
pembayaran upah dalam jumlah tertentu selama satu periode,
rencana pensiun, tunjangan hari tua, tunjangan pengobatan.

3. Program pelayanan karyawan, terdiri dari rekreasi, kafetaria,
perumahan, beasiswa pendidikan.

4. Pemberian kompensasi yang ditetapkan secara legal,
merupakan kompensasi tidak langsung yang digunakan
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sebagai perlindungan ekonomis terhadap bahaya berupa
tunjangan kesehatan, bahaya di luar jam kerja (sakit, hari
besar, cuti), dan program pelayanan karyawan berupa
penyediaan fasilitas-fasilitas (kendaraan, sarana olahraga,
sarana ibadah) dengan alasan ketiga item tersebut sesuai
dengan kondisi yang ada dalam perusahaan.

2.4 Kinerja Pegawai

Kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh
pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai
peranannya dalam organisasi. Dalam hal ini kinerja merupakan
hasil yang dicapai seseorang baik kualitas maupun kuantitas
sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Hasil
kerja dari seorang pegawai merupakan implementasi dari
beberapa hal yang dimiliki oleh pegawai diantaranya adalah
tingkat pendidikan, inisiatif, pengalaman kerja, kompensasi,
lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, dan kepuasan dalam
bekerja (Riansari, dkk, 2012). Kinerja adalah hasil pekerjaan
yang dicapai seseorang atau kelompok seperti standar hasil
kerja, target yang ditentukan selama periode tertentu yang
berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, kriteria
dan fungsi yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam
perusahaan ( Torang, 2013).

2.4.1 Proses Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan suatu proses yang terdiri
dari identifikasi, pengukuran dan manajemen. Identifikasi adalah
proses menentukan faktor kinerja yang berpengaruh terhadap
kesuksesan suatu perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan
mengacu pada hasil analisa jabatan. Pengukuran adalah sistem
penilaian kinerja, pada proses ini pihak manajemen menentukan
kinerja karyawan yang bagai-mana termasuk baik dan buruk.
Manajemen dalam suatu perusahaan harus melakukan
perbandingan dengan nilai-nilai standar atau
memperbandingkan kinerja antar karyawan yang memiliki
kesamaan tugas. Pihak manajemen harus berorientasi ke masa
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depan untuk meningkatkan potensi karyawan di perusahaan
yang bersangkutan (Krisnanda dan Sudibya, 2014).

Pada penilaian kinerja terdapat lima faktor yang dinilai
yakni, prestasi pekerjaan, kuantitas pekerjaan, kepemimpinan
yang diperlukan, kedisiplinan, komunikasi. Prestasi pekerjaan
meliputi akurasi, ketelitian, keterampilan dan penerimaan
keluaran. Kuantitas pekerjaan meliputi volume keluaran dan
kontibusi. Kepemimpinan yang diperlukan, membutuhkan saran,
arahan, dan perbaikan. Kedisiplinan meliputi kehadiran, sanksi,
ketepatan waktu. Dan komunikasi meliputi hubungan antara
karyawan maupun dengan pimpinan (Dessler, 2000).

2.4.2 Kriteria Penilaian Kinerja

Pada proses penilaian kinerja, terdapat beberapa kriteria
yang digunakan untuk menilai kinerja dari pegawai atau
karyawan yang bersangkutan. Adapun kriteria pada proses
penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil, perilaku,
dan judgement (Fauzi, 2004). Penilaian berdasarkan hasil, yaitu
penilaian yang didasarkan pada target-target dan ukuran-ukuran
spesifiknya. Penilaian berdasarkan perilaku, yaitu penilaian
berdasarkan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan.
Penilaian berdasarkan judgement, yaitu penilaian berdasarkan
kualitas, kuantitas pekerjaan, koordinasi, pengetahuan dan
keterampilan mengenai pekerjaan, kreativitas, semangat kerja,
kepribadian, kerahaman, integritas pribadi serta kesadaran dan
dapat dipercaya dalam menyelesaikan tugas (Handoko, 2001).

Menurut Bangun dan Wilson (2012) pada penilaian
kinerja karyawan, standar pekerjaan harus dapat diukur dan
dipahami secara jelas melalui:

1. Jumlah pekerjaan
Jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau kelompok

sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. Setiap
pekerjaan memiliki persyaratan yang berbeda sehingga
menuntut karyawan harus memenuhi persyaratan tersebut baik
pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan yang sesuai.



18

2. Kualitas pekerjaan
Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi

persyaratan tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan
sesuai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. Setiap
pekerjaan memiliki standar kualitas tertentu yang harus
disesuaikan oleh karyawan untuk dapat mengerjakannya sesuai
ketentuan. Karyawan memiliki kinerja baik bila dapat
menghasilkan pekerjaan sesuai persyaratan kualitas yang
dituntut pekerjaan tersebut.

3. Ketepatan waktu
Jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu,

karena memiliki ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Jadi,
apabila pekerjaan pada suatu bagian tertentu tidak selesai tepat
waktu akan menghambat pekerjaan pada bagian lain, sehingga
mempengaruhi jumlah dan kualitas hasil pekerjaan.

4. Kehadiran
Ada tipe pekerjaan yang menuntut kehadiran karyawan

selama delapan jam sehari untuk lima hari kerja seminggu.
Kinerja karyawan ditentukan oleh tingkat kehadiran karyawan
dalam mengerjakannya.

5. Kemampuan kerja sama
Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus

diselesaikan oleh dua orang karyawan atau lebih, sehingga
membutuhkan kerja sama antar karyawan sangat dibutuhkan.
Kinerja karyawan dapat dinilai dari kemampuannya bekerja
sama dengan rekan sekerja lainnya.

2.5 Partial Least Square (PLS)

PLS merupakan suatu teknik alternatif pada analisis
dimana data yang dipergunakan tidak harus berdistribusi normal
multivariat, dan melakukan perbandingan antara variabel
dependen berganda dengan variabel independen berganda.
(Alfa, dkk, 2017). Pada SEM dengan PLS nilai variabel laten
dapat diestimasi sesuai dengan kombinasi linear dari variabel-



19

variabel manifest yang terkait dengan suatu variabel laten serta
diperlakukan untuk menggantikan variabel manifest (Dewi dan
Frianto, 2013). Asumsi-asumsi pada SEM model PLS adalah
tidak ada asumsi normalitas, PLS sebagai alternatif dari SEM
tidak mengharuskan data berdistribusi normal multivariat,
sehingga dalam penerapannya asumsi normalitas tidak
diperlukan. Dapat menggunakan ukuran sampel yang relatif
kecil, ukuran sampel yang digunakan dalam SEM dengan PLS
kecil, dengan persyaratan minimal adalah sepuluh kali dari
besarnya indikator formatif terbanyak yang digunakan untuk
mengukur suatu variabel laten atau sepuluh kali jumlah jalur
struktural terbanyak yang ditujukan kepada variabel laten
tertentu dalam model struktrural (Sarwono dan Narimawati,
2015).

2.5.1 Komponen PLS

SEM dengan PLS terdiri dari tiga komponen, yaitu model
struktural (inner model), model pengkuran (outer model), dan
skema pembobotan (weight relation) yang merupakan ciri
khusus dari SEM dengan PLS dan tidak ada pada SEM
berbasis kovarian (Sarwono dan Narimawati, 2015). Model
struktural atau inner model menggambarkan model hubungan
antar variabel laten yang dibentuk berdasarkan substansi teori.
Model pengukuran atau outer model menggambarkan hubungan
antara variabel laten dengan variabel manifestnya (indikator).
Pada outer model terdapat dua jenis model yaitu model indikator
formatif dan model indikator refleksif. Model refleksif terjadi
apabila variabel manifest dipengaruhi oleh variabel laten,
sedangkan model formatif mengasumsikan bahwa variabel
manifest mempengaruhi variabel laten dengan arah kausalitas
mengalir dari variabel manifest menuju variabel laten. Bagian
ketiga yaitu skor weight relation yang menunjukan hubungan
nilai varian antara indikator dengan variabel latennya (Abdillah
dan Jogiyanto 2015).
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2.5.2 Model Indikator

Pada metode SEM dengan PLS terdapat kemungkinan
menggunakan dua indikator yaitu indikator bersifat reflektif dan
indikator bersifat formatif.

1. Indikator Reflektif
Indikator reflektif adalah konstruk yang membentuk

indikator-indikatornya. Arah indikatornya yaitu dari konstruk ke
indikator seperti pada Gambar 2.1. Model indikator reflektif
memiliki ciri-ciri, arah hubungan kausalitas dari konstruk ke
indikator, arah ukuran indikator diharapkan saling berkorelasi,
menghilangkan satu indikator dari model pengukuran tidak akan
merubah makna atau arti konstruk, menghitung adanya
kesahalan pengukuran (error) pada tingkat indikator, dan skor
tidak mengambarkan konstruk (Ghozali, 2011).

Gambar 2.1 Contoh Model Reflektif

2. Indikator Formatif
Indikator formatif adalah konstruk yang dibentuk dari

indikator-indikatornya. Arah indikatornya yaitu dari indikator ke
konstruk seperti pada Gambar 2.2. Model indikator formatif
memiliki ciri-ciri, arah hubungan kausalitas dari indikator ke
konstruk (variabel laten), antar indikator diasumsikan tidak
berkorelasi, maka diperlukan uji konsistensi internal atau
cronbach alpha, menghilangkan satu indikator berakibat
merubah makna ataua arti dari konstruk, dan kesalahan

Faktor 1

X1

X2

X3
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pengukuran diletakkan pada tingkat konstruk yaitu zeta (Ghozali,
2011).

Gambar 2.2 Contoh Model Formatif

2.6 Penelitian Terdahulu

Nugroho (2010) melakukan penelitian mengenai
pengaruh konflik peran dan perilaku anggota organisasi
terhadap kinerja pegawai pada Kepolisian Republik Indonesia
wilayah kota besar Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis perilaku anggota organisasi terhadap kinerja
pegawai, dan menaganalisis pengaruh konflik peran terhadap
kinerja. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
variabel independen yang terdiri dari perilaku anggota dan
konflik peran dan variabel dependen yaitu kinerja pegawai.
Adapun hasil yang diperoleh berdasarkan analisis kausalitas
antara variabel perilaku dan kinerja pegawai terdapat pengaruh
positif dan signifikan, dan berdasarkan analisis kausalitas antara
konflik peran dan kinerja pegawai terdapat pengaruh negatif dan
signifikan.

Linda, dkk (2014) melakukan penelitian tentang analisis
pengaruh beban kerja, lingkungan kerja dan motivasi terhadap
kinerja pegawai badan kepegawaian daerah kabupaten Pesisir
Selatan dengan menggunakan partial least square (PLS).
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh
beban kerja, lingkungan kerja, motivasi kerja terhadap kinerja
pegawai badan kepegawaian daerah kabupaten pesisir selatan
dengan menggunakan metode PLS. Variabel yang digunakan
adalah variabel independen yang terdiri dari beban kerja (X1),

Faktor 1 X2

X1

X3
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lingkungan kerja (X2) dan motivasi kerja (X3) dan variabel
dependen yaitu Kinerja Pegawai (Y). Dari penelitian diperoleh
hasil, beban kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kinerja dan memiliki korelasi relatif cukup kuat terhadap kinerja,
lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kinerja dan memiliki korelasi relatif kuat terhadap kinerja, dan
motivasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap
kinerja pegawai.

Putri (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh
kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi terhadap
kinerja karyawan perusahaan benih PT. TAP Demak. Penelitian
ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh kepemimpinan,
budaya organisasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan
dengan menggunakan metode PLS. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah variabel independen yang terdiri dari
kepemimpinan (X1), budaya organisasi (X2) dan motivasi (X3)
dan variabel dependen yaitu kinerja karyawan (Y). Dari
penelitian ini diperoleh hasil, kinerja karyawan di PT. TAP
Demak cukup baik dilihat dari kepemimpinan dan motivasi yang
memiliki pengaruh sebesar 43% dan 38% terhadap kinerja
karyawan, akan tetapi budaya organisasi perlu ditingkatkan.

Riansari, dkk (2012) melakukan penelitian mengenai
pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan
kerja dan kinerja karyawan (Studi kasus PT. Tabungan
Pensiunan Nasional, Tbk cabang Malang). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan
lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel
eksogen yang terdiri dari kompensasi (X1) dan lingkungan kerja
(X2) dan variabel endogen yang terdiri dari kepuasan kerja (Y1)
dan kinerja karyawan (Y2). Penelitian ini menggunakan metode
Generalized Structural Component Analysis (GSCA) dan
diperoleh hasil kompensasi berpengaruh langsung terhadap
kepuasan kerja karyawan dan kompensasi tidak berpengaruh
langsung terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja tidak
berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja karyawan dan
bepengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Kepuasan
kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan, kinerja
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karyawan berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja.
Kompensasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap
kepuasan kerja melalui perantara kinerja karyawan, semakin
tinggi kompensasi, maka akan semakin tinggi kepuasan kerja
dan secara tidak langsung akan mengakibatkan semakin tinggi
pula kinerja karyawan. Kompensasi berpengaruh secara tidak
langsung terhadap kinerja karyawan melalui perantara
kepuasan kerja karyawan. Semakin tinggi kompensasi, maka
akan semakin tinggi kepuasan kerja, dan secara tidak langsung
akan mengakibatkan semakin tinggi pula kinerja. Lingkungan
kerja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja
karyawan melalui perantara kepuasan kerja karyawan. Semakin
tinggi lingkungan kerja akan mengakibatkan semakin tinggi pula
kepuasan, dan secara tidak langsung akan mengakibatkan
semakin tinggi pula kinerja. Lingkungan kerja berpengaruh
secara tidak langsung terhadap kepuasan kerja melalui
perantara kinerja karyawan. Semakin tinggi lingkungan, maka
akansemakin tinggi kinerja karyawan, dan secara tidak langsung
akan mengakibatkan semakin tinggi pula kepuasan kerja.

Dari penelitian terdahului ini, dapat dilihat jumlah sampel
yang digunakan, kelebihan dan kekurangan, dan syarat dari
ketiga metode yang digunakan, yang dapat dilihat pada Tabel
2.1. Berdasarkan pemaparan jumlah sampel, kelebihan dan
kekurangan, dan syarat dari metode yang dapat digunakan
pada penelitian ini, maka metode yang sesuai adalah
menggunakan metode PLS, dimana jumlah sampel yang
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 52 orang, indikator
yang digunakan bersifat reflektif dan formatif serta tidak ada
hubungan kausalitas rekursif.
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
Penulis Judul Metode Jumlah

Sampel
Kelemahan dan Kelebihan

SEM PLS GSCA
Nugroho
(2010

Pengaruh Konflik Peran
dan Perilaku Anggota
Organisasi Terhadap
Kinerja Pegawai pada
Kepolisian Republik
Indonesia Wilayah
Kota Besar Semarang

√ 175 Mensyaratkan data harus
berdsitribusi normal,
kemungkinan munculnya
masalah identifikasi, yaitu
ketidakmampuan model
meghasilkan estimasi yang
unik. Indikator hanya dalam
berbentuk reflektif.

Linda,
dkk
(2014)

Analisis Pengaruh
Beban Kerja,
Lingkungan Kerja dan
Motivasi Terhadap
Kinerja Pegawai Badan
Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pesisir
Selatan dengan
Menggunakan Partial
Least Square (PLS)

√ 42 Terdapat indikator-indikator
yang tidak valid dan
dihilangkan. Hipotesis yang
digunakan hanya
berpengaruh positif. Dapat
digunakan pada sampel
dengan ukuran yang relatif
kecil, 30-100 sampel.
Indikator dapat berbentuk
reflektif dan formatif.
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
Putri
(2018)

Pengaruh
Kepemimpinan, Budaya
Organisasi, dan
Motivasi Terhadap
Kinerja Karyawan
Perusahaan Benih PT.
TAP Demak

√ 100 Tidak didasari oleh banyak
asumsi, seperti harus
memenuhi berdistribusi
normal, jumlah sampel tidak
harus besar. Indikator dapat
berbentuk reflektif dan
formatif. PLS mensyaratkan
hanya bentuk hubungan
rekursif non resiprokal (panah
satu arah).

Riansari,
dkk
(2012)

Pengaruh Kompensasi
dan Lingkungan Kerja
Terhadap Kepuasan
Kerja dan Kinerja
Karyawan (Studi kasus
PT. Tabungan
Pensiunan Nasional,
Tbk cabang Malang)

√ 68 Menggunakan hubungan
kausalitas dua arah (bolak-
balik), pengukuran variabel
bersifat formatif maupun
reflektif. Bentuk kausalitas
bolak-balik (rekursif) hanya
dapat diselesaikan dengan
GSCA, tidak dapat dengan
PLS dan SEM.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Jawa Timur. Waktu pelaksanaan penelitian pada
bulan Mei sampai Juni 2019. Pengolahan data akan dilakukan di
Laboratorium Manajemen Agroindustri Jurusan Teknologi
Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas
Brawijaya Malang.

3.2 Tahapan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan berdasarkan
tahapan-tahapan dalam suatu kerangka penelitian yang disusun
secara sistematis dan terarah berdasarkan permasalahan yang
ditinjau. Kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.

3.2.1 Survey Pendahuluan dan Studi Literatur

Tahapan pertama pada penelitian ini yakni melakukan
survei pendahuluan yang dilaksanakan di Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Jawa Timur. Survei pendahuluan dilakukan
bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan
yang bisa diangkat menjadi topik atau tema penelitian.
Perumusan masalah dilakukan setelah diketahui kondisi balai
yang sebenarnya untuk memudahkan penelitian.

Studi literatur juga dilakukan dalam menambah informasi
dan landasan teori untuk mengidentifikasi masalah dalam
penelitian. Literatur yang dibutuhkan adalah kriteria-kriteria yang
harus dimiliki karyawan dan metode yang digunakan. Literatur
diperoleh dari berbagai buku, majalah, penelitian terdahulu dan
jurnal-jurnal terkait yang dapat mendukung penelitian seperti
penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) yang berjudul
Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Motivasi
Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Benih di PT. TAP
Demak.
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Gambar 3.1 Tahapan Penelitian
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3.2.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Identifikasi masalah yang diselesaikan melalui penelitian
ini terletak pada realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan target.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah kinerja pegawai
di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur masih
belum optimal dan terkadang tidak sesuai dengan target yang
telah ditetapkan oleh balai, sehingga perlu dilakukan analisis
mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai.

Penelitian ini mengusulkan analisis pengaruh lingkungan
kerja, kepemimpinan, kompensasi terhadap kinerja tenaga kerja
menggunakan metode Partial Least Square. Metode ini
digunakan untuk melihat hubungan dan pengaruh dari variabel
lingkungan kerja, kepemimpinan, kompensasi terhadap kinerja
tenaga kerja. Hasil akhirnya adalah urutan pengaruh variabel
yang mempengaruhi kinerja tenaga kerja.

3.2.3 Penentuan Batasan Masalah dan Asumsi

Pembatasan masalah pada penelitian ini bertujuan agar
permasalahan tidak melebar dari pembahasan dan lebih fokus
pada tujuan penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini
adalah pegawai yang dinilai hanya yang bekerja minimal 1
tahun. Asumsi yang digunakan adalah manajemen yang terlibat
langsung dalam penelitian ini dianggap mengetahui dan
berkompetensi untuk menilai kinerja tenaga kerja. Penilai yang
menilai kinerja karyawan pada penelitian ini adalah Kepala
BPTP Jawa Timur, Kepala Sub-bagian Tata Usaha, dan Kepala
Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian yang mengerti
dengan baik karyawan yang bersangkutan.

3.2.4 Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi
Menurut Bungin (2005), populasi penelitian merupakan

keseluruhan dari obyek penelitian yang dapat berupa mahluk
hidup, benda-benda, sistem dan prosedur, fenomena, dan lain-
lain, sehingga obyek ini dapat menjadi sumber data penelitian.
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Harinaldi (2005), mengatakan populasi adalah kumpulan dari
keseluruhan pengukuran objek, atau individu yang sedang dikaji,
sedangkan sampel adalah sebagian atau subset (himpunan)
dari suatu populasi. Dalam penelitian ini populasi yang
digunakan adalah seluruh pegawai di Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Jawa Timur yang berjumlah 108 orang.

b. Sampel
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan

metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik
penetapan responden untuk dijadikan sampel penelitian
berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan
oleh peneliti (Siregar, 2014). Dalam penelitian ini populasi yang
digunakan adalah pegawai tetap yang berjumlah 108 orang
yang terdiri dari kepala sub bagian tata usaha, seksi kerjasama
dan pelayanan pengkajian, kelompok pengkaji/fungsional yang
terdiri dari sumber daya, pascapanen dan mekanisasi pertanian,
budidaya dan sosial ekonomi dan administrasi. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus
Slovin dan diperoleh jumlah sampel sebesar 52 orang.

Rumus Slovin:

� � �
� � ���

(3.1)

� �
108

108 0ର1 � � 1
� ͷ1ର��� � ͷ�

Keterangan: � = Ukuran sampel
N = Jumlah populasi
� = Presisi (dalam penelitian ini 10%)

3.2.5 Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari
dua jenis yaitu:
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1. Variabel Laten (Konstruk)
Variabel laten atau konstruk merupakan variabel-variabel

yang dibentuk melalui indikator-indikator yang diamati dan
diperoleh dari dunia nyata (Ferdinand, 2006). Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Variabel Laten (Konstruk)

Simbol Variabel Laten (Konstruk)

(X1) Lingkungan Kerja
(X2) Kepemimpinan
(X3) Kompensasi
(Y) Kinerja Tenaga Kerja

2. Variabel Terukur (Indikator)
Variabel terukur atau variabel indikator merupakan

variabel yang datanya diperoleh melalui penelitian lapang
seperti survey (Ferdinand, 2006). Variabel indikator disebut juga
dengan variabel terukur. Variabel indikator yang digunakan
dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Variabel Terukur (Indikator)
Variabel Kode Indikator Defenisi

Lingkungan
Kerja (X1)

(X11)
(X12)
(X13)
(X14)
(X15)

(X16)

1. Udara
2. Tata ruang

kerja
3. Pencahayaan
4. Kebersihan
5. Hubungan

antar
karyawan

6. Hubungan
dengan atasan

Lingkungan kerja
adalah segala sesuatu
yang ada disekitar
pekerja dan dapat
mempengaruhi dirinya
dalam menjalan tugas-
tugas yang dibebankan
padanya.
Sedarmayanti ( 2001 ).
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Kepemimpinan
(X2)

(X21)

(X22)

(X23)

(X24)

1. Management
by Exception
Active (MBE
Aktif)

2. Stimulasi
Intelektual

3. Perhatian
Individu

4. Inspirasional

Kepemimpinan
merupakan
kemampuan untuk
mempengaruhi,
mengarahkan,
membimbing, perilaku
orang lain agar
mengikuti apa yang
menjadi kehendak dari
atasan atau pimpinan
mereka.

Robbins (2007).
Kompensasi

(X3)
(X31)
(X32)
(X33)
(X34)

1. Gaji
2. Insentif
3. Tunjangan
4. Fasilitas

Kompensasi
merupakan semua
pendapatan yang
diterima karyawan
berbentuk uang,
barang langsung atau
tidak langsung yang
merupakan bentuk
biaya yang harus
dikeluarkan
perusahaan dengan
memperoleh imbalan
berupa prestasi dari
karyawan.

Roring (2017).
Kinerja

Tenaga Kerja
(Y)

(Y11)

(Y12)

(Y13)

(Y14)
(Y15)

1. Jumlah
pekerjaan

2. Kualitas
pekerjaan

3. Ketepatan
waktu

4. Kehadiran
5. Kemampuan

kerjasama

Kinerja merupakan
hasil kerja yang
dihasilkan oleh
pegawai atau perilaku
nyata yang ditampilkan
sesuai peranannya
dalam organisasi.
Krisnanda dan Sudibya
(2014).
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3.2.6 Penyusunan Kuisioner Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa
kuisioner untuk mendapatkan data yang diperoleh langsung dari
responden berdasarkan variabel yang telah teridentifikasi.
Kuisioner ini ditujukan kepada pegawai di BPTP Jawa Timur,
kemudian kuisioner tersebut akan diolah dan dianalisis
hasilnya.Tujuan penggunaan kuisioner adalah untuk
memperoleh data berupa jawaban-jawaban resonden yang
kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, sehingga hasilnya
dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.
Pertanyaan yang digunakan dalam kuisioner mengacu pada
indikator dari variabel independen dan dependen yaitu kinerja
karyawan, lingkungan kerja, kepemimpinan, dan kompensasi.

3.2.7 Penentuan Validitas, dan Reliabilitas Kuisioner

a. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah

kuisioner yang disusun tersebut valid, juga menggunakan uji
korelasi antara tiap-tiap item pertanyaan dengan nilai total
kuisioner tersebut. Instrumen yang valid berarti instrumen
mampu mengukur tentang apa yang diukur (Sanusi, 2005).
Menurut Ghozali (2008), untuk mengetahui tingkat validitas
maka digunakan rumus korelasi Product Moment yaitu:

� � � ��� �������
������������� �� ��

(3.2)

Keterangan :
r � koefisien korelasi
�X � jumlah skor item
�Y � jumlah skor total item
n � jumlah responden

Suatu atribut dikatakan valid jika nilai rhitung > rtabel dan
bernilai positif. Dalam penelitian ini tingkat keyakinan sebesar
90 % atau tingkat signifikansi α = 10%.
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b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas atau keandalan merupakan suatu kestabilan

dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan
dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi
suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuisioner. Uji
reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap
seluruh butir-butir pertanyaan. Nilai reliabilitas yang dianggap
baik jika > 0,6 (Gumilar, 2007). Kriteria indek reliabilitas dapat
dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kriteria indek reliabilitas
No. Interval Kiteria
1 <0,20 Sangat Rendah
2 0,20-0,399 Rendah
3 0,40-0,599 Cukup
4 0,60-0,799 Tinggi
5 0,80-1,00 Sangat Tinggi

Sumber : (Wibowo, 2012).

Menurut Ghozali (2008) pengujian reliabilitas dapat
dilakukan dengan menggunakan metode koefisien cronbach
aplha berikut:

� � �
���

��
���

�

� �
� (3.3)

Keterangan:
� = reliabilitas instrumen
���

� = jumlah varians butir
� = banyaknya butir pertanyaan
� 1
� = varians total
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3.2.8 Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer
Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan oleh

peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus
(Istijanto, 2005). Dalam penelitian ini data primer yang
dibutuhkan berupa hasil pengisian kuisioner (survei), hasil
wawancara, dan hasil observasi.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah bukti teoritik yang diperoleh

melalui studi pustaka. Data ini mendasari kajian teoritik yang
digunakan sebagai landasan kerangka berpikir. Sumber teori
dapat berupa buku, jurnal maupun referensi lainnya (Widjono,
2007). Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini
berupa teori-teori pendukung untuk memperkuat argumen dan
hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah:
a. Kuisioner

Kuisioner merupakan cara pengumpulan data dengan
memberikan pertanyaan kepada responden dengan
harapan mereka akan memberikan respon terhadap
pertanyaan yang diberikan. Responden dalam
penelitian ini adalah karyawan tetap di BPTP Jawa
Timur.

b. Wawancara
Wawancara merupakan tahap tanya jawab dengan
narasumber terkait. Wawancara dilakukan kepada
pimpinan di setiap divisi, hal ini dilakukan untuk
menunjang data dan informasi yang didapatkan.

c. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang
dapat diolah menjadi sebuah informasi dengan cara
mempelajari catatan-catatan, arsip serta data dari
perusahaan yang berkaitan. Dalam penelitian ini
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informasi yang dibutuhkan adalah informasi mengenai
historis kinerja pegawai di BPTP Jawa Timur.

d. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data
yang digunakan untuk mendapat data sekunder
maupun informasi yang relevan dengan
permasalahan penelitian serta menganalisis
dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar
maupun elektronik yang mendukung penelitian.

3.2.9 Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode Partial Least Square (PLS). PLS
merupakan teknik analisis multivariate yang digunakan untuk
memproyeksikan hubungan linier antara variabel-variabel
pengamatan, yang sekaligus melibatakan variabel laten.
Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan
bantuan software SmartPLS yang terdiri dari tujuh langkah (Alfa,
dkk, 2017) yaitu:

1. Merancang Model Struktural (Inner Model)
Perancangan model struktural hubungan antar variabel

laten pada PLS didasarkan pada rumusan masalah atau
hipotesis penelitian. Merancang model struktural berfungsi
untuk menjelaskan hubungan antara variabel laten yang satu
dengan variabel lainnya. Inner model pada penelitian ini
dapat dilihat pada Gambar 3.2.

2. Merancang Model Pengukuran (Outer Model)
Setelah terbentuk inner model, maka langkah selanjutnya

adalah merancang model pengukuran (outer model). Hal ini
terkait dengan sifat indikator, apakah reflektif atau formatif.
Perancangan model pengukuran (outer model) berfungsi
untuk memperjelas hubungan antara variabel laten dan
variabel indikatornya. Outer model pada penelitian ini dapat
dilihat pada Gambar 3.3, Gambar 3.4, Gambar 3.5, dan
Gambar 3.6.



37

Gambar 3.2 Inner model

Gambar 3.3 Model Reflektif Variabel X1 dengan Indikatornya.
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Gambar 3.4 Model Reflektif Variabel X2 dengan Indikatornya.

Gambar 3.5 Model Reflektif Variabel X3 dengan Indikatornya.

Gambar 3.6 Model Reflektif Variabel Y dengan Indikatornya.

3. Menkonstruksi Diagram Jalur
Dari hasil rancangan inner model dan outer model

tersebut selanjutnya dinyatakan dalam bentuk diagram jalur.
Konstruksi diagram jalur disusun berdasarkan hubungan
antar variabel laten dengan variabel indikator. Diagram jalur
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kinerja tenaga kerja pada penelitian ini dapat dilihat pada
Gambar 3.7.

Gambar 3.7 Diagram Jalur Penelitian

4. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan
Setelah mengkontruksi diagram jalur, diagram tersebut

dikonversi kedalam bentuk persamaan. Berikut konversi
diagram jalur ke dalam bentuk persamaan.

a. Persamaan model struktural (inner model) menyatakan
hubungan antar variabel laten yang diteliti. Persamaan model
struktural dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

� � ���� � ���� � ���� � � (3.4)

Keterangan:
� = Variabel laten endogen



40

� = Koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap
endogen

� = Variabel laten eksogen
� = Galat model (error)

b. Persamaan model pengukuran (outer model) dirumuskan
untuk menentukan seberapa besar variabel indikator dapat
menjadi dasar penyusun variabel laten. Persamaan model
pengukuran diagram jalur yang telah dibuat adalah sebagai
berikut:

1. Variabel laten eksogen lingkungan kerja (X1)
��� � ����� � ���� (3.5)
��� � ����� � ���� (3.6)
��� � ����� � ���� (3.7)
��� � ����� � ���� (3.8)
��� � ����� � ���� (3.9)
��� � ����� � ���� (3.10)

2. Variabel laten eksogen kepemimpinan (X2)
��� � ����� � ���� (3.11)
��� � ����� � ���� (3.12)
��� � ����� � ���� (3.13)
��� � ����� � ���� (3.14)

3. Variabel laten eksogen motivasi (X3)
��� � ����� � ���� (3.15)
��� � ����� � ���� (3.16)
��� � ����� � ���� (3.17)
��� � ����� � ���� (3.18)

4. Variabel endogen kinerja tenaga kerja (Y)
��� � ����� � ���� (3.19)
��� � ����� � ���� (3.20)
��� � ����� � ���� (3.21)
��� � ����� � ���� (3.22)
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Keterangan:
�11� ��� � Indikator variabel untuk variabel endogen (X)
�11� �1� � Indikator variabel untuk variabel eksogen (Y)
�� � Loading factor variabel eksogen
�� � Loading factor variabel endogen
� � Galat pengukuran pada variabel laten

5. Pendugaan Parameter
Pendugaan parameter akan menghasilkan nilai outer

model yang menunjukkan keterkaitan antara variabel laten
dengan indikator yang memiliki korelasi yang paling tinggi
berdasarkan nilai indikator dari masing-masing variabel. Jika
nilai outer loading kurang dari 0,5 maka indikator yang
digunakan tidak signifikan, kemudian perlu dilakukan uji
signifikansi ulang atau menghapus indikator tersebut. Jika nilai
outer loading lebih dari sama dengan 0,5 maka indikator
tersebut dipertahankan. Pendugaan parameter (estimasi) dalam
PLS merupakan metode kuadrat terkecil (least square methods).
Proses perhitungan dilakukan dengan cara iterasi yang akan
berhenti jika telah mencapai kondisi konvergen (Purwohandoko,
2009).

6. Evaluasi Kriteria Goodness of Fit
a. Evaluasi Goodness of Fit Outer Model

Menurut Rozandy, et al. (2013), evaluasi goodness of
fit pada outer model dengan indikator reflektif dievaluasi
dengan convergent validity, discriminant validity, dan
composite reliability dengan hasil sebagai berikut:
1. Convergent validity pada PLS dengan indikator reflektif
dilihat berdasarkan nilai loading factor (korelasi antara
sko item/skor komponen dengan skor konstruk dianggap
cukup jika bernilai antara 0,5 sampai 0,6.

2. Discriminant validity dalam pengukuran reflektif indikator
dinilai berdasarkan nilai AVE (Average Variance
Extracted), jika > 0,5 maka dikatakan memiliki
discriminant validity yang baik.
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3. Composite reliability merupakan uji reliabilitas dalam PLS
yang menunjukkan akurasi, konsistensi dan ketepatan
suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran.
Composite reliability yang baik apabila memiliki nilai lebih
dari 0,7.

b. Evaluasi Goodness of Fit Inner Model
Menurut Ghozali (2008), goodness of fit diukur

menggunakan R-square variabel laten dependen dan
menggunakan Q-square predictive relevance untuk model
structural untuk mengukur seberapa baik nilai observasi
dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai
Q-square harus > 0 yang menunjukkan bahwa model memiliki
predictive relevance yang baik. Perolehan R2 kemudian
dimasukkan ke dalam persamaan Q-square berikut:

Q2 = 1-(1-R2)2) (3.23)

7. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis merupakan langkah terakhir dan data

yang telah diolah dan dianalisis sehingga dapat menguji
hipotesis yang telah dirumuskan (Purwohandoko, 2009).
Menurut Ghozali (2006) disebutkan bahwa uji hipotesis
digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial variabel
eksogen (X) terhadap variabel endogen (Y) dengan melihat nilai
t-values pada masing-masing path. Nilai t-hitung diperoleh dari
hasil bootstrapping dengan software Smart-PLS. Jogiyanto dan
Wully (2009) menyatakan bahwa nilai koefisien inner weight
dari model struktural dikatakan signifikan jika nilai t-hitung lebih
besar dari nilai t-tabel. Berikut adalah hipotesis statistik yang
digunakan:

a. Hipotesis pertama melihat pengaruh langsung dari variabel
lingkungan kerja dengan variabel kinerja pegawai.

H0 : Variabel lingkungan kerja tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai.

H1 : Variabel lingkungan kerja berpengaruh
signifikan terhadap variabel kinerja pegawai.
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b. Hipotesis kedua melihat pengaruh langsung dari variabel
kepemimpinan dengan kinerja pegawai.

H0 : Variabel kepemimpinan tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai.

H1 : Variabel kepemimpinan berpengaruh
signifikan terhadap variabel kinerja pegawai.

c. Hipotesis keempat melihat pengaruh langsung dari variabel
kompensasi dengan variabel kinerja pegawai.

H0 : Variabel lingkungan kerja tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai.

H1 : Variabel lingkungan kerja berpengaruh
signifikan terhadap variabel kinerja pegawai.

3.2.10 Hasil dan Pembahasan

Setelah dilakukan analisis data, interpretasi hasil
dilakukan untuk menjelaskan atau membahas hasil dari
pengolahan dan analisis data. Interpretasi hasil umumnya
berupa uraian dan analisis yang berkaitan dengan temuan-
temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan.
Berdasarkan dari hasil pengolahan data, nantinya akan
diketahui variabel mana yang paling berpengaruh kuat
terhadap kinerja tenaga kerja di BPTP Jawa Timur.

3.2.11 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran merupakan tahap terakhir dalam
penelitian. Kesimpulan berisi simpulan dari hasil penelitian
yang telah dilakukan. Saran berisi tentang rekomendasi yang
dapat diberikan oleh peneliti kepada peneliti lain berdasarkan
hasil penelitian yang telah dilakukan.
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IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BPTP Jawa Timur

BPTP Jawa Timur merupakan salah satu institusi
penghasil dan penyedia teknologi pertanian terpadu tepat guna
yang menunjang pengembangan pertanian bagi provinsi Jawa
Timur. BPTP Jawa Timur memiliki laboratorium tanah yang telah
menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO/IEC
17025-2005. Laboratorium tanah BPTP Jawa Timur memiliki
peralatan modern terkini dan prosedur analisis terakreditasi
untuk menunjang hasil analisis yang mendekati kebenaran
lapang. Pembelajaran mengenai alat-alat laboratorium yang
mutakhir di laboratorium tanah BPTP Jawa Timur diperlukan
mahasiswa untuk memahami teknologi perangkat analisa
pertanian.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian (2006), susunan
organisasi BPTP terdiri dari :
a. Sub-bagian Tata Usaha

Sub-bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat
menyurat, dan kearsipan, serta rumah tangga.

b. Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana,
program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi serta laporan,
dan penyiapan bahan kerjasama, informasi, dokumentasi,
dan pendayagunaan hasil, serta pelayanan sarana
pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi
pertanian tepat guna spesifik lokasi.

c. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan

fungsional Peneliti, Penyuluh Pertanian dan sejumlah
jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai
kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-
masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden menggambarkan keadaan
responden meliputi nama, jenis kelamin, lama bekerja, usia,
pendidikan terakhir, divisi atau bagian, dan jabatan. Data
identitas karakteristik responden dijelaskan dalam Tabel 4.1
sebagai berikut:

Tabel 4.1 Identitas karakteristik responden.
No Karakteristik Responden Orang Persentase (%)
1. Jenis kelamin

a. Laki-laki 31 59,61
b. Peremupuan 21 40,39

2. Lama kerja
a. 1 - ≤ 3 tahun 4 7,69
b. >3 - ≤ 5 tahun 4 7,69
c. > 5 tahun 44 84,62

3. Usia
a. ≤ 25 tahun 3 5,76
b. > 25 - ≤ 30 tahun 4 7,69
c. > 30 - ≤ 39 tahun 16 30,76
d. > 39 tahun 29 55,79

4. Pendidikan terakhir
a. SMA/SMK 18 34,61
b. Sarjana 1 30 57,69
c. Sarjana 2 3 5,77
d. Sarjana 3 0 0,00
e. Lainnya 1 1,93

5. Divisi/bagian
a. Subbagian Tatausaha 27 51,92
b. Seksi Kerjasama dan

Pelayanan Pengkajian
25 48,08

Sumber: Data Primer Diolah (2019)
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Pada hasil karakteristik responden menunjukkan bahwa
jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada
perempuan dengan jumlah 31 orang (59,61%) sedangkan
perempuan berjumlah 21 orang (40,39%). Hasil ini
menunjukkan bahwa pegawai laki-laki lebih banyak daripada
perempuan, hal ini dikarenakan pekerjaan lapang yang ada di
BPTP sebagian besar dikerjakan oleh pegawai laki-laki, karena
membutuhkan ketahanan fisik yang lebih kuat dan untuk
pekerjaan kantor tidak ada penggolongan antara pekerjaan laki-
laki dan perempuan. Menurut Robbins (2006) analisis terhadap
jenis kelamin responden perlu dilakukan karena terdapat
perbedaan penting yang berpengaruh terhadap kinerja mereka,
perbedaan tersebut berkaitan dengan kemampuan
memecahkan masalah, motivasim kemampuan belajar, dan
kemampuan fisik.

Berdasarkan karakteristik lama bekerja, pegawai lebih
banyak bekerja selama > 5 tahun dengan dengan jumlah 44
orang (84,62%), 1 - ≤ 3 tahun sebanyak 4 orang (7,69%), dan >
3 - ≤ 5 tahun sebanyak 4 orang (7,68%). Hal ini dikarenakan
penerimaan pegawai di BPTP diatur dari kementerian pusat,
sehingga jarang dilakukan penerimaan pegawai baru,
penerimaan dilakukan apabila ada pegawai yang sudah pensiun.
Menurut Chandrasekar (2011), dalam suatu organisasi lama
kerja dari pegawai atau karyawan merupakan hal yang dapat
mempengaruhi kinerja. Pegawai dengan masa kerja yang lebih
dari 5 tahun mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang
memadai terkait suatu variabel penelitian, serta sudah banyak
mengetahui kondisi nyata persoalan-persoalan yang terjadi
pada suatu organisasi.

Berdasarkan karakteristik usia, pegawai yang paling
banyak yaitu pegawai dengan usia > 39 tahun sebanyak 29
orang (55,79%), pegawai dengan usia ≤ 25 tahun sebanyak 3
orang (5,76%), pegawai dengan usia > 25 - ≤ 30 tahun
sebanyak 4 orang (7,69%) 16 orang, dan pegawai dengan usia
> 30 - ≤ 39 tahun sebanyak 16 orang (30,76%). Hasil ini
menunjukkan bahwa usia pegawai yang ada di BPTP sebagian
besar berumur antara 25 - > 39 tahun. Hal ini terjadi karena
pegawai yang ada di BPTP akan berhenti bekerja ketika sudah
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mencapai usia pensiun ataupun dengan alasan khusus seperti
kesehatan. Menurut Rahman (2013) usia karyawan merupakan
faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, dimana semakin tua
suatu karyawan pada umumnya kekuatan fisik, motivasi kerja,
akan menurun, namun kemampuan memecahkan masalah akan
meningkat karena memiliki pengalaman yang cukup selama ia
bekerja.

Berdasarkan karakteristik pendidikan terakhir, pegawai
yang paling banyak yaitu dengan pendidikan terakhir S1
sebanyak 30 orang (57,69%), SMA/SMK sebanyak 18 orang
(34,61%), S2 sebanyak 3 orang (5,77%), lainnya sebanyak 1
orang (1,93%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagain besar
pegawai yang bekerja di BPTP memiliki pendidikan terakhir S1,
hal ini dikarenakan untuk posisi staff di balai diharuskan
pendidikan minimal S1 dan untuk rekrutmen pegawai baru
dilakukan langsung dari pusat yaitu kementerian pertanian,
untuk pendidikan terakhir SMA/SMK dan diploma pada
umumnya bekerja di lapang, sebagai teknisi, keamanan, dan
pegawai honorer untuk pendidikan terakhir S2 menjadi
koordinator atau pimpinan divisi, seperti kepala sub bagian tata
usaha dan kepala seksi kerjasama dan pelayanan pengkajian.
Menurut Harrigton (2011) pendidikan merupakan faktor penting
yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam suatu
perusahaan, suatu perusahaan harus menentukan pendidikan
minimal yang harus ditempuh, bidang pendidikan yang sesuai
dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, dengan
demikian akan dapat meningkatkan kinerja dari karyawan dan
meningkatkan produktivitas perusahaan.

4.3 Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian dilakukan pada kuisioner yang telah
disebarkan kepada 52 responden. Uji validitas dan reliabilitas
dilakukan dengan bantuan software IBM SPSS statistic 25,
dengan melihat nilai dari r hitung dan membandingkan dengan
nilai r tabel , untuk pengujian validitas dan melihat nilai cronbach’s
alpha untuk pengujian reliabilitas. Tujuan dari pengujian
instrumen penelitian (kuisioner) adalah untuk mengetahui
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apakah kuisioner mampu mengukur, serta mengetahui
kehandalan dan konsistensi responden dalam memberikan
penilaian pada setiap pernyataan.

4.3.1 Uji Validitas

Pada penelitian ini, suatu item pernyatan dikatakan valid
apabila nilai r hitung ≥ r tabel (α = 0,1;df = 50). Seluruh nilai r hitung
dari indikator lebih besar dari r tabel (0,2306), sehingga instrumen
yang digunakan dalam penelitian ini valid yaitu mampu
mengukur tentang apa yang diukur. Suatu item penelitian
dikatakan valid apabila memenuhi kriteria pengujian validitas,
yaitu jika nilai koefisien korelasi product moment pearson > r
tabel (Gumilar, 2007). Output uji validitas dapat dilihat pada
Lampiran 3.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya dilakukan uji
reliabilitas untuk mengetahui apakah seluruh indikator pada
kuisioner dapat dinyatakan reliabel atau tidak. Hasil uji
reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.2. Output uji reliabilitas
dapat dilihat pada Lampiran 3, dimana nilai Cronbach’s Alpha
pada tiap indikator lebih besar dari 0,6 dan dinyatakan reliabel,
artinya terdapat kestabilan dan konsistensi jawaban responden
dalam menjawab kuisioner penelitian. Menurut Yunal dan
Indriyani (2013) bahwa uji reliabilitas digunakan untuk mengukur
konsistensi variabel penelitian. Kuisioner dikatakan reliabel
apabila nilai cronbachs aplha > 0,6.

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas.
Variabel Cronbach’s

Alpha
Keterangan

Lingkungan kerja (X1) 0,858 Reliabel
Kepemimpinan (X2) 0,908 Reliabel
Kompensasi (X3) 0,888 Reliabel

Kinerja karyawan (Y) 0,790 Reliabel
Sumber: Data Primer Diolah (2019).
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4.4 Deskripsi Variabel Penelitian

Tujuan melakukan analisis deskriptif adalah untuk
mengetahui distribusi frekuensi hasil jawaban responden
tentang pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan indikator
dan juga variabel yang digunakan dalam kuisioner penelitian.
Selanjutnya hasil statistik yang diperoleh dapat dideskripsikan
profil vaiabel penelitian yang dapat digunakan untuk
menggambarkan kondisi empiris BPTP Jawa Timur. Penilaian
terhadap pernyataan pada kuisioner menggunakan skala likert,
menurut Sugiono (2012) adapun alternatif jawaban dengan
menggunakan skala likert, yaitu dengan memberikan skor pada
masing-masing jawaban pernyataan alternatif, yaitu dapat dilihat
pada Tabel 4.3, setelah pemberian skor dilakukan selanjutnya
dilakukan kategori skala untuk melihat kategori jawaban
berdasarkan skor rata-rata, selanjutnya dilakukan interpretasi
skor untuk menentukan persentase angka skala untuk variabel,
kategori skala dapat dilihat pada Tabel 4.4, dan interpretasi
skor dapat dilihat pada Tabel 4.5. Hasil yang dididapatkan
melalui kuisioner yang telah diisi oleh responden mengenai
masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 4.6, Tabel 4.7,
Tabel 4.8, Tabel 4.9.

Tabel 4.3 Alternatif Jawaban dengan Skala Likert.
Skala Keterangan Pernyataan

Positif
Pernyataan
Negatif

1 Sangat Setuju (SS) 5 1
2 Setuju (S) 4 2
3 Netral (N) 3 3
4 Tidak Setuju (TS) 2 4
5 Sangat Tidak Setuju

(STS)
1 5

Sumber: Sugiono (2012).
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Tabel 4.4 Kategori Skala
Skala Kategori

1,00 1,80 Sangat Tidak Baik
1,81 2,60 Tidak Baik
2,61 3,40 Cukup Baik
3,41 4,20 Baik
4,21 5,00 Sangat baik

Sumber: Sugiono (2012).

Tabel 4.5 Kategori Interpretasi Skor
Persentase Kategori Persentase
20% - 35,99% Sangat Tidak Baik
36% - 51,99% Tidak Baik
52% - 67,99% Cukup Baik
68% - 83,99% Baik
84%- 100% Sangat Baik
Sumber: Sugiono (2012).

4.4.1 Deskripsi Variabel Lingkungan Kerja (X1)

Deskripsi jawaban responden terhadadap variabel
lingkungan kerja dapat dilihat pada Tabel 4.6, untuk indikator
sirkulasi udara (X11) memiliki nilai rata-rata sebesar 4,144 dan
tingkat capaian sebesar 82,88%. Nilai rata-rata dan tingkat
capaian ini menunjukkan bahwa sirkulasi sudah baik, yaitu suhu
dan sirkulasi udara di ruangan sudah mendukung karyawan
dalam bekerja secara optimal. Setiap ruangan kantor di balai
sudah tersedia pendingin ruangan dan kipas angin serta
raungan di lapang telah dilengkapi dengan ventilasi yang
memadai sehingga sirkulasi udara sudah cukup baik serta
mendukung pegawai dalam bekerja.

Untuk indikator tata ruang kerja (X12) memiliki nilai rata-
rata sebesar 3,769 dan tingkat capaian sebesar 75,38%. Nilai
rata-rata dan tingkat capaian ini menunjukkan bahwa tata letak
ruangan kerja, peralatan, dan ruang gerak sudah baik dan
mendukung karyawan dalam bekerja. Setiap gedung telah
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didesain berdasarkan divisi, dan setiap ruangan memiliki ruang
gerak yang memadai bagi pegawai dalam bekerja.

Untuk indikator pencahayaan (X13) memiliki nilai rata-rata
sebesar 4,135 dan tingkat capaian sebesar 82,7%. Nilai rata-
rata dan tingkat pencapaian ini menunjukkan bahwa
penerangan di ruangan kerja sudah memadai dan memberikan
kenyamanan kepada pegawai dalam bekerja. Setiap ruangan
telah memiliki lampu penerangan yang memadai, serta memiliki
jendela kaca untuk sinar matahari ketika bekerja siang hari.

Untuk indikator kebersihan (X14), memiliki nilai rata-rata
sebesar 4,048 dan tingkat pencapaian sebesar 80,96%. Nilai
rata-rata dan tingkat capaian ini menunjukkan bahwa ruangan
kerja selalu dibersihkan dan memberikan kenyaman bagi
pegawai dalam bekerja. Setiap pagi petugas kebersihan selalu
membersihkan gedung dan ruangan kerja sehingga kebersihan
ruangan tetap terjaga kebersihannya.

Untuk indikator hubungan dengan atasan memiliki nilai
rata-rata sebesar 3,962 dan tingkat capaian sebesar 79,24%.
Nilai rata-rata dan tingkat pencapaian ini menunjukkan bahwa
pegawai berkomunikasi, bekerjasama dengan baik dari pegawai
lain, serta saling memperoleh dukungan, motivasi, dan
perhatian. Pegawai di balai ketika menjalankan pekerjaan selalu
bekerjasama, berkomunikasi dengan rekan kerja dalam
menjalankan pekerjaan, serta menerima dukungan, motivasi
dan perhatian dari pegawai lainnya ketika ada kendala atau
masalah baik dalam pekerjaan maupun masalah pribadi.

Untuk indikator hubungan dengan atasan memiliki nilai
rata-rata sebesar 3,769 dan tingkat capaian sebesar 75,38%.
Nilai rata-rata dan tingkat capaian ini menunjukkan bahwa
pegawai berkomunikasi, bekerjasama dengan baik, serta
memperoleh perhatian dan dukungan dari atasan. Pegawai di
balai ketika melaksanakan pekerjaan telah berkomunikasi,
bekerjasama dengan pimpinan atau atasan seperti konsultasi
kepada atasan mengenai suatu pekerjaan, meminta saran
apabila ada kendala, serta dalam menyelesaikan pekerjaan
pegawai selalu memperoleh dukungan, perhatian dari atasan.

Total rata-rata variabel lingkungan kerja diperoleh
sebesar 3,9712 dengan tingkat capaian 79,425%. Skor rata-rata
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total dan tingkat pencapaian ini menunjukkan bahwa secara
umum lingkungan kerja di BPTP sudah baik dan mendukung
pegawai dalam berkerja optimal. Menurut Hasan (2012), dalam
suatu perusahaan atau organisasi lingkungan kerja merupakan
faktor yang harus diperhatikan oleh manajemen agar dapat
memberikan kenyamanan dan mendukung karyawan dalam
bekerja.

4.4.2 Deskripsi Variabel Kepemimpinan (X2)
Deskripsi tanggapan responden terhadap variabel

kepemimpinan (X2) dapat dilihat pada Tabel 4.6, untuk indikator
gaya menyuruh (X21) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,808 dan
tingkat capaian sebesar 76,16%. Nilai rata-rata dan tingkat
capaian ini menunjukkan bahwa ketika melakukan pekerjaan
pegawai dibalai selalu memperoleh pengawasan dari pimpinan,
dan ketika ada kesalahan atau masalah, atasan selalu
memberitahu pegawai apa yang harus dilakukan dan
bagaimana cara melakukan pekerjaan dengan baik dan benar.

Untuk indikator gaya menjual (X22) memiliki nilai rata-rata
sebesar 3,798 dan tingkat capaian sebesar 75,96%. Nilai rata-
rata dan tingkat capaian ini menunjukkan bahwa dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaan, atasan selalu bersedia
mendengar pendapat, saran dari pegawai atau bawahan.
Pimpinan juga selalu memberikan ide-ide kepada bawahan
apabila ada kendala atau masalah.

Untuk indikator gaya berpartisipasi (X23) memiliki nilai
rata-rata sebesar 3,718 dan tingkat capaian sebesar 74,36%.
Nilai rata-rata dan tingkat capaian ini menunjukkan bahwa
atasan dibalai selalu melibatkan bawahan, dan rekan kerja
dalam mengambil keputusan. Atasan juga selalu berpartisipasi
langsung dengan pekerjaan yang dilakukan bawahan.

Untuk indikator gaya mendelegasi (X24) memiliki nilai
rata-rata sebesar 3,615 dan tingkat capaian sebesar 72,3%.
Nilai rata-rata dan tingkat capaian ini menunjukkan bahwa
atasan atau pimpinan di balai selalu menjelaskan tugas baru
dan cara menyelesaikannya kepada bawahan. Pelimpahan
wewenang juga dilakukan kepada bawahan dengan baik dan
tepat.
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Tabel 4.6 Tanggapan responden terhadap variabel lingkungan kerja.
Item Pertanyaan Notasi Kriteria Pernyataan Rata –

Rata
TC
(%)

Ket

STS TS N S ST
F % F % F % F % F %

Sirkulasi Udara (X11) 4,144 82,9 Baik
Suhu udara diruangan
mendukung karyawan
dalam bekerja secara
optimal.

X111 1 1,92 0 0,00 4 7,69 29 55,77 18 34,63 4,212 84,2 Baik

Sirkulasi udara
diruangan sudah
cukup baik.

X112 1 1,92 1 1,92 5 9,62 31 59,62 14 26,92 4,077 81,5 Baik

Tata Ruang Kerja
(X12)

3,769 75,4 Baik

Tata letak ruangan
kerja, peralatan sudah
tepat dan mendukung
pekerjaan.

X121 0 0,00 3 5,77 16 30,77 25 48,08 8 15,28 3,731 74,6 Baik

Ruang gerak pada
ruangan kerja
memadai.

X122 0 0,00 2 3,85 12 23,08 32 61,54 6 11,54 3,808 76,1 Baik
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Tabel 4.6 Tanggapan responden terhadap variabel lingkungan kerja
Pencahayaan (X13) 4,135 82,7 Baik

Penerangan di
ruangan kerja sudah
memadai.

X131 0 0,00 1 1,92 4 7,69 35 67,31 12 23,08 4,115 82,3 Baik

Penerangan di
ruangan kerja
mendukung dan
memberikan
kenyamanan.

X132 0 0,00 0 0,00 5 9,62 34 65,38 13 25 4,154 83,1 Baik

Kebersihan (X14) 4,048 80,1 Baik
Ruangan selalu
dibersihkan tepat
waktu.

X141 0 0,00 0 0,00 6 11,54 34 65,38 12 23,08 4.115 82,3 Baik

Ruangan kerja cukup
bersih dan
memberikan
kenyamanan.

X142 0 0,00 2 3,85 8 15,38 31 59,62 11 21,15 3,981 80 Baik
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Tabel 4.6 Tanggapan responden terhadap variabel lingkungan kerja
Hubungan Antar Karyawan
(X15)

3,962 79,2 Baik

Karyawan yang
bersangkutan
berkomunikasi, bekerjasama
antar karyawan dengan baik.

X151 0 0,00 0 0,00 6 11,54 39 75 7 13,46 4,019 80,4 Baik

Karyawan yang
bersangkutan memperoleh
dukungan, motivasi dan
perhatian dari karyawan lain.

X152 0 0,00 0 0,00 9 17,31 39 75 4 7,69 3,904 78,1 Baik

Hubungan dengan Atasan
(X16)

3,769 75,4 Baik

Karyawan yang
bersangkutan
berkomunikasi, bekerjasama
dengan baik dengan atasan
dalam menjalankan
pekerjaan.

X161 0 0,00 1 1,92 10 19,23 32 61,54 9 17,31 3,942 78,8 Baik

Karyawan yang
bersangkutan selalu
memperoleh perhatian dan
dukungan dari atasan.

X162 0 0,00 4 7,69 16 30,77 29 55,77 3 5,77 3,596 71,9 Baik

Rata-rata total X1 79,4 Baik
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Total rata-rata variabel kepemimpinan diperoleh sebesar
3,7344 dengan tingkat capaian 74,696%. Skor rata-rata total
dan tingkat pencapaian ini menunjukkan bahwa secara umum
kepemimpinan di BPTP sudah baik dan mendukung pegawai
dalam bekerja secara optimal. Menurut Hendriyadi (2014), agar
suatu organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan baik,
maka suatu organisasi harus mempunyai pemimpin yang baik.
Terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang dapat digunakan
oleh pemimpin yakni, telling – menyuruh, selling – menjual,
participating – berpartisipasi, dan delegating – mendelegasi,
dimana gaya kepemimpinan yang tepat akan tergantung dari
orang atau kelompok yang dipimpin.

4.4.3 Deskripsi Variabel Kompensasi (X3)
Deskripsi tanggapan responden terhadap variabel

kompensasi dapat dilihat pada Tabel 4.8, untuk indikator gaji
(X31) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,596 dan tingkat capaian
sebesar 71,92%. Nilai rata-rata dan tingkat pencapaian ini
menunjukkan gaji yang diterima pegawai di balai sudah baik dan
sesuai dengan standar dari kementerian pertanian. Gaji yang
diterima pegawai juga telah sesuai dengan pekerjaan dan waktu
kerja yang dilakukan oleh pegawai.

Untuk indikator insentif (X32) memiliki nilai rata-rata
sebesar 3,337 dan tingkat capaian sebesar 66,74%. Nilai rata-
rata dan tingkat pencapaian ini menunjukkan insentif yang
diterima pegawai di balai sudah cukup baik, serta sesuai
dengan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai. Bonus yang
diterima pegawai juga telah sesuai, yakni berdasarkan kinerja
dari pegawai.

Untuk indikator tunjangan (X33) memiliki nilai rata-rata
sebesar 3,712 dan tingkat capaian sebesar 74,24%. Nilai rata-
rata dan tingkat pencapaian ini menunjukkan bahwa selama ini
tunjangan yang diberikan kepada pegawai sudah baik, sesuai
dengan standar dari kementerian pertanian dan pemberian
tunjangan ini memotivasi dan mendukung pegawai dalam
bekerja secara optimal. Tunjangan yang diterima pegawai
seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, dan tunjangan
pensiun.
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Tabel 4.7 Tanggapan responden terhadap variabel kepemimpinan
Item Pertanyaan Notasi Kriteria Pernyataan Rata

–
Rata

TC
(%)

Ket
STS TS N S ST

F % F % F % F % F %
Gaya Menyuruh (X21) 3,808 76,16 Baik
Atasan saya selalu
mengawasi apa yang
bawahan kerjakan.

X211 0 0 1 1,92 9 17,31 38 73,08 4 7,69 3,865 77,3 Baik

Pemimpin
memberitahu kepada
karyawan apa yang
harus dilakukan dan
bagaimana cara
melakukan pekerjaan
dengan baik.

X212 0 0 2 3,85 13 25 33 63,46 4 7,69 3,75 75 Baik

Gaya Menjual(X22) 3,798 75,96 Baik
Atasan bersedia
mendengar pendapat
atau saran dari
bawahan.

X221 1 1,92 1 1,92 13 25 32 61,54 5 9,62 3,75 75 Baik

Pemimpin
memberikan ide – ide
kepada karyawan.

X222 1 1,92 2 3,85 5 9,62 40 76,93 4 7,69 3,846 76,92 Baik
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Tabel 4.7 Tanggapan responden terhadap variabel kepemimpinan
Gaya Berpartisipasi
(X23)

3,718 74,36 Baik

Atasan selalu
melibatkan bawahan
dan rekan kerjanya
dalam membuat
keputusan.

X231 2 3,85 0 0 13 25 34 65,38 3 5,77 3,692 73,8 Baik

Pemimpin berpartisipasi
langsung dengan
perkerjaan yang
dilakukan karyawan

X232 2 3,85 2 3,85 15 28,85 30 57,69 3 5,77 3,577 71,5 Baik

Atasan selalu
mengevaluasi pekerjaan
saya dan rekan kerja.

X233 0 0 1 1,92 7 13,46 41 78,85 3 5,77 3,885 77,7 Baik

Gaya Mendelegasi
(X24)

3,615 72,3 Baik

Atasan selalu
menjelaskan tugas baru
kepada saya.

X241 0 0 4 7,69 11 21,15 34 65,38 3 5,77 3,692 73,8 Baik

Pemimpin melimpahkan
wewenang kepada
karyawan dengan baik.

X242 1 1,92 2 3,85 18 34,62 30 57,69 1 1,92 3,538 70,8 Baik

Rata-rata total X2 3,734 74,7 Baik
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Untuk indikator fasilitas (X34), memiliki nilai rata-rata
sebesar 3,769 dan tingkat pencapaian sebesar 72,07%. Nilai
rata-rata dan tingkat pencapaian ini menunjukkan bahwa balai
telah menyediakan fasilitas yang memadai, serta mendukung
pekerjaan pegawai. Fasilitas yang disediakan seperti mobil dan
sepeda motor dinas, peralatan yang memadai baik di lapang
maupun kantor dan pegawai telah menggunakan fasilitas yang
disediakan dengan baik.

Total rata-rata variabel kompensasi diperoleh sebesar
3,6035 dengan tingkat capaian 72,07%. Skor rata-rata total dan
tingkat pencapaian ini menunjukkan bahwa secara umum
sistem kompensasi di BPTP sudah baik dan mendukung
pegawai dalam bekerja secara optimal. Menurut Sunyoto (2012),
kompensasi merupakan salah satu fungsi penting dalam
manajemen sumber daya manusia (MSDM), karena kompensasi
merupakan salah satu aspek paling sensitif di dalam hubungan
kerja. Jika dikelola dengan baik, maka kompensasi dapat
membantu perusahaan dalam mencapai produktivitas yang
semakin meningkat.

4.4.4 Deksripsi Variabel Kinerja Pegawai (Y)
Deskripsi tanggapan responden terhadap variabel kinerja

pegawai dapat dilihat pada Tabel 4.9, untuk jumlah pekerjaan
(Y1) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,865 dan tingkat capaian
sebesar 77,3%. Nilai rata-rata dan tingkat pencapaian ini
menunjukkan bahwa hasil kuantitas pekerjaan yang dilakukan
oleh pegawai telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh
balai serta pegawai meyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
jumlah yang dibebankan.

Untuk indikator kualitas pekerjaan (Y2) memiliki nilai rata-
rata sebesar 3,923 dan tingkat capaian sebesar 78,46%. Nilai
rata-rata dan tingkat pencapaian ini menunjukkan bahwa
selama ini pegawai di balai dapat dengan terampil
melaksanakan pekerjaan sesuai standar. Hasil kerja pegawai
juga selalu memenuhi target dan tidak pernah mengecewakan.
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Tabel 4.8 Tanggapan responden terhadap variabel kompensasi
Item Pertanyaan Notasi Kriteria Pernyataan Rata

–
Rata

TC
(%)

Ket
STS TS N S ST

F % F % F % F % F %
Gaji (X31) 3,596 71,9 Baik
Gaji yang diterima
karyawan yang
bersangkutan sesuai
dengan standar, dan
jabatan.

X311 3 5,77 4 7,69 9 17,31 31 59,62 5 9,62 3,596 71,9 Baik

Gaji yang diterima
karyawan yang
bersangkutan sesuai
dengan pekerjaan,
dan waktu kerja.

X312 2 3,85 5 9,62 10 19,23 30 57,69 5 9,62 3,596 71,9 Baik

Insentif (X32) 3,337 66,7 Cukup
Baik

Insentif yang diterima
karyawan yang
bersangkutan sesuai
dengan hasil kerja.

X321 2 3,85 5 9,62 18 34,62 26 50 1 1,92 3,365 67,3 Baik

Bonus yang diberikan
kepada karyawan
yang bersangkutan
sesuai dengan hasil
sasaran kinerja.

X322 2 3,85 5 9,62 22 42,31 21 40,38 2 3,85 3,308 66,2 Baik
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Tabel 4.8 Tanggapan responden terhadap variabel kompensasi
Tunjangan (X33) 3,712 74,2 Baik
Karyawan yang
bersangkutan
memperoleh tunjangan
yang sesuai dengan
standar.

X331 2 3,85 3 5,77 10 19,23 34 65,38 3 5,77 3,635 72,7 Baik

Tunjangan kesehatan,
hari raya, dan pensiun
diberikan kepada
karyawan.

X332 0 0 1 1,92 14 26,92 32 61,54 5 9,62 3,788 75,8 Baik

Fasilitas (X34) 3,769 75,4 Baik

Balai menyediakan
fasilitas yang memadai,
serta mendukung
pekerjaan.

X341 0 0 0 0 17 33,33 30 58,82 4 7,84 3,712 74,2 Baik

Karyawan yang
bersangkutan
menggunakan fasilitas
yang disediakan dengan
baik.

X342 0 0 0 0 12 23,08 37 71,15 3 5,77 3,827 76,5 Baik

Rata-rata total X3 3,604 72,1 Baik
Sumber: Data Primer Diolah (2019).
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Untuk indikator ketepatan waktu (Y3) memiliki nilai rata-
rata sebesar 3,731 dan tingkat capaian sebesar 74,62%. Nilai
rata-rata dan tingkat pencapaian ini menunjukkan bahwa
selama ini pegawai mengerjakan pekerjaan sesuai dengan
waktu yang ditetapkan oleh balai. Pegawai juga selalu mengikuti
disiplin waktu yang ada dalam menjalankan pekerjaan, seperti
jam bekerja, jam istirahat, serta jam pulang kerja.

Untuk indikator kehadiran (Y4), memiliki nilai rata-rata
sebesar 3,942 dan tingkat pencapaian sebesar 78,84%. Nilai
rata-rata dan tingkat pencapaian ini menunjukkan bahwa
kehadiran pegawai selama ini sudah baik, sesuai dengan jumlah
syarat kehadiran yang ditetapkan oleh pihak balai. Pegawai
juga selalu hadir sesuai dengan waktu kerja yang ditetapkan.

Total rata-rata variabel kinerja pegawai diperoleh
sebesar 3,8653 dengan tingkat capaian 77,305%. Skor rata-rata
total dan tingkat pencapaian ini menunjukkan bahwa secara
umum hasil kinerja pegawai di BPTP sudah baik dan mencapai
target yang ditentukan oleh pihak balai. Menurut Abdullah
(2014), kinerja karyawan erat kaitannya dengan hasil pekerjaan
seseorang dalam suatu organisasi, hasil tersebut dapat
menyangkut kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Tingkat
kinerja yang diharapkan oleh suatu organisasi harus realistis,
dapat diukur dan mudah dipahami dengan jelas, sehingga
bermanfaat baik bagi organisasi maupun karyawan.

4.5 Analisis Partial Least Square (PLS)

4.5.1 Konstruksi Diagram Jalur

Diagram jalur merupakan suatu diagram yang
memperlihatkan hubungan kausal antara indikator dengan
varibelnya dan variabel laten eksogen dengan variabel laten
endogen. Diagram jalur akan menunjukkan hubungan kausal
tersebut yang dapat diketahui melalui nilai outer loading.
Diagram jalur pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.1.
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Tabel 4.9 Tanggapan responden terhadap variabel kinerja pegawai
Item Pertanyaan Notasi Kriteria Pernyataan Rata

–
Rata

TC
(%)

Ket
STS TS N S ST
F % F % F % F % F %

Jumlah Pekerjaan (Y1) 3,865 77,3 Baik
Kuantitas kerja yang
diterima karyawan selama
ini telah sesuai dengan
tujuan yang diharapkan.

Y11 0 0 2 3,85 6 11,54 41 78,85 3 5,77 3,865 77,3 Baik

Karyawan yang
bersangkutan
menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan jumlah
pekerjaan yang dibebankan.

Y12 0 0 2 3,85 5 9,62 43 82,69 2 3,85 3,865 77,3 Baik

Kualitas Pekerjaan (Y2) 3,923 78,5 Baik
Karyawan yang
bersangkutan dapat
dengan terampil
melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan prosedur.

Y21 0 0 0 0 7 13,46 39 75 6 11,54 3,981 79,6 Baik

Hasil tugas karyawan yang
bersangkutan tidak pernah
mengecewakan
perusahaan.

Y22 0 0 0 0 12 23,08 35 67,31 5 9,62 3,865 77,3 Baik
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Tabel 4.9 Tanggapan responden terhadap variabel kinerja pegawai
Ketepatan Waktu (Y3) 3,731 74,6 Baik
Karyawan mengerjakan
pekerjaan sesuai dengan
waktu yang ditentukan.

Y31 0 0 1 1,92 16 30,77 33 63,46 2 3,85 3,692 73,8 Baik

Karyawan yang
bersangkutan selalu
mengikuti disiplin waktu
yang ada di balai.

Y32 0 0 0 0 1
4

26,9
2

36 69,23 2 3,85 3,769 75,4 Baik

Kehadiran (Y4) 3,942 78,8 Baik

Kehadiran karyawan yang
bersangkutan selalu
memenuhi standar.

Y41 0 0 0 0 9 17,31 38 73,08 5 9,62 3,923 78,5 Baik

Karyawan yang
bersangkutan selalu
datang / hadir tepat
waktu.

Y42 0 0 0 0 9 17,31 36 69,23 7 13,46 3,962 79,2 Baik

Rata-rata total Y 3,865 77,3 Baik

Sumber: Data Primer Diolah (2019).
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Gambar 4.1 Konstruksi Diagram Jalur Hasil Pemodelan PLS

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui nilai outer
loading dari masing-masing indikator. Pada penelitian ini,
indikator dari variabel eksogen yang dieliminasi adalah X11, X12,
X21, dan X34 dan indikator dari variabel endogen yang dieliminasi
adalah Y1. Eliminasi variabel dengan nilai outer loading lebih
kecil dari 0,5 dilakukan secara berurutan dari nilai outer loading
terkecil. Menurut Ghozali (2011) suatu indikator dikatakan
mempunyai reliabilitas yang baik jika nilainya lebih besar dari
0,70, sedangkan factor loading kurang 0,50 sampai 0,60 masih
dapat diterima. Indikator dengan nilai factor loading kurang dari
0,50 sebaiknya dikeluarkan, sehingga dalam pemodelan
dilakukan modifikasi model terhadap indikator dengan cara
menghapus atau mengeliminasinya, karena indikator tersebut
tidak signifikan dan kurang baik dalam merefleksikan variabel
konstruk. Diagram jalur setelah dilakukan eliminasi dan dihitung
ulang dapat dilihat pada Gambar 4.2.
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Gambar 4.2 Konstruksi Diagram Jalur Setelah Dieliminasi

4.5.2 Hasil Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan

Nilai outer loading merupakan nilai yang didapat dari
perhitungan statistik berdasarkan jawaban responden terhadap
setiap pernyataan pada kuisioner dengan bantuan software
SmartPLS 3. Nilai outer loading dari setiap indikator dapat dilihat
pada Tabel 4.10. Setelah mengkonstruksi diagram jalur,
diagram tersebut dikonversi kedalam model persamaan. Model
tersebut terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Konversi Persamaan Model Struktural (Inner Model)

Persamaan model struktural merupakan persamaan yang
menjelaskan hubungan antara variabel laten eksogen dan
variabel laten endogen. Persamaan model struktural tersebut
adalah sebagai berikut:

� � �ର����� � �ର����� � �ର���� � � (4.1)
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Keterangan:
Y : Kinerja Pegawai
X1 : Lingkungan Kerja
X2 : Kepemimpinan
X3 : Kompensasi

Tabel 4.10 Nilai Outer Loading.
Variabel Indikator Outer

Loading
Lingkungan
kerja (X1)

Sirkulasi Udara (X11) 0,037
Tata Letak Ruang (X12) 0,304
Pencahayaan (X13) 0,539
Kebersihan (X14) 0,688
Hubungan antar karyawan (X15) 0,868
Hubungan dengan atasan (X16) 0,743

Kepemimpinan
(X2)

Management by Excaption Active (X21) 0,316
Stimulasi Intelektual (X22) 0,91
Perhatian Individu (X23) 0,898
Inspirasional (X24) 0,957

Kompensasi
(X3)

Gaji (X31) 0,965
Insentif (X32) 0,869
Tunjangan (X33) 0,836
Fasilitas (X34) 0,401

Kinerja
Pegawai (Y)

Jumlah Pekerjaan (Y1) 0,225
Kualitas kerja (Y2) 0,829
Ketepatan waktu (Y3) 0,644
Kehadiran (Y4) 0,912

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan persamaan 4.1, dapat diketahui bahwa
hubungan variabel laten eksogen yaitu lingkungan kerja,
kepemimpinan, dan kompensasi terhadap varibel laten endogen
kinerja pegawai, dimana lingkungan kerja bernilai positif dan
kepemimpinan, dan kompensasi bernilai negatif. Hal ini berarti
terdapat variabel eksogen yang berpengaruh positif dan
berpengaruh negatif terhadap variabel endogen. Variabel
lingkungan kerja (X1) bernilai 0,504 artinya berpengaruh positif
sebesar 50,4% terhadap kinerja pegawai, dimana semakin baik
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lingkungan kerja yang ada di balai maka akan mendukung
pegawai dalam berkerja secara optimal dan akan meningkatkan
kinerja pegawai. Variabel kepemimpinan (X2) bernilai - 0,336
artinya berpengaruh negatif sebesar 33,6%, dimana semakin
baik sistem kepemimpinan maka dapat berdampak pada
penurunan kinerja dari pegawai. Variabel kompensasi (X3)
bernilai 0,092 artinya berpengaruh negatif sebesar 9,2%
terhadap kinerja pegawai, dimana semakin baik kompensasi
yang ada di balai dapat menurunkan kinerja dari pegawai.

b. Konversi Persamaan Model Pengukuran (Outer Model)
Persamaan model pengukuran merupakan persamaan

yang menjelaskan hubungan antara variabel laten dengan
indikator penyusunnya. Persamaan model pengukuran akan
memperlihatkan indikator yang paling berkontribusi pada
masing-masing variabelnya, yaitu:

1. Variabel Lingkungan Kerja (X1)
Variabel Lingkungan Kerja (X1) terdiri dari 4 indikator

setelah dilakukan eliminasi. Persamaan tiap indikator dari model
pengukuran berdasarkan diagram jalur yang telah dibuat adalah
sebagai berikut:

��� � �ର�� ���� � ��� (4.2)
��� � �ର� ���� � ��� (4.3)
��� � �ର� ���� � ��� (4.4)
��� � �ର䁘������ � ��� (4.5)

Berdasarkan persamaan (4.2), (4.3), (4.4), dan (4.5)
dapat diketahui bahwa seluruh indikator mempunyai nilai outer
loading positif, hal ini menunjukkan indikator yang digunakan
valid dalam dalam mengukur konstruk. Indikator hubungan antar
karyawan (X15) mempunyai nilai outer loading terbesar yaitu
0,868, hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan
pekerjaan pegawai di balai selalu berkomunikasi, bekerjasama
dengan baik dengan pegawai lainnya, serta memperoleh
dukungan, motivasi, dan perhatian apabila ada kendala
pekerjaan maupun masalah pribadi.
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2. Variabel Kepemimpinan (X2)
Variabel kepemimpinan (X2) terdiri dari 3 indikator setelah

dilakukan eliminasi. Persamaan tiap indikator dari model
pengukuran berdasarkan diagram jalur yang telah dibuat adalah
sebagai berikut:

��� � �ର�� ���� � ��� (4.6)
��� � �ର ���� � ��� (4.7)
��� � �ର�䁘 ���� � ��� (4.8)

Berdasarkan persamaan (4.6), (4.7), dan (4.8) dapat
diketahui bahwa seluruh indikator mempunyai nilai outer loading
positif, hal ini menunjukkan indikator yang digunakan valid
dalam dalam mengukur konstruk. Indikator gaya mendelegasi
(X24) mempunyai nilai outer loading terbesar yaitu 0,957, hal ini
menunjukkan bahwa ketika ada pekerjaan baru, atasan atau
pimpinan di balai selalu menjelaskan tugas baru tersebut dan
melimpahkan wewenang dengan baik kepada bawahan.

3. Variabel Kompensasi (X3)
Variabel kompensasi (X3) terdiri dari 3 indikator setelah

dilakukan eliminasi. Persamaan tiap indikator dari model
pengukuran berdasarkan diagram jalur yang telah dibuat adalah
sebagai berikut:

��� � �ର�� ���� � ��� (4.9)
��� � �ର� ���� � ��� (4.10)
��� � �ର�� ���� � ��� (4.11)

Berdasarkan persamaan (4.9), (4.10), dan (4.11) dapat
diketahui bahwa seluruh indikator mempunyai nilai outer loading
positif, hal ini menunjukkan indikator yang digunakan valid
dalam dalam mengukur konstruk. Indikator gaji (X31) mempunyai
nilai outer loading terbesar yaitu 0,965, hal ini menunjukkan
bahwa selaa ini gaji yang diterima pegawai di balai telah sesuai
dengan standar dari kementerian pertanian, jabatan pegawai,
pekerjaan dan waktu kerja yang dilakukan.
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4. Kinerja Pegawai (Y)
Kinerja pegawai (Y) terdiri dari 3 indikator setelah

dilakukan eliminasi pada tahapan mengkonstruksi diagram jalur.
Persamaan tiap indikator dari model pengukuran berdasarkan
diagram jalur yang telah dibuat adalah sebagai berikut:

�� � �ର���� � �� (4.12)
�� � �ର������ � �� (4.13)
�� � �ର����� � �� (4.14)

Berdasarkan persamaan (4.12), (4.13), dan (4,14), dapat
diketahui bahwa seluruh indikator mempunyai nilai outer loading
positif, hal ini menunjukkan indikator yang digunakan valid
dalam dalam mengukur konstruk. Indikator kehadiran (Y4)
mempunyai nilai outer loading terbesar yaitu 0,912, hal ini
menunjukkan bahwa kehadiran pegawai di balai selalu
memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dalam bekerja
sehari-hari pegawai selalu hadir tepat waktu.

4.5.3 Hasil Pendugaan Parameter
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui terdapat beberapa

indikator yang dinyatakan signifikan karena memiliki nilai outer
loading ≥ 0,5. Hasil pendugaan parameter dapat dilihat pada
Tabel 4.11. Menurut Purwohandoko (2009), jika nilai outer
loading lebih kecil dari 0,5, maka indikator yang digunakan tidak
signifikan, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa
seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan pengukur yang baik dalam mengukur variabel
penelitian. Output pendugaan parameter dapat dilihat pada
Lampiran 4.
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Tabel 4.11 Pendugaan Parameter.
Variabel Indikator Outer

Loading
Ket

Lingkungan
kerja (X1)

Pencahayaan (X13) 0,539 Signifikan
Kebersihan (X14) 0,688 Signifikan
Hubungan antar
karyawan (X15)

0,868 Signifikan

Hubungan dengan
atasan (X16)

0,743 Signifikan

Kepemimpinan
(X2)

Gaya menjual (X22) 0,910 Signifikan
Gaya berpartisipasi (X23) 0,898 Signifikan
Gaya menjual (X24) 0,957 Signifikan

Kompensasi
(X3)

Gaji (X31) 0,965 Signifikan
Insentif (X32) 0,869 Signifikan
Tunjangan (X33) 0,836 Signifikan

Kinerja
Pegawai (Y)

Kualitas kerja (Y2) 0,829 Signifikan
Ketepatan waktu (Y3) 0,644 Signifikan
Kehadiran (Y4) 0,912 Signifikan

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

4.5.4 Hasil Evaluasi Godness of Fit
Evaluasi Godness of Fit dilakukan untuk dua model yaitu:

1. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)
Penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu

lingkungan kerja (X1), kepemimpinan (X2), dan kompensasi (X3)
dan kinerja pegawai (Y), dimana semua variabel bersifat reflektif.
Model pengukuran reflektif terdiri dari tiga pengujian yaitu:
a. Convergent Validity

Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen,
seluruh indikator dan variabel dinyatakan valid. Hal tersebut
berdasarkan tinjauan dari nilai outer loading pada variabel
kinerja pegawai (Y) yang seluruhnya bernilai ≥ 0,5. Menurut
Rozandy, et al (2013), korelasi antar skor item dengan skor
konstruk dianggap cukup apabila bernilai ≥ 0,5. Hasil uji
validitas konvergen berdasarkan nilai outer loading dapat
dilihat pada Tabel 4.12. Output convergent validity model
reflektif berdasarkan nilai loading factor dapat dilihat pada
Lampiran 5.
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Tabel 4.12 Uji Validitas Konvergen berdasarkan Outer Loading.
Variabel Indikator Outer

Loading
Ket

Lingkungan
kerja (X1)

Pencahayaan (X13) 0,539 Valid
Kebersihan (X14) 0,688 Valid
Hubungan antar
karyawan (X15)

0,868 Valid

Hubungan dengan atasan
(X16)

0,743 Valid

Kepemimpinan
(X2)

Stimulasi Intelektual (X22) 0,910 Valid
Perhatian Individu (X23) 0,898 Valid
Inspirasional (X24) 0,957 Valid

Kompensasi
(X3)

Gaji (X31) 0,965 Valid
Insentif (X32) 0,869 Valid
Tunjangan (X33) 0,836 Valid

Kinerja
Pegawai (Y)

Kualitas kerja (Y2) 0,829 Valid
Ketepatan waktu (Y3) 0,644 Valid
Kehadiran (Y4) 0,912 Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

b. Discriminat Validity
Berdasarkan hasil pengujian validitas diskriminan

dengan melihat nilai AVE (Average Variance Extracted). Nilai
AVE dari variabel lingkungan kerja (X1) sebesar 0,517,
kepemimpinan (X2) sebesar 0,850, kompensasi (X3) sebesar
0,795, dan kinerja pegawai (Y) sebesar 0,645. Menurut
Jogiyanto dan Wully (2009), dalam pengukuran indikator
reflektif berdasarkan nilai AVE, jika > 0,5 maka dikatakan
memiliki discriminant validity yang baik. Nilai AVE ≥ 0,5
sehingga dapat dikatakan terdapat indikator sudah baik
merefleksikan konstruk, dilihat dari nilai AVE dari semua
variabel yang digunakan apabila > 0,5 sehingga dapat
dikatakan bahwa tiap indikator yang telah diukur telah dapat
merefleksikan variabelnya masing-masing secara valid
(Hermawan, 2016). Hasil uji validitas konvergen berdasarkan
nilai AVE dapat dilihat pada Tabel 4.13. Output pengujian
discriminat validity dapat dilihat pada Lampiran 5.
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Tabel 4.13 Uji validitas Konvergen berdasarkan Nilai AVE
Variabel AVE Syarat Keterangan

Lingkungan Kerja (X1) 0,517 0,5 Valid

Kepemimpinan (X2) 0,850 0,5 Valid

Kompensasi (X3) 0,795 0,5 Valid

Kinerja Pegawai (Y) 0,645 0,5 Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

c. Composite Reliability
Berdasarkan pengujian composite reliability diperoleh

nilai composite reliability dari variabel lingkungan kerja (X1)
sebesar 0,807, kepemimpinan (X2) sebesar 0,945,
kompensasi (X3) sebesar 0,920, dan kinerja pegawai (Y)
sebesar 0,842. Menurut Ghozali (2008), uji reliabilitas dalam
PLS menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan suatu
alat ukur, nilai composite reliability yang baik apabila lebih dari
0,7. Hal ini menunjukkan bahwa indikator yang digunakan
menunjukkan akurasi, konsistensi dan ketepatan dalam
merefleksikan konstruk. Hasil uji composite reliability dapat
dilihat pada Tabel 4.14 dan output uji composite reliability
dapat dilihat pada Lampiran 7.

Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas berdasarkan Composite
Reliability.

Variabel Composite
Reliability

Syarat Keterangan

Lingkungan Kerja (X1) 0,807 0,7 Reliabel
Kepemimpinan (X2) 0,945 0,7 Reliabel
Kompensasi (X3) 0,920 0,7 Reliabel

Kinerja Pegawai (Y) 0,842 0,7 Reliabel
Sumber: Data Primer Diolah, 2019

2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)
Berdasarkan hasil pengujian inner model, didapatkan

nilai R2 sebesar 0,220. Hal tersebut berarti variabel laten
endogen kinerja pegawai (Y) dipengaruhi oleh variabel laten
eksogen lingkungan kerja (X1), kepemimpinan (X2), dan



75

kompensasi (X3) sebesar 0,220 atau 22 % sedangkan sisanya
sebesar 78% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat
pada penelitian ini. Output pengujian nilai R2 dapat dilihat pada
Lampiran 8. Nilai Q2 kemudian ditentukan untuk predictive
relevance menggunakan rumus (3.13) yaitu:

Q2 = 1 – (1 – R2)2)
= 1 – (1 – (0,220)2)
= 1 – (1 – 0,04)
= 1 – 0,9516
= 0,0484

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai Q2

lebih besar dari nol. Menurut Ghozali (2008), nilai Q-square
harus > 0 yang menunjukkan model yang digunakan memiliki
predictive relevance yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa
model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki predictive
relevance yang baik.

4.5.5 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh
variabel eksogen (X) terhadap variabel endogen (Y). Pengujian
hipotesis ini dilakukan dengan cara melihat nilai original sample
estimate, dan t – statistik yang diperoleh dari hasil
bootstrapping pada smartPLS. Nilai pada original sample
menunjukkan jenis hubungan antara variabel eksogen dengan
variabel endogen. Jika nilai original sample estiamate bernilai
positif, maka hubungan antara kedua variabel adalah positif
yang berarti jika terjadi kenaikan nilai pada variabel eksogen,
maka akan diikuti dengan kenaikan nilai pada variabel eksogen,
sedangkan nilai t – tabel untuk melihat signifikansi variabel
eksogen terhadap variabel endogen. Pada penelitian ini adalah
1,298 (α = 0,10 dan df = 48). Hasil perbandingan t – statistik
dengan t – tabel dapat dilihat pada Tabel 4.15. Output hasil
pengujian hipotesis dapat dilihat pada Lampiran 9.
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Tabel 4.15 Hasil Perbandingan Nilai t
Original Sample

Estimate
t –

Statistik
t –

Tabel
Keterangan

X1 Y 0,504 2,317 1,298 Signifikan
X2 Y -0,336 1,236 1,298 Tidak

Signifikan
X3 Y -0,092 0,440 1,298 Tidak

Signifikan
Sumber: Data Primer Diolah, 2019

1. Pengaruh Lingkungan Kerja (X1) terhadap Kinerja Pegawai (Y)
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t –

statistik variabel lingkungan kerja (X1) yaitu 2,317 dan nilai
original sample 0,504. Nilai t – statistik lebih besar dari t – tabel
(1,298) dan nilai original sample menunjukkan nilai positif,
sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil ini menunjukkan
bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja pegawai.

2. Pengaruh Kepemimpinan (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y)
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t –

statistik variabel lingkungan kerja (X1) yaitu 1,236 dan nilai
original sample -0,336. Nilai t – statistik lebih kecil dari t –
tabel (1,298) dan nilai original sample menunjukkan nilai negatif,
sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Hasil ini menunjukkan
bahwa variabel kepemimpinan berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap kinerja pegawai.

3. Pengaruh Kompensasi (X3) terhadap Kinerja Pegawai (Y)
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t –

statistik variabel lingkungan kerja (X1) yaitu 0,440 dan nilai
original sample -0,092. Nilai t – statistik lebih kecil dari t –
tabel (1,298) dan nilai original sample menunjukkan nilai negatif,
sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Hasil ini menunjukkan
bahwa variabel kompensasi berpengaruh negatifs dan tidak
signifikan terhadap kinerja pegawai.
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4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel. 4.16, menunjukkan
bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja pegawai. Hasil ini menunjukkan bahwa,
semakin baik lingkungan kerja maka kinerja pegawai akan
meningkat. Lingkungan kerja di BPTP secara keseluruhan
berdasarkan jawaban pegawai dari kuisioner sudah baik, dan
mendukung pegawai dalam bekerja, dan dianggap berpengaruh
positif dalam meningkatkan kinerja pegawai, namun masih perlu
dilakukan peningkatan untuk hubungan dengan atasan yakni
atasan harus lebih memberikan perhatian dan dukungan kepada
bawahan dalam bekerja.

Hasil penelitian yang diperoleh telah sesuai dengan teori
yakni, semakin baik lingkungan kerja akan meningkatkan kinerja
dari pegawai. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang
dilakukan oleh Ginanjar (2013) membuktikan bahwa lingkungan
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan. Hasil ini diperkuat oleh (Wirawan, 2009) yang
menyatakan kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
faktor lingkungan internal, lingkungan eksternal, dan internal
karyawan.

4.6.2 Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel. 4.16, menunjukkan
bahwa kepemimpinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap kinerja pegawai. Hasil ini menunjukkan bahwa, hasil
dari aktivitas manajerial kepemimpinan yang dijalankan di balai
belum tentu mempunyai dampak yang selalu positif atau baik
bagi organisasi, sebab semakin tinggi pelaksanaan aktivitas
manajerial kepemimpinan akan berdampak pada penurunan
kinerja pegawai dan balai. Hal ini seharusnya tidak terjadi
karena kepemimpinan harus searah dengan kinerja pegawai.

Sistem kepemimpinan di BPTP lebih mengarah ke sistem
kepemimpinan transaksional, dimana pemberian tunjangan dan
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bonus kepada pegawai didasarkan pada pencapaian target
yang telah dicapai oleh pegawai. Sistem kepemimpinan di BPTP
berdasarkan hasil kuisioner yang diberikan kepada pegawai
sudah baik, namun harus tetap ditingkatkan terutama dalam
fungsi inspirasional, yaitu kemampuan pemimpin dalam
merangsang antusiasme bawahan terhadap tugas serta dapat
menumbuhkan kepercayaan bawahan terhadap kemampuan
mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas untuk mencapai
tujuan, dimana pada fungsi ini masih terdapat pegawai yang
merasa pemimpin kurang tepat dalam pelimpahan wewenang
kepada bawahan, dan kurang menjelaskan apabila ada tugas
baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Juanti (2017)
membuktikan bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh
negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil
penelitiaan ini berbeda dengan pendapat dan teori tentang
kepemimpinan oleh (Siagian, 2003) yang menyatakan
kepemimpinan yang memainkan peranan yang sangat dominan
dalam keberhasilan organisasi dalam menyelenggarakan
berbagai kegiataanya terutama terlihat dalam kinerja
pegawainya.

4.6.3 Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel. 4.16, menunjukkan
bahwa kompensasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap kinerja pegawai. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem
kompensasi yang ada di BPTP Jawa Timur belum optimal dan
masih perlu dilakukan perbaikan, dimana sistem pemberian
kompensasi di BPTP hanya berdasarkan posisi pegawai,
pendidikan terakhir serta golongan pegawai. Karyawan yang
berpendidikan terakhir SMA merasa kompensasi yang diberikan
tidak sesuai dengan kuantitas pekerjaan yang dibebankan, hal
ini dapat dilihat dari jawaban pada kuisioner.

Hasil pada penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Hidayah (2016) membuktikan bahwa
kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan dan pendapat Handoko (2004) yang menyatakan
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kompensasi mengandung makna bahwa setiap kegiatan yang
dilakukan oleh karyawan merupakan kegiatan yang profesional
yang berarti terdapat imbalan atas jasa yang telah dilakukan
oleh karyawan untuk instansinya. Pemberian kompensasi harus
layak dan dapat diterima oleh karyawan yang telah melakukan
tugasnya dengan sangat baik, dengan pemberian kompensasi
yang sesuai, maka karyawan akan bersungguh-sungguh dan
akan melakukan berbagai upaya agar mencapai hasil kerja yang
baik sehingga kinerjannya bisa lebih meningkat.

4.7 Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial merupakan alternatif tindakan yang
dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan kinerja
pegawainya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
diketahui bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, variabel
kepemimpinan berpengaruh postif dan tidak signifikan terhadap
kinerja pegawai, dan variabel kompensasi berpengaruh negatif
dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut berikut adalah alternatif untuk meningkatkan
kinerja pegawai di BPTP Jawa Timur:
1. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang dapat
mempengaruhi pegawai dalam menjalankan tugasnya.
Lingkungan kerja yang baik yaitu apabila pegawai dapat
melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan
nyaman, maka itu penting untuk menciptakan lingkungan
kerja yang nyaman dan menyenangkan bagi pegawai. Salah
satu cara yang dapat dilakukan adalah memperbaiki tata letak
ruangan, peralatan, ruang gerak yang memadai di ruangan
kerja dan memberikan perhatian dan dukungan yang lebih
kepada pegawai.

2. Kepemimpinan adalah intisari dari manajemen organisasi,
sumber daya pokok, dan titik sentral setiap aktivitas yang
terjadi dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi harus
terdapat orang yang mampu mempengaruhi, mengarahkan,
membimbing bawahan agar dapat bekerja secara optimal dan
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memiliki kinerja yang baik. Salah satu cara yang dapat
dilakukan adalah pemimpin lebih mengawasi, mengarahkan,
dan berpartisipasi langsung dengan pekerjaan yang
dilakukan oleh pegawai, lebih bersedia menerima dan
mendengar pendapat, memberikan ide-ide kepada bawahan
dalam menyelesaikan permasalahan dalam pekerjaan.

3. Kompensasi adalah suatu cara yang dapat dilakukan oleh
balai berupa imbalan kepada pegawai atas jasa dan
pekerjaan yang dilakukan. Pemberian kompensasi kepada
pegawai perlu diperhatikan lebih oleh pihak balai, dan harus
memiliki dasar yang kuat, benar, dan adil, maka agar dapat
meningkatkan kinerja pegawai maka program kompensasi
perlu dibuat sedemikian rupa, sehingga pegawai yang
berpotensi akan merasa dihargai dan bersedia bertahan dan
meningkatkan kinerjanya. Salah satu cara yang dapat
dilakukan adalah gaji yang diberikan kepada pegawai
disesuaikan dengan pekerjaan dan waktu kerja, insentif dan
bonus yang diberikan kepada pegawai lebih disesuaikan
dengan kinerja dari pegawai.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BPTP Jawa
Timur, maka dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pegawai.
Semakin baik lingkungan kerja maka akan berpengaruh pada
peningkatan kinerja pegawai. Pegawai dapat bekerja lebih
optimal karena didukung oleh lingkungan kerja dan semakin
termotivasi karena apa yang dibutuhkan oleh pegawai dapat
terpenuhi dari lingkungan kerja yang baik.

Variabel kepemimpinan berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap kinerja pegawai. Aktivitas kepemimpinan
yang ada di balai saat ini dapat berdampak pada penurunan
kinerja dari pegawai. Pegawai merasa sistem kepemimpinan di
BPTP masih perlu ditingkatkan, khususnya pada fungsi
insiprasional yakni pemimpin harus lebih dapat merangsang
antusiasme dan dapat menumbuhkan kepercayaan bahwan
terhadap kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Variabel kompensasi berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap kinerja pegawai. Sistem kompensasi yang
ada di balai saat ini berpengaruh terhadap penurunan kinerja
pegawai. Pegawai merasa sistem pemberian kompensasi di
BPTP perlu dilakukan penyesuaian dengan jumlah dan waktu
kerja yang dibebankan, karena terdapat banyak pegawai yang
merasa jumlah dan waktu pekerjaan yang dibebankan tidak
sesuai dengan kompensasi yang diterima.

5.2 Saran

Berikut merupakan beberapa saran yang dapat diberikan
berdasarkan penelitian yang dilakukan:
 Untuk BPTP Jawa Timur
- Pihak balai masih perlu melakukan perbaikan tata letak
ruangan, peralatan, ruang gerak di tempat kerja, pemimpin
lebih mengawasi, menagarahkan, dan berpartisipasi
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langsung dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai,
lebih bersedia menerima dan mendengar pendapat,
memberikan ide-ide kepada bawahan, sehingga pegawai
dapat dengan leluasa bergerak dan mendukung dalam
bekerja secara optimal.

- Sebaiknya pimpinan lebih mengawasi apa yang dikerjakan
oleh bawahan atau pegawai, dan juga memberikan arahan
mengenai apa tindakan yang harus dilakukan oleh
bawahan apabila terdapat masalah dalam bekerja, dan
bagaimana cara melakukan pekerjaan dengan baik.

- Sistem kompensasi di BPTP Jawa Timur perlu dilakukan
perbaikan dengan cara gaji yang diberikan kepada pegawai
lebih disesuaikan dengan pekerjaan dan waktu kerja,
insentif dan bonus yang diberikan kepada pegawai lebih
disesuaikan dengan kinerja dari pegawai.

 Untuk peneliti selanjutnya
- Peneliti selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan
responden yang digunakan dalam penelitian. Peneliti dapat
menambah responden yang digunakan agar jawaban yang
diterima lebih merefleksikan keadaan nyata yang ada di
tempat penelitian.

- Peneliti selanjutnya sebaiknya menyamakan perspektif
dalam mengisi dan menjawab kuisioner, yaitu seluruh
pengisian item kuisioner berdasarkan perspektif bawahan.

- Peneliti selanjutnya sebaiknya lebih mempertimbangkan
indikator yang digunakan dalam penelitian dan lebih
disesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat penelitian.
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Lampiran 1. Kuisioner Penelitian

KUISIONER PENELITIAN

ANALISIS PENGARUH FAKTOR KERJA TERHADAP
KINERJA PEGAWAI DI BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI

PERTANIAN JAWA TIMUR

Kepada YTH,

Tenaga Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur

Perkenalkan saya mahasiswa Universitas Brawijaya
Fakultas Teknologi Pertanian Jurusan Teknologi Industri
Pertanian yang sedang melakukan penelitian tentang “Analisis
Pengaruh Faktor Kerja yang Mempengaruhi Kinerja
Pegawai di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
Jawa Timur”. Sehubungan dengan penelitian yang saya
lakukan dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir, perkenankan
saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i
untuk meluangkan waktu menjawab pertanyaan yang telah
disediakan. Keberadaan angket ini semata-mata digunakan
untuk kepentingan ilmiah saja dan kerahasiaan jawaban akan
dijaga dengan baik. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya
ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Putra Gregorius Hutasuhut
NIM 155100300111050



90

A. DATA RESPONDEN

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuisioner ini,
mohon bapak/ibu/saudara/i mengisi data berikut terlebih
dahulu. (Jawaban yang diberikan akan diperlakukan secara
rahasia).

Lingkari untuk jawaban pilihan bapak/ibu/saudara/i.
a. Nama ...........................................................................

.....................................
b. Jenis kelamin

1. Laki-laki 2. Perempuan
c. Berapa lama bapak/ibu/saudara/i telah bekerja di

BPTP Jawa Timur?
1. 1 – 3 tahun
2. 3 – 5 tahun
3. > 5 tahun

d. Berapa usia bapak/ibu/saudara/i?
1. ≤ 25 tahun
2. > 25 – ≤ 30 tahun
3. > 30 – ≤ 39 tahun
4. > 39 tahun

e. Apa pendidikan terakhir bapak/ibu/saudara/i?
1. SMA/SMK
2. Sarjana 1
3. Sarjana 2
4. Lainnya...................................................................

.........................
f. Divisi/Bagian.................................................................

..........................
g. Jabatan.........................................................................

..........................

B. PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER
Mohon untuk memberika tanda (√) pada setiap
pertanyaan yang anda pilih.
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Keterangan:
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
N = Netral
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

Lingkungan Kerja
No Pertanyaaan SS S N TS STS

a. Sirkulasi Udara

1.
Suhu udara di ruangan
mendukung karyawan dalam
bekerja secara optimal

2. Sirkulasi udara di ruangan
sudah cukup baik

b. Tata Ruang Kerja

1.
Tata letak ruangan kerja,
peralatan sudah tepat dan
mendukung pekerjaan

2. Ruang gerak pada ruangan
kerja memadai

c. Pencahayaan

1. Penerangan di ruangan kerja
sudah memadai

2.
Penerangan di ruangan kerja
mendukung dan memberikan
kenyamanan

d. Kebersihan

1. Ruangan selalu dibersihkan
tepat waktu.

2.
Ruangan kerja cukup bersih
dan memberikan
kenyamanan.
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e. Hubungan Antar Karyawan

1.

Karyawan yang
bersangkutan berkomunikasi,
bekerjasama antar karyawan
dengan baik.

2.

Karyawan yang
bersangkutan memperoleh
dukungan, motivasi dan
perhatian dari karyawan lain.

f. Hubungan dengan Atasan

1.

Karyawan yang
bersangkutan berkomunikasi,
bekerjasama dengan baik
dengan atasan dalam
menjalankan pekerjaan.

2.

Karyawan yang
bersangkutan selalu
memperoleh perhatian dan
dukungan dari atasan.

Kepemimpinan
No Pertanyaaan SS S N TS STS

a. MBE Aktif

1.
Atasan saya selalu
mengawasi apa yang
bawahan kerjakan.

2.

Pemimpin memberitahu
kepada karyawan apa yang
harus dilakukan dan
bagaimana cara melakukan
pekerjaan dengan baik.

b. Stimulasi Intelektual

1.
Atasan bersedia mendengar
pendapat atau saran dari
bawahan.

2. Pemimpin memberikan ide –
ide kepada karyawan.
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c. Perhatian Individu

1.
Atasan selalu melibatkan
bawahan dan rekan kerjanya
dalam membuat keputusan.

2.
Pemimpin berpartisipasi
langsung dengan perkerjaan
yang dilakukan karyawan.

3.
Atasan selalu mengevaluasi
pekerjaan saya dan rekan
kerja.

d. Inspirasional

1. Atasan selalu menjelaskan
tugas baru kepada saya.

2.
Pemimpin melimpahkan
wewenang kepada karyawan
dengan baik.

Kompensasi
No Pertanyaaan SS S N TS STS

a. Gaji

1.
Gaji yang diterima karyawan
yang bersangkutan sesuai
dengan standar, dan jabatan.

2.

Gaji yang diterima karyawan
yang bersangkutan sesuai
dengan pekerjaan, dan
waktu kerja.

b. Insentif

1.
Insentif yang diterima
karyawan yang bersangkutan
sesuai dengan hasil kerja.

2.

Bonus yang diberikan
kepada karyawan yang
bersangkutan sesuai dengan
hasil sasaran kinerja.
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c. Tunjangan

1.

Karyawan yang
bersangkutan memperoleh
tunjangan yang sesuai
dengan standar.

2.
Tunjangan kesehatan, hari
raya, dan peniun diberikan
kepada karyawan.

d. Fasilitas

1.
Balai menyediakan fasilitas
yang memadai, serta
mendukung pekerjaan.

2.

Karyawan yang
bersangkutan menggunakan
fasilitas yang disediakan
dengan baik.

Kinerja Tenaga Kerja

No Pertanyaaan SS S N TS STS

a. Jumlah Pekerjaan

1.

Kuantitas kerja yang diterima
karyawan selama ini telah
sesuai tujuan yang
diharapkan.

2.

Karyawan yang
bersangkutan menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan
jumlah pekerjaan yang
dibebankan.



95

b. Kualitas Kerja

1.

Karyawan yang
bersangkutan dapat dengan
terampil melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan
prosedur.

2.
Hasil tugas karyawan yang
bersangkutan tidak pernah
mengecewakan perusahaan.

c. Ketepatan Waktu

1.
Karyawan mengerjakan
pekerjaan sesuai dengan
waktu yang ditentukan.

2.

Karyawan yang
bersangkutan selalu
mengikuti disiplin waktu yang
ada di balai.

d. Kehadiran

1.
Kehadiran karyawan yang
bersanggkutan selalu
memenuhi standar.

2.
Karyawan yang
bersangkutan selalu datang /
hadir tepat waktu.
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Lampiran 2. Rekap Hasil Kuisioner
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Lampiran 2. Rekap Hasil Kuisioner Lanjutan
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Lampiran 3. Output Uji Validitas dan Reliabilitas
Variabel Lingkungan Kerja (X1)
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Lampiran 3. Output Uji Validitas dan Reliabilitas Lanjutan
Variabel Lingkungan Kerja (X1)
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Lampiran 3. Output Uji Validitas dan Reliabilitas Lanjutan
Variabel Kepemimpinan (X2)
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Lampiran 3. Output Uji Validitas dan Reliabilitas Lanjutan
Variabel Kepemimpinan (X2)
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Lampiran 3. Output Uji Validitas dan Reliabilitas Lanjutan
Variabel Kompensasi (X3)
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Lampiran 3. Output Uji Validitas dan Reliabilitas Lanjutan
Variabel Kompensasi (X3)
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Lampiran 3. Output Uji Validitas dan Reliabilitas Lanjutan
Variabel Kinerja Pegawai (Y)
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Lampiran 3. Output Uji Validitas dan Reliabilitas Lanjutan
Variabel Kinerja Pegawai (Y)
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Lampiran 4. Hasil Uji Validitas
Variabel Indikator r hitung r tabel Keterangan

Lingkungan Kerja
(X1)

X111 0,611 0,2306 Valid
X112 0,664 0,2306 Valid
X121 0,776 0,2306 Valid
X122 0,511 0,2306 Valid
X131 0,702 0,2306 Valid
X132 0,696 0,2306 Valid
X141 0,6 0,2306 Valid
X142 0,743 0,2306 Valid
X151 0,454 0,2306 Valid
X152 0,461 0,2306 Valid
X161 0,668 0,2306 Valid
X162 0,586 0,2306 Valid

Kepemimpinan
(X2)

X211 0,388 0,2306 Valid
X212 0,759 0,2306 Valid
X221 0,865 0,2306 Valid
X222 0,879 0,2306 Valid
X231 0,81 0,2306 Valid
X232 0,801 0,2306 Valid
X233 0,732 0,2306 Valid
X241 0,819 0,2306 Valid
X242 0,731 0,2306 Valid

Kompensasi (X3) X311 0,865 0,2306 Valid
X312 0,92 0,2306 Valid
X321 0,89 0,2306 Valid
X322 0,856 0,2306 Valid
X331 0,862 0,2306 Valid
X332 0,364 0,2306 Valid
X341 0,554 0,2306 Valid
X342 0,51 0,2306 Valid

Kinerja Pegawai
(Y)

Y11 0,565 0,2306 Valid
Y12 0,549 0,2306 Valid
Y21 0,592 0,2306 Valid
Y22 0,692 0,2306 Valid
Y31 0,773 0,2306 Valid
Y32 0,561 0,2306 Valid
Y41 0,698 0,2306 Valid
Y42 0,649 0,2306 Valid
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Lampiran 5. Output Pendugaan Parameter
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Lampiran 6. Output Convergent Validity
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Lampiran 7. Output Discriminat Validity
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Lampiran 8. Output Composite Reliability
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Lampiran 9. Output Pengujian R2
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Lampiran 10. Output Pengujian Hipotesis
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