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Abstraksi 
 

Pengaruh Motivasi Pegawai Terhadap Inovasi Perusahaan 
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ang digunakan untuk menemukan hubungan antar variabel. Sedangkan metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner, wawancara, observasi, dan 
okumentasi. Analisis data yang digunakan adalah uji regresi dengan SPSS 13. 

Ruang lingkup motivasi yang diambil dalam penelitian ini diantaranya 
dalah tantangan, pengembangan dan keterlibatan pegawai Kantor Pusat Perum 

Jasa Tirta I Malang. Sedangkan untuk variabel dependen (inovasi) belum ada 
tandar ukuran yang jelas, namun penulis mengambil indikator dari karakteristik 

inovasi dan organisasi yang inovatif. 
Hasil analisis data diketahui bahwa ada hubungan antara motivasi dengan 

inovasi baik secara simultan, parsial maupun dominan. Secara keseluruhan 
emberian motivasi terhadap pegawai Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang 

sudah baik, baik dalam hal tantangan yang diberikan, pengembangan maupun 
eterlibatan pegawai terhadap proses kerja perusahaan. Inovasi yang dihasilkan 

juga dikategorikan baik, terbukti dengan banyaknya ide yang diinventarisasi oleh 
iro Pengembangan Usaha, Manajemen dan Teknologi (BPUMT).  

Hasil temuan penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi atau bahan 
ertimbangan bagi Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang dalam menentukan 

langkah perusahaan. Pemberian motivasi diharapkan lebih dimaksimalkan untuk 
enghasilkan inovasi-inovasi yang lebih besar bagi perusahaan. Sehingga 

pengelolaan sumberdaya air di Indonesia diharapkan lebih tertata dan semakin 
erkembang di masa depan. 

 
ata Kunci: Manajemen Sumberdaya Manusia dan Motivasi Pegawai 

(Studi Kasus pada Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang) 
 

Disusun oleh: 
M. Zemi Alcharisma 

 
Dosen Pembimbing: 

Dr. Achmad Sudiro, SE., ME. 

Air adalah suatu sumberdaya yang mutlak diperlukan oleh makhluk hidup. 
rutama di Indonesia, air masih menjadi sesuatu yang sulit dikendalikan. Perum 
a Tirta I Malang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

rtugas mengelola sumber daya air terutama untuk wilayah sungai Brantas dan 
ngawan Solo. O h karena itu diperlukan inovasi inovasi yang mutakhir untuk 
ngoptimalkan pengelolaan air. Sedangkan inovasi perusahaan bisa dilakukan 

ngan memberikan motivasi kepada pegawai untuk memberikan ide-ide agar 
rusahaan bisa ber embang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara 
tivasi pegawai dengan inovasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat Perum Jasa 

rta I Malang. Selain itu variabel motivasi mana yang mempunyai pengaruh 
rsial terhadap inovasi perusahaan. Sehingga pemberian motivasi dapat 
unakan untuk memprediksi perkembangan inovasi perusahaan dan juga alat 

aluasi motivasi pegawai. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional (correlational research) 
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Abstract 
 

he Effect of Employee’s Motivation to Company’s Innovation
(A Case Studies at Head Office of Perum Jasa Tirta I Malang) 

 
Written by: 

M. Zemi Alcharisma 
 

Advisor: 
Dr. Achmad Sudiro, SE., ME. 

 
Water is a resource that is absolutely needed by living creatures. Particularly 

in Indonesia, water still become something uncontrollable. Perum Jasa Tirta I 
Malang is state owned company which is responsible for water resource 
management especially in Brantas River and Bengawan Solo River area. That’s 
why some sophisticated innovations are needed to optimized water management. 
While, innovations it self can be done by giving motivations to employee so that 
they contribute some ideas that are essential for the company development. 

The objective of this res
ation taken by Head Office of Perum Jasa Tirta I Malang. Additionally, 

which motivation variable that has partial effect to campany innovation. So 
motivation giving can be used for predict innovation development of company 
and also to evaluate employee motivation. 

The type of research is correlational research that is used to discover the 
relation between variable. W

iews, observations, and documentations. The data analysis technique used is 
regression test with SPSS 13. 

The scope of motivation that is taken in this research are challenge, 
development, and employee involvement Head Office of Perum Jasa Tirta

ng. While for dependent variable (innovations), there is still no clear 
measurement standard get, but writer take the indicators from the character of 
innovation and the innovative organizations it self. 

From result of data analysis it is known that there are correlation between 
motivation and innovation whether i

otivation given to employee of the Head office of Perum Jasa Tirta I Malang 
is already well, where in the challenges given, development and employee 
involvement in the working process of company. Innovations that is resulted 
“well” too, there are many ideas inventoried by Business, Management, and 
Technology Development Bureau. 

The research findings can be used as a recommendation or consideration for 
the company to plan future movement. There is an expectation th

g can be maximized in order to create more innovations by this company. So 
that, water resource management in Indonesia is expected to be more systemic 
(well Planned) and develop in the future. 
 
Keyword: Human Resource Management and Employee’s Motivation 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Pada setiap perusahaan, sumberdaya manusia memegang peranan yang 

sangat penting, baik secara individu maupun secara kelompok. Di tangan mereka 

inilah kelangsungan aktivitas perusahaan tergantung. Sekalipun organisasi atau 

perusahaan  mempunyai sumberdaya yang melimpah baik bahan mentah, modal 

maupun teknologi akan tetapi jika hal itu tidak didukung oleh sumberdaya 

manusianya, maka tujuan perusahaan yang telah direncanakan sebelumnya sulit 

untuk dicapai. 

Sumberdaya manusia adalah salah satu faktor produksi yang merupakan 

penggerak utama jalannya proses produksi. Oleh karena itu mutlak diperlukan 

kemampuan dalam me-manage sumberdaya manusia perusahaan. SDM yang 

dimiliki harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Paradigma baru tentang SDM, mereka bukan faktor produksi yang 

hanya bisa mengerjakan hal teknis. Tetapi saat ini mereka adalah manusia yang 

bisa dilibatkan dengan pemikiran-pemikirannya demi kemajuan perusahaan. 

Salah satu cara dalam mengoptimalkan fungsi SDM adalah dengan 

memberikan motivasi kepada pegawai. Menurut Berelson dan Stainer yang 

dikutip oleh Siswanto (2005:266), motivasi diartikan sebagai keadaan kejiwaan 

dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau 

menggerakkan dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah pencapaian 

kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. 
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Sagir dalam Siswanto (2005:268) mengemukakan unsur-unsur penggerak 

motivasi, antara lain: tantangan, pengembangan dan keterlibatan. Jika unsur-unsur 

itu dilakukan secara intens maka akan meningkatkan kinerja pegawai. 

Dalam upaya menumbuhkan kinerja yang baik, diperlukan peran pemimpin 

dalam hal pengarahan dan memberikan petunjuk kepada pegawai guna 

meningkatkan kemampuan, kecakapan dan hal-hal positif pegawai. Pemberian 

motivasi pemimpin kepada pegawai, harus memperhatikan kondisi dan jenis 

perusahaan serta jabatan masing-masing pegawai. Sehingga diketahui bentuk 

motivasi yang tepat dalam memenuhi target pekerjaan yang dibebankan kepada 

pegawai. Cara yang dilakukan perusahaan dalam memotivasi pegawai adalah 

dengan memenuhi kebutuhan pegawai seperti memberikan tantangan, 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai, serta 

meningkatkan keterlibatan pegawai dalam perusahaan. 

Di sisi lain perkembangan teknologi dan aspek lainnya menimbulkan 

permintaan yang selalu berubah. Perusahaan harus peka terhadap perubahan agar 

pasar yang telah dibangun tidak hilang begitu saja. Perubahan-perubahan tersebut 

dapat diatasi jika perusahaan memunculkan inovasi terhadap produk-produknya. 

Demikian penting sebuah inovasi guna menjaga keberlangsungan hidup 

perusahaan, maka perlu menciptakan ide-ide menarik guna mempertahankan pasar 

serta meningkatkan profit perusahaan. 

Istilah inovasi dalam organisasi pertama kali diperkenalkan oleh Schumpeter 

pada tahun 1934 (Helmi:2007). Inovasi dipandang sebagai kreasi dan 

implementasi ‘kombinasi baru’. Istilah kombinasi baru ini dapat merujuk pada 

produk, jasa, proses kerja, pasar, kebijakan dan sistem baru. Dalam inovasi dapat 
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diciptakan nilai tambah,  baik pada organisasi, pemegang saham, maupun 

masyarakat luas. Oleh karenanya, menurut De Jong & Den Hartog dalam Helmi 

2007 sebagian besar definisi dari inovasi meliputi pengembangan  dan 

implementasi sesuatu yang baru, sedangkan istilah ‘baru’ bukan berarti original 

tetapi lebih ke newness (kebaruan). Arti kebaruan ini, diperjelas oleh pendapat 

Schumpeter bahwa inovasi adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan 

sesuatu menjadi satu kombinasi. Dengan inovasi maka seseorang dapat 

menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, pemasaran, sistem 

pengiriman, dan kebijakan, tidak hanya bagi perusahaan tapi juga stakeholder dan 

masyarakat (De Jong & Den Hartog, dalam Helmi 2007). 

Dalam hubungannya dengan inovasi, motivasi mempunyai pengaruh 

penting. Seperti yang diungkapkan oleh Hasibuan (2005:146) bahwa salah satu 

tujuan motivasi adalah meningkatkan produktivitas, loyalitas, kreativitas dan 

partisipasi pegawai.  

Jika produktivitas pegawai telah meningkat, maka pengawasan yang 

menimbulkan biaya besar tidak perlu lagi dilakukan. Pemimpin hanya 

memberikan stimulus-stimulus tertentu untuk mengeluarkan ide-ide cerdas 

pegawainya karena setiap manusia memiliki kemampuan dalam hal kreativitas.  

Untuk lebih meningkatkan partisipasi pegawai diantaranya adalah dengan 

membuat media yang tepat untuk menampung ide-ide itu. Jika tujuan-tujuan 

motivasi tersebut telah dicapai, maka dengan sendirinya inovasi-inovasi terbaik 

bagi perusahaan akan lahir. 
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Demikian halnya Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang adalah suatu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolahan sumberdaya air. Hasilnya 

adalah untuk pariwisata dan didistribusikan kepada PLTA, PDAM dan beberapa 

saluran irigasi. Namun ada beberapa bentuk inovasi berupa produk baru yang 

dihasilkan, diantaranya yaitu air minum dalam kemasan (AMDK) ”ASA” dan 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) yang sampai saat ini masih 

diusahakan. 

Hal itu adalah sebagian kecil dari inovasi dan seharusnya tidak berhenti 

sampai disini. Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang yang bergerak dengan 

teknologi tinggi mutlak membutuhkan inovasi yang besar dan continue.  

Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang sebagai Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) juga harus mampu melakukan mengoptimalkan fungsi SDMnya. Salah 

satu kegiatan itu dapat ditempuh adalah memberikan motivasi kepada pegawai. 

Karena untuk mengatasi tantangan global, diperlukan tenaga kerja yang 

mempuyai kinerja tinggi serta pemikiran-pemikiran yang berarti bagi perusahaan.  

Dari beberapa uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Kantor Pusat Perum 

Jasa Tirta I Malang sangat memerlukan inovasi yang besar. Dan Inovasi bisa 

dilakukan dengan cara memberikan motivasi pegawai. Oleh karena itu faktor 

motivasi harus diperhatikan oleh oleh Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang 

agar semangat kerja dan produktivitas pegawai bisa lebih dipertahankan atau 

bahkan lebih ditingkatkan untuk mendorong lahirnya ide-ide kreatif yang pada 

akhirnya akan menumbuhkan inovasi perusahaan. 

Namun hingga saat ini pengaruh motivasi pegawai terhadap inovasi yang 

dihasilkan perusahaan masih dipertanyakan meskipun sudah banyak artikel dan 
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buku yang mengupas hubungan tersebut. Diperlukan penelitian yang lebih banyak 

bahwa pemberian motivasi kepada pegawai benar-benar bisa membuat perusahaan 

menciptakan inovasi. Berkaitan dengan itu maka penulis ingin mengangkat 

sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul “PENGARUH MOTIVASI 

PEGAWAI TERHADAP INOVASI PERUSAHAAN (Studi Kasus pada 

Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang)”. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalah sebagai berikut: 

1. Apakah Motivasi pegawai berpengaruh secara simultan dan parsial 

terhadap Inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh Kantor Pusat Perum 

Jasa Tirta I Malang? 

2. Manakah variabel bebas yang memiliki pengaruh secara dominan 

untuk mendorong lahirnya inovasi-inovasi oleh pegawai Kantor Pusat 

Perum Jasa Tirta I Malang? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan 

yang ingin diketahui dalam penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi pegawai secara simultan dan 

parsial terhadap inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh Kantor Pusat 

Perum Jasa Tirta I Malang. 

2. Untuk mengetahui variabel bebas yang manakah yang mempunyai 

pengaruh dominan untuk mendorong lahirnya inovasi-inovasi oleh 

pegawai Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang. 
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1.4.  Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan lebih terfokus serta 

tidak melebar maka tidak semua masalah akan diteliti. Untuk itu peneliti 

memberikan batasan variabel yang akan diteliti serta bagaimana hubungan 

variabel tersebut dengan variabel lain. 

Peneliti membatasi permasalahan yang diangkat hanya pada motivasi yang 

diberikan, serta inovasi yang dihasilkan oleh Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I 

Malang. Karena dimensi motivasi yang terlalu luas, maka penulis mencoba 

memfokuskan penelitian pada tiga bidang pemberian motivasi terhadap pegawai 

yang dimungkinkan mempunyai pengaruh signifikan. Bidang-bidang tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Tantangan 

2. Pengembangan 

3. Keterlibatan 

1.5. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

1. Menambah dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan 

wawasan serta melatih berfikir secara kritis dan sistematis dalam 

menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi. 

2. Sarana penerapan ilmu di bidang manajemen khususnya manajemen 

sumberdaya manusia. 

3. Sebagai usaha untuk memenuhi syarat kelulusan Sarjana Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas brawijaya. 
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b. Bagi Lembaga Pendidikan 

1. Sebagai sarana untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan 

yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. 

2. Dapat digunakan sebagai penyempurnaan kurikulum di masa yang 

akan datang. 

c. Bagi Perusahaan 

1. Sebagai sarana pertukaran ilmu pengetahuan dengan dunia nyata. 

2. Membantu mencarikan alternatif jalan pemecahan terhadap 

permasalahan yang ada (khususnya dalam hal pengoptimalan inovasi 

perusahaan). 

3. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam bidang SDM 

khususnya dalam hal pemberian motivasi pegawai. 

d. Bagi pihak lain 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan bagi pihak-pihak yang tertarik dalam bidang sumberdaya 

manusia. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain, 

terutama sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya, 

sehingga dapat menambah wawasan tentang peranan motivasi 

pegawai dalam menumbuhkan inovasi perusahaan. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Motivasi 

2.1.1 Pengertian Motivasi 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga yang disusun oleh 

Anton M. Muliono dkk, kata motivasi berasal dari kata motif yang berarti: 

a. Dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar baik secara sadar 

atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan 

tertentu. 

b. Usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok 

orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai 

tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan 

perbuatannya. 

Motivasi pada dasarnya berasal dari bahasa latin movere yang berarti 

bergerak. Arti kata motif menurut Hasibuan (2005:144), adalah suatu 

perangsang keinginan (want) dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang. 

Setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Sondang (2004:142) mendefinisikan motif adalah keadaan kejiawaan 

yang mendorong atau menggerakkan. Motif itulah yang mengarahkan dan 

menyalurkan perilaku, sikap dan tindak-tanduk seseorang yang selalu dikaitkan 

dengan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi 

masing-masing anggota yang bersangkutan. 
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Dari definisi motif tersebut Sondang (2004:142) menyimpulkan bahwa 

terdapat tiga komponen utama dalam motivasi yaitu dorongan, kebutuhan dan 

tujuan. 

Menurut Hasibuan (2005:141) motivasi adalah hal yang penting, karena 

pengertian motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan 

mendukung perilaku manusia, agar supaya mau bekerja dengan giat dan 

antusias mencapai hasil yang optimal. 

Hal itu tidak jauh berbeda seperti pengertian yang diutarakan French dan 

Raven, yang dikutip Ernie dan Saefullah (2002:235), motivasi adalah sesuatu 

yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. 

Pengertian lain yang menyatakan motivasi berkaitan dengan keahlian 

adalah Edwin B. Flippo dalam Hasibuan (2005:145), yang menyatakan 

pengertian motivasi adalah suatu keahlian, dalam mengarahkan pegawai dan 

organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai 

dan tujuan organisasi sekaligus tercapai. 

Sedangkan Stephen P. Robbins dalam bukunya Perilaku Organisasi 

(2003:208) mendefinisikan motivasi sebagai satu proses yang menghasilkan 

suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai 

tujuan. Sementara motivasi umum bersangkutan dengan upaya ke setiap tujuan. 

Hariandja (2005:321) mengartikan motivasi sebagai faktor-faktor yang 

mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk 

melakukan suatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha keras atau 

lemah. Motivasi juga sering diartikan dengan keinginan, tujuan, kebutuhan 

atau dorongan dan sering dipakai untuk menjelaskan motivasi seseorang.  
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2.1.2 Teori Motivasi 

1. Teori Frederik W Taylor 

Seperti yang diungkapkan oleh Murti dan John (2003:153) dalam 

bukunya Pengantar Bisnis, konsepsi dasar teori motivasi klasik adalah 

bahwa seseorang akan bersedia bekerja dengan baik, apabila orang 

tersebut berkeyakinan akan memperoleh imbalan yang ada kaitannya 

langsung dengan kerjanya. Konsep ini mempunyai arti bahwa seseorang 

akan menurun semangatnya dalam bekerja apabila imbalan yang 

berbentuk uang itu (sesuai dengan perjanjian) tidak segera diberikan atau 

ditunda pemberiannya. 

2. Teori Abraham H Maslow 

Masih menurut Murti dan John, dalam teori Maslow ada lima 

jenjang kebutuhan individu: 

1) Kebutuhan Fisik (Physiological Needs) 

Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan pokok yang harus 

dipenuhi dan dipuaskan paling awal, karena kebutuhan ini timbul 

dari rasa yang pertama kali timbul dalam fisik manusia untuk dapat 

hidup (survivor). Kebutuhan itu misalnya, kebutuhan akan makan, 

minum. Dalam hal ini paling tidak harus terpenuhi kebutuhan fisik 

minimumnya. 

2) Kebutuhan akan Keamanan atau Keselamatan (Safety/Security 

Needs) 

Kebutuhan jenjang berikut ini memberi rasa aman dan 

selamat bagi individu, seperti adanya perlindungan dan kepastian 
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dari pihak organisasi yang menjamin kehidupannya. Kebutuhan ini 

dapat dibedakan berdasarkan wujud, yaitu : 

a) Material, misalnya pakaian, tempat tinggal atau rumah 

yang menjamin kesehatan serta melindungi dari cuaca dan 

alam sekitarnya. 

b) Immaterial/semi material, misalnya keyakinan bahwa 

tidak akan dipecat setiap saat, pensiun atau jaminan hari 

tua, asuransi, rasa aman di tempat kerja dan sebagainya. 

Semua itu menciptakan rasa aman dan selamat bagi 

karyawan. 

3) Kebutuhan untuk Berkelompok (Affection Needs/Love Needs/ 

Social Needs/Belonging Needs) 

Apabila kita melihat secara mendasar, kebutuhan ini memang 

sudah merupakan kodrat manusia, yaitu bahwa manusia itu adalah 

makhluk sosial. Oleh karena itu setiap individu membutuhkan 

waktu untuk bisa berkumpul atau bergaul, membina persahabatan, 

saling memperhatikan atau mencintai untuk berkembang bersama 

di dalam kelompok. 

4) Kebutuhan akan Harga Diri atau Penghormatan (Esteem 

needs/Egoistic needs) 

Kebutuhan ini bersifat individu atau mencirikan pribadi, 

ingin dirinya dihormati atau dihargai sesuai kedudukannya. 

Sebaliknya setiap pribadi tidak ingin dirinya dianggap lebih rendah 

dari yang lain, mungkin secara jabatan lebih rendah, tetapi secara 
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manusia setiap individu baik pria maupun wanita, tidak ingin 

dirinya direndahkan. 

5) Kebutuhan akan Pengakuan Diri dan Pengembangan Diri (Self 

Actualization/Realization Needs/Self Expresstion Needs). 

Kebutuhan akan pengakuan diri dan pengembangan diri 

adalah keinginan setiap individu untuk diakui bahwa dirinya 

mempunyai kemampuan (khususnya dalam bekerja) dan ia harus 

puas apabila keinginan untuk mengembangkan diri terpenuhi sesuai 

dengan potensinya. 

3. Teori Douglas Mc. Gregor  

Robbins (2003:210) dalam buku Perilaku Organisasi  menerangkan 

ada 2 jenis pandangan berbeda mengenai manusia yang diungkapkan 

oleh Douglas McGregor. Pada dasarnya satu negatif yang ditandai 

sebagai teori X dan yang lain positif yang ditandai dengan teori Y. 

McGregor menyimpulkan bahwa pandangan seorang manajer mengenai 

kodrat manusia didasarkan pada suatu pengelompokkan  pengandaian-

pengandaian tertentu dan bahwa manajer cenderung mencetak 

perilakunya terhadap bawahannya menurut pengandaian-pengandaian ini. 

Menurut Murti dan John (2003:155), dalam hubungannya dengan 

motivasi kerja, menurut Douglas Mc. Gregor ada 2 perangkat asumsi 

yaitu teori X dan teori Y. 
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• Teori X adalah asumsi yang didasari oleh pandangan tradisional 

bahwa manusia (human being) bersedia atau mau bekerja 

apabila sesuatu harus dikerjakan untuk kehidupannya. Oleh 

karena itu mereka akan menghindari pekerjaan apabila keadaan 

memungkinkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka di dalam menghadapi manusia 

bertipe teori X ini, manajer/pimpinan harus bersikap “keras” (strict) atau 

otoriter, sebab apabila tidak demikian maka pegawai akan seenaknya 

dalam bekerja.  

• Perangkat asumsi yang kedua yang disebut Teori Y, 

menyebutkan sebagai berikut: Teori Y adalah asumsi yang 

didasari oleh sifat manusia suka bekerja, bahkan dengan bekerja 

manusia akan menemukan kepuasan. 

Berdasarkan teori Y, karena pekerjaan merupakan sumber 

kepuasan, maka manusia mau dan suka bekerja. Menurut pandangan ini 

apabila ada pegawai yang kurang menyukai kerja, ambisinya rendah, itu 

bukan karena dasarnya demikian, tetapi disebabkan oleh lingkungan 

kerjanya atau karena pengalamannya. Dalam hal ini manajer atau 

pimpinan bukan hanya mengawasi pegawai tetapi membantu atau 

membimbing untuk sepenuhnya dalam mencapai tujuan organisasi atau 

tujuan perusahaan. 

4. Teori Kebutuhan McClelland 

Menurut Robbins (2003:216), David McClelland mengemukakan 

teori kebutuhan yang berfokus pada tiga kebutuhan. 
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a. Kebutuhan akan prestasi: dorongan untuk mengungguli, 

berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, berusaha 

keras untuk sukses. Peraih prestasi tinggi membedakan diri dari 

orang lain oleh hasratnya untuk menyelesaikan hal-hal dengan 

cara yang lebih baik. Mereka mencari situasi dimana dapat 

mencapai tanggung jawab pribadi untuk menemukan pemecahan 

terhadap masalah-masalah, dimana mereka dapat menerima 

umpan balik yang cepat atas kinerja mereka, sehingga dapat 

diketahui apakah mereka lebih baik atau tidak. 

b. Kebutuhan akan kekuasaan: Kebutuhan untuk membuat orang 

lain berperilaku dalam suatu cara yang orang-orang itu (tanpa 

dipaksa) tidak akan berperilaku demikian. Individu-individu 

dengan kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi menikmati untuk 

dibebani, bergulat untuk dapat mempengaruhi orang lain, lebih 

menyukai ditempatkan di dalam situasi kompetitif dan 

berorientasi status serta cenderung lebih peduli pada prestice 

dari pada kinerja yang efektif. 

c. Kebutuhan akan afiliasi: hasrat untuk berhubungan antar pribadi 

yang ramah dan akrab. Individu dengan motif afiliasi yang 

tinggi berjuang keras untuk persahabatan, lebih menyukai situasi 

kooperatif dari pada situasi kompetitif dari pada situasi 

kompetitif, dan sangat menginginkan hubungan yang melibatkan 

derajat pemahaman timbal balik yang tinggi. 
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5. Teori Dua Faktor 

Teori ini disebut juga motivating-hygiene theory dan dikemukakan 

oleh Frederick Herzberg dengan melakukan penelitian terhadap 200 

orang insinyur dan akuntan sekitar tahun 1950-an. Dijelaskan oleh Ernie 

dan Saefullah (2005:245) bahwa ada dua faktor yang mendorong kepada 

kepuasan dalam pekerjaan (satisfiers atau motivating factors), serta 

faktor yang akan mendorong kepada ketidakpuasan dalam pekerjaan 

(dissatisfiers atau hygiene factors). Kedua teori tersebut yaitu: 

a. Motivating factors, yang dimaksud dengan faktor pendorong 

kepada kepuasan dalam pekerjaan (motivating factors) adalah 

berbagai kebutuhan yang terdapat dalam seseorang yang 

menuntut untuk terpenuhi sehingga jika terpenuhi akan 

mendorong tercapainya kepuasan seseorang terhadap pekerjaan. 

b. Hygiene factors, yang dimaksud dengan faktor pendorong 

kepada ketidakpuasan dalam pekrjaan (hygiene factors) adalah 

kebutuhan yang terdapat dalam seseorang akan kondisi yang 

diinginkan tidak terpenuhi maka dirinya akan mengalami 

ketidakpuasan dalam lingkungan pekerjaannya. 

Teori ini selain menunjukkan beberapa faktor yang memotivasi 

seseorang juga menunjukkan kepuasan kerja. Teori itu juga mengatakan 

dimensi kepuasan kerja yang utama adalah pekerjaan itu sendiri. 
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2.2. Teknik Pemberian Motivasi  

2.2.1 Motivasi Tidak Langsung 

Menurut Murti dan John (2003:157), yang bisa dilakukan oleh seorang 

manajer saat memberi motivasi untuk menciptakan suasana kerja yang dapat 

mendorong pegawai untuk produktif antara lain : 

1. Penyesuaian aspirasi individu dengan tujuan organisasi, dengan jalan: 

a. Memberikan pengertian yang mendalam kepada pegawai 

tentang tujuan organisasi dan cara pencapaiannya. 

b. Menyadari kenyataan adanya berbagai macam kepentingan yang 

dimiliki oleh pegawai, sehingga dalam mencapai tujuan 

organisasi tidak akan digunakan cara yang merugikan pegawai. 

c. Memberi kesempatan pada pegawai, sesuai tingkatannya dalam 

organisasi, untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan cara-

cara pencapaian tujuan organisasi. 

2. Penciptaan situasi dalam organisasi yang menunjang untuk 

berprestasi: 

a. Situasi sosial, adanya perbedaan dalam hal pendidikan, 

pengetahuan, ketrampilan dapat menimbulkan ketidakpuasan, 

karena itu keadaan ini harus ditekan agar pemberian motivasi 

sesuai dengan masing-masing pegawai. 

b. Situasi kerjasama, harus diciptakan suasana yang mendorong ke 

arah kerja sama atas dasar saling membutuhkan, baik antara 

sesama pegawai maupun dengan atasan dan bawahan. 
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c. Situasi syarat kerja, syarat kerja minimum harus dipenuhi yaitu 

tingkat upah atau gaji serta syarat kerja maksimum yaitu jam 

kerja tiap minggunya. 

d. Situasi tempat kerja, hal ini menyangkut penerangan, 

kebersihan, pengaturan udara di tempat kerja. 

2.2.2 Motivasi Langsung 

Murti dan John (2003:158) juga berpendapat bahwasanya, motivasi 

langsung diwujudkan dalam bentuk insentif yang diberikan di atas balas jasa 

pokok atau yang berlaku bagi seluruh pegawai. Insentif ini berupa insentif 

material dan insentif nonmaterial. 

1. Insentif Material 

a. Bonus 

Diberikan sebagai insentif untuk pekerjaan yang memberikan hasil 

yang lebih besar dari standar yang ditentukan. 

b. Komisi 

Insentif ini diberikan untuk hasil penjualan yang lebih banyak dari 

targetnya. 

c. Profit Sharing 

Yaitu berupa bagian dari pembagian laba perusahaan. 

d. Jaminan sosial 

Misalkan jaminan di hari tua (pensiunan), jaminan jika terjadi 

kecelakaan kerja, sakit dan juga adanya asuransi jiwa. 
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e. Kesejahteraan  

Ini dapat berupa: beasiswa untuk sekolah atau kursus, pemberian 

kredit perumahan atau kendaraan, pemberian pakaian dinas, 

pemberian cuti atas biaya perusahaan dan sebagainya. 

2. Insentif Nonmaterial 

Insentif ini meskipun tidak berupa uang namun secara tidak 

langsung mempunyai akibat juga dalam keuangan, misalnya pemberian 

piagam penghargaan, kenaikan pangkat atau jabatan, hak untuk 

menggunakan fasilitas tertentu (kendaraan, rumah, dll).  

2.3.  Unsur Penggerak Motivasi 

Motivasi tenaga kerja akan ditentukan oleh perangsangnya. Perangsang 

yang dimaksud merupakan mesin penggerak motivasi tenaga kerja, sehingga 

menimbulkan pengaruh perilaku individu tenaga kerja yang bersangkutan. 

Beberapa unsur-unsur penggerak motivasi yang kemukakan oleh Sagir 

dalam Siswanto (2005:268), antara lain: tantangan, pengembangan, dan 

keterlibatan. 

2.3.1 Tantangan (Challenge) 

Adanya tantangan yang dihadapi dalam perusahaan, merupakan 

perangsang kuat bagi manusia untuk mengatasinya. Tantangan demi tantangan 

yang ada atau yang diberikan akan semakin menumbuhkan kegairahan bagi 

pegawai untuk segera menyelesaikannya. 
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2.3.2 Pengembangan (Development) 

Pengembangan kemampuan seseorang, baik dari pengalaman kerja atau 

kesempatan untuk maju, dapat merupakan perangsang kuat bagi tenaga kerja 

untuk bekerja lebih giat atau lebih bergairah. Apalagi jika pengembangan 

perusahaan selalu dikaitkan dengan kinerja atau produktivitas tenaga kerja. 

Karena perusahaan tidak akan bisa berkembang tanpa adanya keseimbangan 

dengan perkembangan skill dan pengetahuan pegawainya. 

2.3.3 Keterlibatan (Involvement) 

Rasa ikut terlibat atau involved dalam suatu proses pengambilan 

keputusan. Bentuknya dapat berupa “kotak saran” dari tenaga kerja, yang 

dijadikan masukan untuk manjemen perusahaan, merupakan perangsang yang 

cukup kuat bagi tenaga kerja. 

Melalui kotak saran, tenaga kerja merasa diikutsertakan dalam proses 

pengambilan keputusan atau langkah-langkah kebijakan yang akan diambil 

manajemen. 

Rasa terlibat akan menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab, rasa 

dihargai yang merupakan tantangan yang harus dijawab, melalui peran serta 

berkinerja untuk pengembangan usaha dan pengembangan pribadi. 

Adanya rasa keterlibatan (involvement) bukan saja menciptakan rasa 

memiliki (sense of belonging) dan rasa tanggung jawab (sense of 

responsibility), tetapi juga menimbulkan mawas diri untuk bekerja lebih baik. 
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2.4.  Jenis Motivasi  

Secara umum ada dua jenis motivasi (Murti dan John, 2003:152; Hasibuan, 

2005:150) membagi jenis motivasi menjadi dua yaitu: 

2.4.1. Motivasi Positif 

Merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara 

memberikan penambahan tingkat kepuasan tertentu, misalnya dengan 

memberikan promosi, tambahan penghasilan, menciptakan kondisi kerja yang 

nyaman dan lain sebagainya. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan 

akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik 

saja. 

2.4.2. Motivasi Negatif 

Merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menakut-

nakuti atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu secara terpaksa. 

Misalnya memberi gambaran akan diturunkan pangkatnya, dipotong gajinya 

ataupun dipecat dari jabatannya. Dengan motivasi negatif ini, semangat bekerja 

bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut 

dihukum, tetapi jangka panjang dapat berakibat kurang baik. 

2.5.  Pengertian Inovasi 

Menurut Moeliono d.k.k. (2000:435) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

edisi ketiga, inovasi mempunyai pengertian: 

1. Pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru 

2. Penemuan baru yang berbeda dari yang sudah atau yang sudah dikenal 

sebelumnya (gagasan, metode, atau alat). 
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Secara umum, inovasi didefinisikan sebagai suatu ide, praktek atau obyek 

yang dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh seorang individu atau satu unit 

adopsi lain.  

Helmi (2007) menjelaskan bahwa istilah inovasi dalam organisasi pertama 

kali diperkenalkan oleh Schumpeter pada tahun 1934. Inovasi dipandang sebagai 

kreasi dan implementasi ‘kombinasi baru’. Istilah kombinasi baru ini dapat 

merujuk pada produk, jasa, proses kerja, pasar, kebijakan dan sistem baru. Dalam 

inovasi dapat diciptakan nilai tambah,  baik pada organisasi, pemegang saham, 

maupun masyarakat luas. Oleh karena itu menurut De Jong dan Den Hartog dalam 

Helmi (2007), sebagian besar definisi dari inovasi meliputi pengembangan  dan 

implementasi sesuatu yang baru. 

Hal itu didukung oleh pernyataan Chell dalam Rozaimy dan Ruzila (2005) 

bahwa inovasi juga  bermaksud berfikir  untuk menghasilkan sesuatu yang baru di 

pasaran yang akan merubah persamaan antara permintaan dan pengeluaran 

(supply-demand equation). Sedangkan istilah ‘baru’ bukan berarti original tetapi 

lebih ke newness (kebaruan). Arti kebaruan ini, diperjelas oleh pendapat 

Schumpeter dalam Helmi (2007) bahwa inovasi adalah mengkreasikan dan 

mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi. Dengan inovasi maka 

seseorang dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, 

pemasaran, sistem pengiriman, dan kebijakan, tidak hanya bagi perusahaan tapi 

juga stakeholder dan masyarakat (De Jong dan Den Hartog dalam Helmi, 2007). 

 Helmi (2007) mejelaskan istilah “kebaruan” juga terkait dimensi ruang dan 

waktu. ’Kebaruan’ terikat dengan dimensi ruang. Artinya, suatu produk atau jasa 

akan dipandang sebagai sesuatu yang baru di suatu tempat tetapi bukan barang 
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baru lagi di tempat yang lain. Namun demikian, dimensi jarak ini telah 

dijembatani oleh kemajuan teknologi informasi yang sangat dahsyat sehingga 

dimensi jarak dipersempit. Implikasinya, ketika suatu penemuan baru 

diperkenalkan kepada suatu masyarakat tertentu maka dalam waktu yang singkat, 

masyarakat dunia akan mengetahuinya. Dengan demikian ’kebaruan’ relatif lebih 

bersifat universal. ’Kebaruan’ terikat dengan dimensi waktu, artinya, kebaruan di 

jamannya. 

Ruang lingkup inovasi dalam organisasi (Axtell, dkk dalam Helmi, 2007), 

bergerak mulai dari pengembangan dan implementasi ide baru yang mempunyai 

dampak pada teori, praktek, produk, atau skala yang lebih rendah yaitu perbaikan 

proses kerja sehari-hari dan disain kerja. Oleh karena itu, penelitian inovasi dalam 

organisasi dapat dilakukan dalam 3 level yaitu inovasi level individu, kelompok, 

dan organisasi (De Jong & Den Hartog dalam Helmi, 2007). 

Namun ada penyataan lain yang menyatakan bahwa ada hubungan antara 

inovasi dan kreativitas. Hal itu diungkapkan oleh Suryana dalam Kana (2008), 

bahwa kreativitas adalah kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru 

dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Jadi Inovasi adalah 

kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan 

menemukan peluang.  

Dalam pengertian inovasi yang begitu kompleks maka dapat diambil 

kesimpulan menurut Kinicki dan Williams dalam Rozaimy dan Ruzila (2005) 

yaitu: 
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1. Inovasi adalah kaidah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru, 

produk & perkhidmatan yang lebih baik. 

2. Organisasi tidak akan membenarkan serikat mereka berpuas hati dengan 

apa yang ada (complacent).  

3. Berkaitan dengan ide yang kreatif. 

2.6.  Jenis Inovasi 

Setiap perusahaan memerlukan inovasi agar perusahaan  tersebut berubah 

dengan pantas dan sejajar dengan kehendak dan keperluan pengguna (konsumen). 

Kuratko dan Hodgetts dalam Rozaimy dan Ruzila (2005) menyatakan terdapat 

empat jenis inovasi: 

1. Penciptaan (Invention) adalah mencipta produk atau proses yang baru. 

Jenis inovasi ini merupakan sesuatu yang murni atau baru dan belum 

pernah dicoba. Misalnya, penciptaan telegraf oleh Samuel Morse 

2. Perluasan (Extension) adalah penambahan atau tambahan kepada 

produk, perkhidmatan atau proses yang sedia ada. Contohnya, Samsung 

yang terkenal dengan produk elektronik telah memperluaskan perniagaan 

mereka kepada automobil. 

3. Duplikasi (Duplication) – Proses membuat pendua (replication) 

terhadap produk. Proses ini bukan sekadar meniru bulat-bulat tetapi 

menambah fungsi dan nilai produk. Misalnya, fungsi telefon bimbit  

(handphone) sebagai fasilitas untuk berhubungan dengan orang lain 

tanpa dibatasi waktu dan lokasi. Tetapi kini, handphone telah 

mempunyai fungsi tambahan seperti pemutar mp3, MMS dan WAP. 
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4. Perpaduan (Synthesis) – Proses untuk menggabungkan bagian-bagian 

lain untuk menjadi suatu produk atau aplikasi yang baru dengan 

mengambil beberapa ide atau barang yang telah sedia ada. Misalnya, 

gabungan antara komputer dan rangkaian tertentu yang kemudian 

menghasilkan Internet. 

Sedangkan menurut Scot & Bruece yang dikutip oleh Helmi (2007) dalam 

sebuah artikel yang berjudul  Inovasi dan Perilaku Inovatif, jika dilihat dari 

kecepatan perubahan dalam proses inovasi ada dua macam inovasi yaitu inovasi 

radikal dan inovasi inkremental. 

1. Inovasi radikal dilakukan dengan skala besar, dilakukan oleh para ahli 

dibidangnya dan biasanya dikelola oleh departemen penelitian dan 

pengembangan. Inovasi radikal ini sering kali dilakukan di bidang 

manufaktur dan lembaga jasa keuangan. 

2. inovasi inkremental merupakan proses penyesuaian dan 

mengimplementasikan perbaikan yang berskala kecil. Yang melakukan 

inovasi ini adalah semua pihak yang terkait sehingga pendekatan 

pemberdayaan sesuai dengan model inovasi inkremental ini.  

2.7.  Sumber Melakukan Inovasi 

Usahawan memerlukan ide yang kuat sebelum berupaya (inspire) 

memberikan inspirasi kepada produk, perkhidmatan dan proses baru. Terdapat 

empat sumber perusahaan untuk melakukan inovasi (Kuratko dan Hodgetts dalam 

Rozaimy dan Ruzila, 2005), diantaranya yaitu: 
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a. Secara tidak sengaja (Unexpected Events) 

Perusahaan selalu memperoleh ide secara tidak disangka. Peristiwa 

yang tidak disangka memberi peluang yang baik sekali bagi perusahaan 

menggunakan keahlian mereka untuk melaksanakan aplikasi tersebut. 

Kejayaan atau kegagalan yang tidak disangka menjadi sumber utama 

melakukan inovasi apabila sesuatu tersebut tidak menarik perhatian atau 

tidak dirancang. 

b. Konsep pengetahuan yang baru (New-Knowledge Concept) 

Keadaan masa kini, bisa memperoleh produk atau perkhidmatan baru 

dengan mudah. Selain itu kebanyakan produk atau perkhidmatan adalah 

inovasi berdasarkan pengetahuan yang memerlukan masa yang lama untuk 

melakukan penyelidikan dan dibangunkan oleh beberapa pakar. 

Pengetahuan baru bisa diperoleh melalui pembacaan, menghadiri seminar 

atau persidangan atau perbincangan diantara para profesional.  

c. Perubahan Demografis (Changes of Demographics) 

Perubahan demografis terhadap umur, peringkat pendidikan, 

pendapatan dan jenis pekerjaan telah menjadi sumber utama melakukan 

inovasi. Penukaran terhadap ciri-ciri demografis telah menciptakan peluang 

yang besar untuk menjelajah (explore). Sebagai contoh: taraf hidup dan 

peningkatan pendapatan, permintaan terhadap barangan mewah dan produk 

kesehatan juga telah meningkat. 

d. Keperluan Proses (Process Needs) 

Keperluan proses perlu wujud di dalam proses perniagaan, industri 

atau perkhidmatan. Ia akan menjadikan proses yang sedia ada menjadi 
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sempurna, menggantikan mana yang lemah, membentuk ulang proses sedia 

ada dan sebagainya. Semua ini menyediakan peluang untuk usahawan untuk 

menghasilkan produk, perkhidmatan atau proses yang sesuai dengan 

kehendak dan keperluan pengguna. Contoh: di dalam proses untuk menjadi 

masyarakat yang sehat, pada awalnya manusia akan lebih sering melakukan 

senam. Dengan ini, usahawan bisa menyediakan pusat penjagaan kesehatan 

untuk mereka yang berminat. 

2.8. Proses Inovasi 

Inovasi sebagai suatu proses digambarkan sebagai proses yang siklus dan 

berlangsung terus menerus, meliputi fase kesadaran, penghargaan, adopsi, difusi 

dan implementasi. De Jong & Den Hartog dalam Helmi (2007) merinci lebih 

mendalam proses inovasi dalam empat tahap  sebagai berikut: 

a. Melihat kesempatan bagi karyawan untuk mengidentifikasi 

kesempatan-kesempatan. Kesempatan dapat berawal dari 

ketidakkongruenan dan diskontinuitas yang terjadi karena adanya 

ketidaksesuaian dengan pola yang diharapkan misalnya  timbulnya 

masalah pada pola kerja yang sudah berlangsung, adanya kebutuhan 

konsumen yang belum terpenuhi, atau adanya indikasi trends yang 

sedang berubah.    

b.  Mengeluarkan ide. Dalam  fase ini,  karyawan mengeluarkan konsep 

baru dengan tujuan menambah peningkatan. Hal ini meliputi 

mengeluarkan ide sesuatu yang baru atau memperbaharui pelayanan, 

pertemuan dengan klien dan teknologi pendukung. Kunci dalam 

mengeluarkan ide adalah mengkombinasikan dan mereorganisasikan 
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informasi dan konsep yang telah ada sebelumnya untuk memecahkan 

masalah dan atau meningkatkan kinerja. Proses inovasi biasanya diawali 

dengan adanya kesenjangan kinerja yaitu ketidaksesuaian antara kinerja  

aktual dengan kinerja potensial.  

c. Implementasi. Dalam fase ini, ide ditransformasi terhadap  hasil yang 

konkret.  Pada tahapan ini sering juga disebut tahapan konvergen. Untuk 

mengembangkan ide dan mengimplementasikan ide, karyawan harus 

memiliki perilaku yang mengacu pada hasil. Perilaku Inovasi Konvergen 

meliputi usaha menjadi juara dan bekerja keras. Seseorang yang 

berperilaku juara mengeluarkan seluruh usahanya pada ide kreatif. Usaha 

menjadi juara meliputi membujuk dan mempengaruhi karyawan dan juga 

menekan dan bernegosiasi.  Untuk mengimplementasikan inovasi sering 

dibutuhkan koalisi, mendapatkan kekuatan dengan menjual ide kepada 

rekan yang berpotensi. 

d. Aplikasi. Dalam fase ini meliputi perilaku karyawan yang ditujukan 

untuk membangun, menguji, dan memasarkan pelayanan baru. Hal ini 

berkaitan dengan membuat inovasi dalam bentuk proses kerja yang baru 

ataupun dalam proses rutin yang biasa dilakukan. 

2.9.Strategi untuk Memunculkan Inovasi 

Ulrich dalam Helmi (2007) mengatakan bahwa ada 3 premis yang berkaitan 

dengan inovasi yaitu  persoalan inovasi, inovasi itu multifaceted, dan inovasi 

sebuah budaya  

Hickman & Raia dalam Helmi (2007) mengatakan bahwa inovasi dapat 

terjadi dalam lingkungan yang berfikir divergen, imajinasi, ketidakaturan, 
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uncertainty, dan toleransi terhadap ambigusitas. Bukan dalam sistem berfikir 

konvergen yang mempertahankan aturan organisasi.  

Strategi apa yang perlu diperhatikan dalam memunculkan inovasi? Pertama, 

perlu mempertimbangkan pertambahan keuntungan yang akan dicapai. Hal ini 

dapat dilakukan melalui pengukuran sampai sejauh mana kompetitor akan sulit 

mengikuti langkah yang diambil. Kedua apakah ada kemungkinan untuk 

memperluas keuntungan yang akan diperoleh (Hussey dalam Helmi, 2007). 

Dengan demikian, bagian akhir dari sebuah inovasi adalah sejauh mana langkah 

yang diambil dapat menguntungkan dan tidak diambil keuntungannya oleh 

pesaing dan mendapatkan keuntungan. 

Hussey dalam Helmi (2007) berupaya membentuknya dalam tahapan yang 

disebut dengan EASIER yakni: 

a.  Envisioning. Proses ini meliputi penyamaan pandangan mengenai masa 

depan untuk membentuk tujuan berinovasi. Visi ini harus meliputi 

ukuran, inovasi apa yang dilakukan untuk organisasi, ruang lingkup 

inovasi, dan bagaimana visi tersebut sesuai dengan visi perusahaan.  

b.  Activating. Tahap  ini meliputi penyampaian visi ke publik. Dengan 

demikian, akan tercapai sebuah komitmen terhadap visi sehingga strategi 

akan relevan dengan visi begitu pula dengan implementasi visi. 

c.  Supporting. Dalam tahap ini merupakan upaya seorang pemimpin tidak 

hanya di dalam memberikan perintah dan instruksi kepada bawahan, 

namun juga keterampilan di dalam menginspirasi bawahannya untuk 

bertindak inovatif. Dalam hal ini diperlukan kepekaan pimpinan dalam 
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memahami bawahannya. Oleh karena itu, pemimpin hendaknya bersikap 

emphatic.  

d.  Installing. Tahap ini merupakan tahapan implementasi. Dalam hal ini 

yang perlu diperhatikan adalah kompleksitas strategi yang diperlukan 

dalam berinovasi dan konsekuensi yang diterima. Berikut ini beberapa 

hal yang dapat membantu seseorang di dalam mempertimbangkan 

implementasi sebuah inovasi: meyakinkan bahwa konsekuensi yang 

terjadi dapat dipahami kemudian, mengidentifikasi apakah tindakan yang 

dilakukan membawa perubahan, mengalokasikan tanggung jawab dari 

berbagai tindakan yang diterima, memprioritaskan tindakan yang 

diterima, memberikan anggaran yang sesuai, mengatur tim kerja dan 

struktur yang dibutuhkan, mengalokasikan orang-orang yang tepat, dan 

menentukan kebijakan yang dibutuhkan untuk memperlancar 

implementasi inovasi. 

e.  Ensuring. Dalam tahap ini kegiatannya meliputi pemantauan dan 

evaluasi. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa tindakan yang 

dilakukan sudah tepat waktu dan sesuai rencana. Apabila tidak sesuai 

dengan rencana maka rencana apa yang dapat diambil. Selain itu, tahapan 

ini juga dipergunakan untuk memantau apakah hasil sesuai dengan yang 

diharapkan sehingga apabila tidak, maka akan dibuat langkah 

penyesuaian. 

f. Recognizing. Dalam tahap ini meliputi segala macam bentuk 

penghargaan terhadap bentuk inovasi. Hal tidak hanya meliputi 
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pengukuhan  dalam bentuk financial tetapi dapat juga berbentuk 

kepercayaan, ucapan terima kasih yang tulus, serta bentuk promosi.  

Untuk membangun dan mempertahankan suatu lingkungan yang kondusif 

bagi inovasi dan kreativitas, manajemen harus bertindak. Daftar keharusan yang 

membangun dan memperkuat sebuah organisasi yang inovatif telah terbukti oleh 

waktu memang sangat panjang dan mencakup seluruh aspek aktivitas 

organisasional. Menurut Sorensen (2002:4) berikut beberapa contoh tindakan 

nyata: 

a. Mendorong inovasi di setiap fungsi dalam organisasi. 

b. Menetapkan harapan korporat terhadap inovasi dan kreativitas. 

c. Mengembangkan berbagai strategi yang mendorong inovasi. 

d. Menyediakan sumber daya, waktu dan dorongan. 

e. Menanyakan kepada karyawan apa yang mereka butuhkan dan 

memberikannya. 

f. Berbagi praktek dan ide terbaik. 

g. Merayakan keberhasilan, dan bergembira bersama. 

h. Menggunakan program hadiah dan pengakuan formal. 

i. Menggunakan mentor untuk menyemaikan kreativitas dan inovasi. 

j. Bersikap informal: aturan pakaian santai, menghilangkan hambatan-

hambatan dalam proses persetujuan, menggunakan nama depan, 

berkomunikasi dengan baik. 

k. Mendorong penggunaan berbagai peranti untuk memperbaiki inovasi: 

buku-buku, kamus, idea sesion, focus panel. 
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2.10. Mengukur Kesuksesan Program dan Usaha Inovasi 

Menurut Sorensen (2002:65), sejumlah ukuran telah dikembangkan untuk 

mengukur banyaknya ide yang dihasilkan, diantaranya banyak permasalahan yang 

diselesaikan, banyaknya paten, banyaknya produk baru, banyaknya bisnis baru 

yang dimasuki, persen kenaikan dalam penjualan dan laba, serta lebih banyak lagi. 

Penggunaan ukuran hanya setelah terjadi konsensus tentang apa yang 

penting untuk diukur, Sorensen (2002:66). Tujuan perusahaan berisi ukuran-

ukuran dari inovasi perusahaan itu. Maka produk-produk baru perlu diawasi 

sampai diambil keputusan untuk meneruskannya. Dan setelah memulai proyek itu, 

diukur supaya dapat memperkuat urgensi dari keberhasilan pencapaian program 

itu. 

Selain itu disampaikan oleh Roger dalam Chaeruman (2007) Ada beberapa 

karakteristik inovasi meliputi: 

1. Keunggulan relatif (relative advantage), 

Keunggulan relatif adalah derajat dimana suatu inovasi dianggap lebih 

baik/unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dapat diukur dari 

beberapa segi, seperti segi ekonomi, prestice social, kenyamanan, kepuasan 

dan lain-lain. Semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, 

semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. 

2. Kompatibilitas (compatibility), 

Kompatibilitas adalah derajat dimana inovasi tersebut dianggap 

konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu dan 

kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide baru 

tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi itu 
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tidak dapat diadopsi dengan mudah sebagaimana halnya dengan inovasi 

yang sesuai (compatible). 

3. Kerumitan (complexity), 

Kerumitan adalah derajat dimana inovasi dianggap sebagai suatu yang 

sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang 

dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi dan ada 

pula yang sebaliknya. Semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh 

pengadopsi, maka semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi. 

4. Kemampuan diujicobakan (trialability) 

Kemampuan untuk diujicobakan adalah derajat dimana suatu inovasi 

dapat diujicoba batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat diujicobakan dalam 

setting sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat 

dengan cepat diadopsi, suatu inovasi sebaiknya harus mampu menunjukan 

keunggulannya. 

5. Kemampuan diamati (observability). 

Kemampuan untuk diamati adalah derajat dimana hasil suatu inovasi 

dapat terlihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil dari 

suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang 

tersebut mengadopsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar 

keunggulan relatif, kesesuaian (compatibility), kemampuan untuk 

diujicobakan dan kemampuan untuk diamati serta semakin kecil 

kerumitannya, maka semakin cepat kemungkinan inovasi tersebut dapat 

diadopsi. 
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Menurut Bryd & Brown dalam Avin F. Helmi (2007), organisasi inovatif 

adalah sebagai berikut: 

1. Adanya dorongan bagi para anggotanya untuk bekerja secara mandiri 

2. Memberikan penghargaan kepada para anggota yang memiliki arahan 

tersendiri (inner-directed) dan mengembangkan ide-ide mereka 

3. Menilai keunikan dan bakat tiap kontributor 

4. Menampilkan ketangguhan ketika menghadapi hambatan 

5. Mengetahui bagaimana cara berkembang di lingkungan yang ambigu 

atau tidak menentu 

6. Menciptakan lingkungan yang setiap orang yang berada di dalamnya 

dihargai dan dinilai karena menjadi dirinya sendiri 

7. Memperkenalkan perilaku penerimaan yang baik 

2.11. Hubungan Antara Motivasi dan Inovasi Pegawai 

Apabila seorang pegawai telah termotivasi diri untuk bekerja lebih optimal 

maka dia cenderung berpikir maju dan berupaya melakukan sesuatu yang 

produktif. Seperti yang diungkapkan oleh Hasibuan (2005:146) dalam salah satu 

poin tujuan dari motivasi yaitu untuk meningkatkan loyalitas, kreativitas dan 

partisipasi karyawan. 

Tenaga kerja berupaya mengambil tindakan yang penting, mempunyai 

mimpi dan membangun minat sesuai nilai-nilai moral yang dianut dan nilai-nilai 

intelektual akademis dalam penciptaan karyanya. Menurut Halaksi (2007) 

keunggulan tersebut diwujudkan dalam keinginannya untuk memperoleh nilai 

yang bagus sebab mereka memiliki rangsangan dan ambisi individu untuk 
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membangun masa depan dirinya dan perusahaan terutama bila dihadapkan pada 

intensif yang diharapkan dapat diterimanya. 

Kondisi tersebut sesuai benar dengan perilaku inovatif, dimana keinovatifan 

kerja pegawai adalah gagasan dan tindakan pegawai untuk melakukan sesuatu 

yang baru agar dapat memberikan sesuatu yang bermakna kepada dirinya, 

lingkungannya, dan perusahaan dalam rangka melaksanakan tugas dan 

memberikan manfaat bagi perusahaan dimanapun dia bekerja. Semakin seseorang 

pegawai memiliki motivasi kerja maka makin mampu ia menampilkan ide-ide 

cerdasnya bagi inovasi perusahaan.  

2.12. Kerangka Teoritis                                                             

Menurut Uma Sekaran (2006:114), kerangka teoritis adalah model 

konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau 

menghubungkan seecara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk 

masalah. Berikut kerangka teoritis dari penelitian ini yang diadopsi dari teori De 

Jong dan Den Hartog (2003) dan Sagir dalam Siswanto (2006). 
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Gambar 2.1 
Kerangka Teoritis 

 
 

Sumber: De Jong & Den Hartog dalam Avin F. Helmi (2007) dan Sagir dalam Siswanto (2005) 

Keterangan: 

Telah dijelaskan untuk menuju suatu inovasi perusahaan ada 4 proses, 

diantaranya adalah melihat kesempatan, memunculkan ide, implementasi, 

aplikasi. Pemberian motivasi berada pada proses pemunculan ide. Tiga unsur 

penggerak motivasi yang diambil dari Sagir dalam Siswanto (2005:268), 

diantaranya adalah: tantangan, pengembangan, dan keterlibatan. Unsur-unsur 

tesebut berhubungan dengan meningkatnya produktivitas, loyalitas, kreativitas 

dan partisipasi pegawai serta terciptanya suasana dan hubungan kerja yang baik. 

Indikator-indikator tersebut akan mendorong masing-masing pegawai untuk 

memunculkan ide-ide inovatif bagi perusahaan, baik dalam hal produk maupun 

proses. Sehingga pada akhirnya akan tercapai suatu perusahaan yang inovatif. 

Sedangkan untuk mengukur kesuksesan usaha inovasi adalah melalui karakteristik 

produk dan organisasi yang inovatif. 
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2.13 Kerangka Pikir Penelitian 

Pada penelitian ini kerangka pikir penelitian digambarkan pada diagram 

berikut ini. 

Gambar 2.2 
Kerangka Pikir Penelitian 
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2.14 Model Hipotesis 

Berdasarkan pada teori-teori yang ada maka dirumuskan model hipotesis 

sebagai berikut: 

Gambar 2.3 
Model Hipotesis 

 

 

Keterangan:   
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2.15 Hipotesis 

Menurut Moeliono (2000:404) dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

hipotesis diartikan sebagai sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau 

pengutaraan pendapat meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. 

Sedangkan menurut Arikunto (2006:71), hipotesis dapat diartikan sebagai 

suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul. Sedangkan Nur Indrianto dan Bambang 

(2002:72) Supomo mendefinisikan Hipotesis adalah proporsi yang dirumuskan 

dengan maksud untuk diuji secara empiris. 

Berdasarkan tujuan penelitian dan landasan teori diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Dimensi motivasi yang meliputi tantangan (challenge), pengembangan 

(development), dan keterlibatan (involvement), berpengaruh secara 

simultan terhadap inovasi Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang. 

2. Dimensi motivasi yang meliputi tantangan (challenge), pengembangan 

(development), dan keterlibatan (involvement), berpengaruh secara 

parsial terhadap inovasi Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang. 

3. Variabel keterlibatan (involvement), berpengaruh secara dominan 

terhadap inovasi Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang. 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian ini berguna untuk memberikan arahan kepada peneliti 

dan akan memandu peneliti tentang bagaimana urut-urutan penelitian yang akan 

dilakukan serta menjelaskan tentang tahap-tahap yang berkaitan dengan ruang 

lingkup penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data serta metode 

analisis data. 

3.1. Jenis Penelitian. 

 Menurut Nur Indriantono dan Bambang Supomo (2002:26), penelitian 

korelasional (correlational research) merupakan tipe penelitian dengan 

karakteristik masalah berupa hubungan korelasial antara dua variabel. Dijelaskan 

juga oleh Uma Sekaran (2006:165), penelitian studi korelasi (correlational study) 

digunakan jika peneliti berminat untuk menemukan variabel penting yang 

berkaitan dengan masalah. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan ada 

atau tidaknya korelasi antar variabel atau membuat prediksi berdasarkan korelasi 

antar variabel.  

 Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi 

pegawai terhadap inovasi yang dihasilkan oleh Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I 

Malang, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional yang 

disebut juga correlational study atau correlational research. 

3.2.  Ruang Lingkup Penelitian 

 Daerah penelitian ditentukan secara sengaja di Kantor Pusat Perum Jasa 

Tirta I, jl Surabaya 2A Malang. Penentuan perusahaan tersebut didasarkan 
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pertimbangan bahwa Perum Jasa Tirta I merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang mempunyai 2 kantor cabang yaitu di Surakarta dan Kantor 

Perwakilan di Jakarta. Alasan mengapa latar belakang penelitian dilakukan pada 

perusahaan yang bergerak pada sektor pengelolohan air, karena di Indonesia 

sektor ini masih sangat dibutuhkan. Sehingga perlu peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia dalam menjalankan perusahaan. Oleh karena alasan tersebut 

maka program-program yang berkaitan dengan masalah peningkatan motivasi 

pegawai sangat diperlukan untuk mendorong lahirnya inovasi perusahaan.  

3.3. Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:145), 

penjelasannya sebagai berikut: 

1. Data Primer   

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari 

sumber asli. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui kuisioner 

dimana sampel dihubungkan melalui daftar pertanyaan tertulis serta 

metode observasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder berasal 

dari laporan atau catatan arsip-arsip  yang terdapat dalam perusahaan 

yang dapat mendukung data primer, misalnya bagan struktur 

organisasi dan inventarisasi pengembangan usaha serta data lainnya.  
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3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, pengumpulan data merupakan prosedur yang 

sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan yang kemudian akan 

dianalisis lebih lanjut. Arikunto (2006:150) menjelaskan, jenis-jenis metode 

dan instrumen pengumpulan data sebenarnya tidak ubahnya dengan alat 

evaluasi. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini diantaranya sebagai berikut.  

1. Kuisioner 

Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam penelitian ini, 

kuisioner dilakukan secara tertutup, yaitu dengan memberikan 

kemungkinan jawaban yang sudah ada, dimana pengukurannya 

menggunakan nilai skor. Sedangkan untuk mengukur variabel dalam 

penelitian ini digunakan alat bantu yaitu Skala Likert. Dalam Skala 

Likert ini sejumlah pertanyaan disusun dengan jawaban responden 

berada dalam satu kontinum dan diberi bobot nilai antara satu sampai 

lima.  

2. Interview 

Interview sering disebut wawancara adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara. Dialog tersebut nantinya berupa tanya 

jawab antara peneliti dengan pimpinan perusahaan atau pegawai yang 

sesuai dengan bidangnya. 
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3. Observasi 

Observasi atau disebut juga pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat 

indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi Penelitian 

Menurut Arikunto (2006:130) “Populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian”. Diperjelas lagi oleh Supardi (2005:101) bahwa populasi adalah 

suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu serta dengan 

kualitas tertentu yang akan dicermati atau diteliti. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi tenaga kerja per November 2008, populasi 

penelitian yang diambil adalah pegawai Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I di 

Malang yang berjumlah 183 orang. 

3.4.2 Sampel Penelitian 

Sebuah sampel merupakan bagian dari suatu populasi keseluruhan yang 

dipilih secara cermat agar mewakili populasi itu. Menurut Arikunto (2006:131) 

“Sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti”. Dalam pengambilan sampel 
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perlu dipertimbangkan waktu, biaya dan tenaga, sehingga tidak perlu dilakukan 

studi pada semua anggota populasi. Pengambilan sampel harus dilakukan 

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat 

menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lain 

sampel harus representatif. 

Cara pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

Pemilihan Sampel Berdasarkan Kemudahan (Convenience Sampling). Menurut 

Nur Indriantoro dan Supomo (2002:130), metode ini memilih sampel dari 

elemen populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh peneliti. 

Elemen populasi yang dipilih sebagai subyek sampel adalah tidak terbatas 

sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat 

dan murah. Kelebihan umumnya metode ini adalah waktu dan pelaksanaan 

yang relatif cepat dengan biaya yang relatif murah. 

Menurut Arikunto (2006:134), jika jumlah subyeknya besar (di atas 100) 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidak-

tidaknya dari: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data. 

c. Besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh penelit. Untuk penelitian 

yang risikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan lebih 

baik.  

Arikunto (2006:134) berpendapat bahwa kebanyakan peneliti 

beranggapan bahwa semakin banyak sampel, atau semakin besar presentasi 
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sampel dari populasi, hasil penelitian akan semakin baik. Sehingga sampel 

yang diambil adalah 20-25%. Namun berdasarkan pertimbangan waktu, 

tenaga dan biaya adalah 20% dari total populasi atau sebesar 37 orang. 

3.5. Definisi  Operasional Variabel Penelitian.  

Variabel menurut Sekaran (2006:115) adalah apapun yang dapat 

membedakan atau membawa variasi pada nilai. Didukung oleh Nur Indrianto dan 

Bambang Supomo, bahwa pengertian variabel adalah segala sesuatu yang dapat 

diberi berbagai macam nilai. 

3.5.1 Variabel Bebas/Independent (X). 

Variabel independen menurut Sekaran (2006:117), adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negatif. Dalam hal ini 

yang merupakan variabel independen yaitu:  

1. Tantangan (X1) adalah semacam permasalahan yang diberikan kepada 

pegawai dalam pekerjaannya sehingga menimbulkan gairah untuk 

mengatasinya. 

Item yang diteliti meliputi: 

Tabel 3.1 
Item Tantangan 

 
Item Pertanyaan 

1. Saya sering tertantang dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh atasan 

2. Saya berani mengambil risiko dalam menyelesaikan 

permasalahan di perusahaan 

3. Ketika suatu permasalahan sulit untuk diselesaikan, maka 

saya akan berusaha keras untuk mengatasinya. 
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2. Pengembangan (X2) adalah proses peningkatan kemampuan dan 

pengetahuan pegawai. 

Item yang diteliti meliputi: 

Tabel 3.2 
Item Pengembangan 

 
Item Pertanyaan 

1. Perusahaan menyediakan berbagai macam pendidikan dan 

pelatihan untuk mengembangkan kemampuan pegawai. 

2. Kemampuan dan pengetahuan saya, jauh meningkat setelah 

bekerja di perusahaan ini. 

3. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan membuat saya 

ingin menciptakan karya-karya yang lebih baik. 

 

3. Keterlibatan pegawai (X3) adalah bentuk partisipasi pegawai dalam 

menyumbang ide atau gagasan serta dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Item yang diteliti diantaranya yaitu: 

Tabel 3.3 
Item Keterlibatan 

 
Item Pertanyaan 

1. Pimpinan sangat memperhatikan ketika saya mengajukan 

usulan yang bersangkutan dengan perusahaan. 

2. Saya tertarik untuk mengisi kotak saran yang disediakan oleh 

perusahaan. 

3. Sering diadakan forum-forum untuk menyaring ide-ide 

kreatif dari para pegawai. 

4. Saya akan bertanggungjawab dan ikut serta dalam proses 

ketika usulan yang saya sampaikan diterapkan oleh 

perusahaan. 
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3.5.1 Variabel Terikat/Dependent (Y). 

Variabel dependen menurut Sekaran (2006:116)  merupakan variabel 

yang menjadi perhatian utama peneliti. Dalam penelitian ini yang termasuk 

dalam variabel dependen adalah Inovasi (Y). Inovasi dalam hal ini berupa 

pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Tabel 3.4 
Item Inovasi 

 
Item Pertanyaan 

1. Produk-produk baru Perum Jasa Tirta I lebih unggul dari pada produk 

dari perusahaan lain. 

2. Produk-produk baru Perum Jasa Tirta I sesuai dengan budaya 

masyarakat. 

3. Produk-produk baru Perum Jasa Tirta I mudah untuk dikonsumsi atau 

digunakan. 

4. Produk-produk baru Perum Jasa Tirta I mempunyai banyak 

keunggulan. 

5. Produk-produk baru Perum Jasa Tirta bisa dengan mudah menarik 

perhatian calon konsumen. 

6. Saya ingin bekerja mandiri. 

7. Saya mumpunyai gairah kerja di perusahaan 

8. Sering ada pegawai yang memperoleh penghargaan atas  ide-idenya. 

9. Ada penilaian tentang bakat dan kemampuan pegawai. 

10. Banyak keberhasilan ketika perusahaan ini sedang mengalami 

kesulitan. 

11. Perusahaan ini mudah beradaptasi. 

12. Setiap orang disini menghargai saya 

13. Perusahaan terbuka dalam menerima saran atau kritik 
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3.6. Model dan Teknik Analisis Data 

Model dan teknik analisis data digunakan untuk mengetahui nilai dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Untuk memperoleh nilai dari penelitian ini maka 

peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda, sebuah variabel terikat 

dipengaruhi oleh dua variabel bebas. 

Y  = b1 X1  + b2 X2 + b 3 X3 

Y  = Inovasi yang dihasilkan 

X1 =  Tantangan 

X2 =  Pengembangan 

X3 = Keterlibatan 

Menurut Supardi (2005:147), pembuatan skala pengukuran merupakan 

upaya peneliti terutama dalam penelitian sosial termasuk penelitian bisnis 

untuk menjadikan variabel kualitatif dengan pengukuran yang memiliki presisi 

yang lebih sempurna dengan urutan sifat-sifat atau karakteristik responden 

yang lebih terukur. Pengukuran dapat menggunakan skala likert, yaitu dengan 

memberikan nilai untuk tiap jawaban pada pertanyaan yang akan diberikan. 

Nilai ini berkisar antara satu sampai lima, pada indikator variabel bebas 

sebagai berikut. 

a. Nilai 1  = sangat tidak baik. 

b. Nilai 2  = tidak baik. 

c. Nilai 3  = netral. 

d. Nilai 4  = baik. 

e. Nilai 5  = sangat baik. 
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3.6.1 Uji Instrumen Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian mempunyai kedudukan yang paling tinggi, karena 

merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan merupakan alat 

pembuktian hipotesis. Oleh karena itu menurut Arikunto (2006:168), benar 

tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. 

Menurut Nur Indriantono dan Supomo (2002:180), ada 2 konsep untuk 

mengukur kualitas data, yaitu reliabilitas dan validitas. Artinya suatu penelitian 

akan menghasilkan kesimpulan yang bias jika datanya kurang reliabel dan 

valid. 

1. Validitas 

Supardi (2005:155), Validitas merupakan tingkat dimana suatu alat 

pengukur mengukur apa yang seharusnya diukur. 

 Sedangkan dalam Uma Sekaran (2006:42), Validitas memastikan 

kemampuan sebuah alat pengukur skala untuk mengukur konsep yang 

dimaksudkan. 

Manurut Imam Ghozali (2006:45) uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner 

dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. 

Untuk mengukur kevalidan suatu kuisioner menurut Ghozali 

(2006:46) dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate. Cara 

pengambilan keputusan menurut Singgih Santoso (2003:321): 

- Jika Probabilitas > 0,05, maka H0 diterima. 

- Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak. 
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Pengambilan keputusan lain menurut Dwi Priyatno (2008:18) 

adalah dengan menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,05. 

- Jika r hitung ≥ r tabel dinyatakan valid 

- Jika r hitung < r tabel dinyatakan tidak valid 

Cara lain untuk menguji kevalidan yaitu dengan Confirmatory 

Factor Analysis (CFA) (Ghozali:2006). Untuk mengambil keputusan 

menurut Ghozali (2006:49), nilai KMO harus terlihat di atas 0,5. 

Sedangkan nilai KMO sendiri bervariasi antara 0 sampai dengan 1. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas menurut Imam Ghozali (2006:41) adalah alat untuk 

mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Sedangkan menurut Arikunto (2006:178). Reliabilitas 

menunjukkan pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. 

Instrumen yang dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data 

yang dapat dipercaya juga. 

Nunnally dalam Ghozali (2006:42), pegukuran reliabilitas dapat 

dilakukan dengan cara melihat cronbach alpha pada standardized items. 

Instrument dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien keandalan 0,6 

atau lebih, Ghozali (2006:42). 

49 
 



 
 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk mendapatkan nilai penaksir yang tidak bias dan efesien dari suatu 

persamaan regresi linier berganda dengan metode OLS (Ordinary Least 

Square) maka sebelum dilakukan analisis, hasil estimasi haruslah memenuhi 

syarat-syarat asumsi klasik. Uji tersebut adalah  :  

1. Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2006:91) pengujian tersebut bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas. 

Menurut Ghozali (2006:93), untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika 

antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi 

(umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi 

adanya multikolonieritas. 

b. Multikolonieritas juga dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

lawannya yaitu variable inflation faktor (VIF), nilai tolerance 

yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Untuk 

menunjukan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 

0.10 sama dengan nilai VIF >10. Apabila nilai VIF harus kurang 

dari 10 agar dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas antar 

variabel independen dalam model regresi. Ditambah lagi 

menurut Santoso dalam Dwi priyanto (2008:39), pada umumnya 
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jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai 

persoalan multikolinieritas. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan SPSS Versi 13. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali ( 2006:105), uji tersebut digunakan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual (penggangu) satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (tanpa bias), maka hal 

tersebut disebut dengan homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas. 

Adapun cara untuk mengetahui ada atau tidaknya 

Heteroskedastisitas dapat dilihat dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Deteksi 

ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

atau tidaknya pola tertentu pada grafik antara SRESID dengan ZPRED, 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 

residu. 

Dasar analisis menurut Ghozali (2006:105) adalah: 

1. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 
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2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titk-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi 13. 

3. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2006:110), pengujian tersebut bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. 

Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2006:112): 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas 

residual adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

Menurut Singgih Santoso (2003:397), uji Kolmogorov-Smirnov dipakai 

untuk menguji keselarasan data yang berskala minimal ordinal. 
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Dasar pengambilan keputusan menurut Santoso (2003:400) adalah: 

1. Jika probabilitas > 0,05, H0 diterima. 

2. Jika probabilitas < 0,05, H0 ditolak. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi 13. 

3.6.3 Uji statistik 

Pendekatan yang dilakukan dalam pengujian variabel–variabel yang 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan adalah dengan uji signifikasi. Uji 

signifikasi secara umum merupakan suatu prosedur untuk memeriksa benar 

atau tidaknya suatu hipotesis. Adapun uji hipotesis yang digunakan adalah: 

1. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menurut Ghozali (2006:83), pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

2. Uji Statistik F 

Menurut Imam Ghozali (2006:84), uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. 

Kriteria keputusannya apabila nilai Fhitung > Ftabel dengan taraf 

signifikansinya adalah 0,05 atau kurang, maka dikatakan secara bersama-

sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Analisis 

dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi 13. 
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3. Uji Statistik t 

Menurut Imam Ghozali (2006:84), uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. 

Kriteria keputusannya apabila thitung > ttabel dengan taraf 

signifikansinya dibawah 0,05 yang dilihat pada kolom Sig, maka dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Analisis dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi 13. 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1  Sejarah Perusahaan 

Air merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan semua 

makhluk hidup. Jangankan manusia, tanamanpun akan mati tanpa air. Di dalam 

UUD 1945 pasal 33 ayat 3 telah dinyatakan dengan tegas bahwa “Bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat”, dan UU No. 11 

tahun 1974 tentang pengairan, “Penguasaan atas air dan sumber-sumber air 

oleh negara dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi pemerintah, baik pusat 

maupun daerah atau kepada badan-badan hukum tertentu yang syarat-syarat 

dan cara-caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Sungai adalah salah satu sumber mata air yang utama dipergunakan 

manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu sungai merupakan 

wadah dan jaringan pengaliran air sepanjang hulu yang menuju hilir dan 

akhirnya bermuara di laut dengan dibatasi garis sempadan. PP No. 35 th. 1991 

menyebutkan bahwa Wilayah Sungai (WS) adalah kesatuan wilayah tata 

pengairan sebagai pengembang satu atau lebih Daerah Aliran Sungai (DAS). 

Di Pulau Jawa ada 2 sungai yang menjadi fokus pengembangan, 

diantaranya adalah: 
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1. Sungai Brantas 

Pembangunan Wilayah Sungai dilakukan dengan pendekatan yang 

terencana, terpadu, menyeluruh, berkesinambungan dan berwawasan 

lingkungan dengan sistem pengelolaan yang terpadu berlandaskan 

pengertian bahwa Wilayah Sungai merupakan satu kesatuan wilayah 

hidrologis, sehingga perlu dikelola dengan prinsip “satu sungai, satu 

rencana, satu manajemen terpadu” atau “one river, one plan, one 

integrated management”. Pengembangan berdasar pada suatu Rencana 

Induk (Master Plan). Pengembangan Wilayah Sungai Brantas yang 

ditinjau kembali setiap jangka waktu kurang lebih 10 tahun sekali, yakni: 

a. Rencana Induk I (1961), dititikberatkan pada pengendalian 

banjir dengan membuat waduk-waduk besar di daerah hulu dan 

memperbaiki kapasitas pengaliran sungai di daerah hilir. 

b. Rencana Induk II (1973) dititikberatkan pada penyediaan irigasi 

guna menunjang swasembada pangan, disamping untuk 

mengendalikan banjir maupun memanfaatkan potensi air untuk 

tenaga listrik dan pariwisata. 

c. Rencana Induk III (1985) dititikberatkan pada pemenuhan 

kebutuhan air baku untuk air minum dan industri. 

d. Rencana Induk IV (1998) dititikberatkan kepada konservasi dan 

manajemen air dan sumber-sumber air guna meningkatkan 

kelestarian dan mengoptimumkan penggunaannya. 

Sungai Brantas mempunyai Daerah Pengaliran Sungai (DPS) 

seluas 11.800 km² atau 25% dari luas Propinsi Jawa Timur dengan 
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panjang sungai 320 km. Jumlah curah hujan rata-rata mencapai 

2000mm/tahun dan dari jumlah tersebut sekitar 85% jatuh pada musim 

hujan. Potensi air permukaan per tahun rata-rata 12 miliar m³. Namun 

yang termanfaatkan baru sebesar 2,93 miliar m³/ tahun terdiri dari: 

a. Irigasi   2,4 miliar m³/ th 

b. Domestik   158 juta m³/ th 

c. Industri   131 juta m³/ th 

d. pemeliharaan Sungai 204 juta m³/ th 

e. Perikanan   41 m³/ th 

Penduduk yang tinggal di Wilayah Sungai Brantas mencapai 15,2 

juta orang (2000) atau 43% dari penduduk Propinsi Jawa Timur dan 

mempunyai kepadatan rata-rata 1267 orang/km². 

2.  Bengawan Solo 

Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo sebagai WS terbesar di 

Pulau Jawa, memiliki daerah pengaliran seluas 16.100 km² terletak pada 

dua propinsi yaitu Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang 

terbentang dari arah barat daya di pantai selatan propinsi Jawa Tengah ke 

arah timur di pantai utara Jawa Timur. Melewati 10 kabupaten/kota di 

Jawa Tengah dan 11 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan jumlah 

penduduk diperkirakan 15,4 juta jiwa (1998). 

Agar tujuan pembangunan Wilayah Sungai Brantas dan Bengawan 

Solo dapat dicapai sesuai rencana, diperlukan kegiatan Operasi dan 

Pemeliharaan (O&P) air dan sumber-sumber air serta prasarana 

pengairan pasca pembangunan. Pelaksanaan O&P yang memadai 
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memerlukan sarana institusi permanen, tenaga profesional dan 

kecukupan dana. Sehingga berdasarkan PP No. 5 Th. 1990 tanggal 12 

Februari 1990 telah didirikan BUMN yang berbentuk Perum dengan 

nama Perum Jasa Tirta yang mulai beroperasi efektif sejak bulan April 

1991. Kemudian sesuai Pasal 15 PP No. 5 Th. 1990 sebagai pedoman 

pengelolaan perusahaan. 

Menteri Pekerjaan Umum menerbitkan “Kebijakan Umum 

Pengelolaan Perum Jasa Tirta” yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah No. 5 Th. 1990 tersebut diubah menjadi PP No. 93 Th 1999 

dengan nama Perum Jasa Tirta I Malang dan dilakukan perluasan 

wilayah kerja di wilayah Sungai Bengawan Solo sesuai dengan 

Keputusan Presiden No. 129 Th. 2000 tanggal 4 September 2000 tentang 

Perubahan Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I di Bengawan Solo. 

4.1.2  Visi dan Misi Perusahaan 

a.  Visi 

BUMN yang mampu mengelola sumberdaya air secara profesional, 

inovatif dan berkelanjutan yang mendapat dukungan dari semua pihak 

yang berkepentingan. 

b.  Misi 

Menyelenggarakan jasa untuk kemanfaatan umum atas SDA yang 

bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.  

Mengelola SDA secara efektif dan efisien yang meliputi OSP prasarana 

pengairan, perlindungan, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak 
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air sesuai tugas yang diberikan Pemerintah dengan bertumpu pada 

partisipasi para pihak yang berkepentingan. 

4.1.3. Maksud dan Tujuan Perusahaan 

Maksud didirikannya perusahaan adalah untuk menyelenggarakan 

pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai 

bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas 

tertentu yang diberikan pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai. 

Tujuan perusahaan adalah turut membangun ekonomi nasional dengan 

berperan serta melaksanakan program pembangunan nasional di bidang 

pengelolaan air dan sumber-sumber air. 

4.1.4. Dasar Hukum Perusahaan 

Sesuai dengan Undang-undang (UU) No. 7 tahun 2004 tentang SDA, 

Pasal 45 ayat 2, penguasaan sumberdaya air permukaan yang meliputi satu 

wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pengelolaan 

sumberdaya air atau kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara dengan 

Badan Usaha Milik Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1990 tanggal 12 Februari 

1991, telah didirikan BUMN yang berbentuk Perum yakni Perum Jasa Tirta. 

Perusahaan ini adalah melaksanakan pengelolaan atas air dan sumber-sumber 

air serta prasarana pengairan di wilayah sungai Brantas. 

Perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha di sungai Brantas 

beserta 39 anak-anak sungainya. Selanjutnya untuk memberi pedoman 

pengelolaan perusahaan, maka sesuai dengan pasal 15 Peraturan Pemerintah 
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No. 5 tahun 1990 tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU) telah menerbitkan 

Kebijaksanaan Umum Pengelolaan Perum Jasa Tirta yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri No. 56/PRT/1991. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 93 tahun 1999 tentang perusahaan 

Umum (Perum) Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta yang didirikan dengan Peraturan 

Pemerintah No. 5 tahun 1990, selanjutnya diubah namanya menjadi 

Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I. Sesuai dengan Pasal 2, pengusahaan 

air di wilayah sungai lain dapat ditetapkan kemudian oleh Presiden atas usul 

Menteri. 

4.1.5. Lokasi Perusahaan 

Lokasi Perum Jasa Tirta I yang merupakan kantor pusat adalah di Jalan 

Surabaya 2A Kota Malang. Sedangkan cabangnya berada di dua wilayah yang 

berbeda di Indonesia, yaitu: 

a. Kantor WS Bengawan Solo 

Jl Raya Kartasura KM.7 SURAKARTA 

b. Kantor Perwakilan 

Jl. Bendungan Hilir Raya Kompleks Kopro Banjir No 18 Jakarta 

4.1.6. Tugas Pokok Perusahaan 

a. Operasi dan pemeliharaan prasarana pengairan.  

b. Pengusahaan air dan sumber-sumber air . 

c. Pengelolaan DPS antara lain perlindungan, pengembangan, dan 

penggunaan air serta sumber-sumber air.  

d. Rehabilitasi prasarana pengairan. 
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4.1.7 Wilayah Kerja 

Perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan usaha di Wilayah Sungai 

Brantas beserta 39 anak sungainya dan Wilayah Sungai Bengawan Solo beserta 

25 anak sungainya (berdasar Keppres 129 tahun 2000). Pengusahaan air dan 

sumber-sumber air di sungai lainnya oleh perusahaan ditetapkan Presiden atas 

usul Menteri. Gambar mengenai wilayah kerja Perum Jasa Tirta I Malang dapat 

dilihat pada Lampiran I. 

4.1.8  Prinsip dan Kebijakan Dasar Pengelolaan Air 

Prinsip Dasar Pengelolaan Air 

1. Berupa pengembangan, perlindungan, pemanfaatan dan 

pengendalian. 

2. Berlandaskan azas kelestarian, kemanfaatan, keadilan, kemandirian 

dan akuntabilitas. 

3. Direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan sungai sebagai 

kesatuan pengelolaan. 

4. Lingkup pengelolaan: 

a. Pengelolaan daerah tangkapan hujan (Watershed Management) 

b. Pengelolaan kuantitas air (Water Quantity Management) 

c. Pengelolaan kualitas air (Water Quality Management) 

d. Pengendalian banjir (Flood Control Management) 

e. Pengelolaan lingkungan sungai (River Environment 

Management) 

f. Pengelolaan sarana dan prasarana pengairan 
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Kebijakan Dasar Pengelolaan Air 

1. Dilakukan secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan melestarikan lingkungan. 

2. Dilakukan berdasarkan prinsip satu sungai, satu rencana, satu 

pengelolaan terpadu dengan memperhatikan sistem pemerintahan 

yang desentralistis sesuai jiwa otonomi dengan tetap berdasar 

satuan wilayah pengelolaan. 

3. Dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk seluruh aspek 

kegiatan dalam rangka mendorong tumbuhnya komitmen semua 

pihak yang berkepentingan (Stakeholders). 

4. Semua pihak yang memperoleh manfaat secara bertahap wajib 

menanggung biaya pengelolaan berdasarkan prinsip kecukupan 

dana (cost recovery principle). 

4.1.9  Pengusahaan 

Perum Jasa Tirta I merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam 

bidang pengusahaan meliputi bidang sumberdaya air (Jasa Air) dan bidang lain 

(Jasa Non Air), dalam rangka memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan 

dikelola perusahaan. 
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a. Pengusahaan Sumberdaya Air 

1. Penyediaan air baku untuk Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) 

- PDAM Kotamadya Surabaya 

-  PDAM Kabupaten Gresik 

-  PDAM Kabupaten Sidoarjo 

-  PDAM Kabupaten Malang 

2. Penyediaan air baku untuk PLN  

-  PLTA Sengguruh 

-  P LTA Sutami 

-  PLTA Selorejo 

-  PLTA Wlingi Raya 

-  PLTA Lodoyo 

-  PLTA Tulungagung 

3. Penyediaan air baku untuk industri di sepanjang aliran sungai 

Brantas dan penyediaan air baku untuk irigasi :  

-  Daerah irigasi Lodoyo-Tulungagung 

-  Daerah irigasi Mrican Kiri 

-  Daerah irigasi Mrican Kanan 

-  Daerah irigasi Lengkong - Widas 

-  Daerah irigasi Brantas Kiri - Mojokerto 

-  Daerah irigasi Delta Brantas 
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4.  Operasi dan pemeliharaan prasarana pengairan 

Kegiatan operasi dimaksudkan sebagai upaya untuk 

memanfaatkan air dan sumber-sumber air secara optimal dan 

mengendalikan pengaruh negatifnya yang berupa banjir, 

kekeringan dan pencemaran air. 

b. Pengelolaan Kualitas Air 

Konsep pola alokasi air yang dibuat oleh Perum Jasa Tirta I 

dibahas dalam Tim Teknis Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA) dan 

selanjutnya diajukan dalam rapat PTPA untuk mendapatkan pengesahan. 

Pelaksanaan alokasi air dilakukan oleh Perum Jasa Tirta I. Berikut 

gambar alur pengelolaan kualitas air. 
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Gambar 4.1 
Alur Pengelolaan Kualitas Air 

 

 
Sumber: Perum Jasa Tirta I Malang, 2008. 
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c. Pengendalian Banjir 

Perum Jasa Tirta I melakukan peramalan dan pengendalian banjir 

di DPS Brantas dengan menggunakan peralatan sistem peramalan dan 

peringatan dini banjir (Flood Forecasting and Warning System – FFWS) 

d. Pengusahaan di Bidang Lain (Jasa Non Air) 

1. Jasa Konsultasi, pelaksanaan jasa konsultasi dalam bidang 

pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air, sistem 

manajemen mutu, perbantuan tenaga ahli, paket disain dan 

pelatihan 

2. Jasa Konstruksi, meliputi pengerukan waduk atau sungai, 

diantaranya: 

- Pengerukan waduk (bendungan) 

- Normalisasi sungai 

- Pekerjaan Pancang-cabut steel sheet 

- Pekerjaan dewatering 

- Pekerjaan pancang Concreate Pile 

3. Jasa Peralatan, dengan fasilitas bengkel dan peralatan, 

perusahaan dapat memberikan jasa :  

- Steel sheet pile  

- Peralatan : alat-berat (darat dan apung), kendaraan bermotor, 

peralatan ukur dan peralatan laboratorium, peralatan lain-lain 

seperti genset, pompa, vibrohammer, dll. 
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4.  Usaha Taman Wisata yang saat ini dilakukan adalah dengan 

memanfaatkan waduk-waduk tahunan yang ada di wilayah kerja 

Perum Jasa tirta I. Diantaranya adalah: 

a. Waduk Selorejo 

b. Waduk Sutami 

c. Waduk Bening 

4.1.9.  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Perum Jasa Tirta I berbentuk struktur organisasi garis 

dan staf. Seperti terlihat dari garis wewenang dan tanggung jawab berjalan 

lurus vertikal melalui saluran tunggal dimana masing-masing bagian berada di 

bawah pengawasan satu bagian dari jenjang yang setingkat di atasnya. 

Struktur organisasi Perum Jasa Tirta I dapat dilihat pada gambar berikut: 

 



Gambar 4.2 
Struktur Organisasi Perum Jasa Tirta I 
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Sumber: Perum Jasa Tirta I Malang, 2008
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Susunan organisasi Perum Jasa Tirta I terdiri atas beberapa unsur 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Unsur Pimpinan 

1. Direktur Utama 

2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Teknik 

3. Direktur Pengelolaan 

4. Direktur Sumberdaya Manusia dan Umum 

5. Direktur Keuangan 

b. Unsur Pembantu Pimpinan 

1. Biro Pengembangan Usaha, Manajemen dan Teknologi 

2. Biro Perencanaan dan Program 

3. Biro Pengelolaan Data dan Lingkungan 

4. Unit Bisnis Strategis 

5. Biro Pengendalian Operasional - BT 

6. Divisi Jasa ASA I - BT 

7. Divisi Jasa ASA II - BT 

8. Divisi Jasa ASA III - BT 

9. Divisi Jasa ASA IV - BT 

10. Divisi Jasa ASA V - BS 

11. Divisi Jasa ASA VI - BS 

12. Divisi Jasa ASA VII - BS 

13. Biro Pengendalian Operasional - BS 

14. Biro Umum - BS 

15. Biro Pengembangan SDM dan Umum 
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16. Divisi Jasa Umum 

17. Biro Keuangan 

18. Biro Sistem dan Mutu 

19. Sekretaris Perusahaan 

20. Satuan Pengawas Intern 

21. Bagian Pariwisata Selorejo 

c. Unsur Pelaksana 

Masing-masing biro/divisi/bagian dibantu oleh dua hingga tiga unsur 

pelaksana. Masing-masing unsur pelaksana atau bagian dikepalai oleh 

seorang kepala biro, kepala divisi atau kepala bagian (Kabag). 

d. Unsur Pengawas 

Unsur pengawas terdiri dari 1 orang Ketua Dewan dan 4 orang 

Anggota Dewan. 

4.2  Deskripsi Responden 

Dalam sebuah penelitian perlu dijelaskan responden yang diteliti. Dari 183 

pegawai Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang, hanya 37 pegawai yang 

dijadikan sampel. Masing-masing responden memiliki karakter yang berbeda. 

4.2.1  Gambaran Umum Responden 

Perum Jasa Tirta I mempunyai unit kerja yang tergabung dalam kantor-

kantor yang tersebar di wilayah Jawa yang didasarkan pada wilayah kerjanya. 

Berikut Tabel alamat setiap unit kerja Perum Jasa Tirta I. 

 

 

 

70 

 



Tabel 4.1 
Lokasi Unit Kerja Perum Jasa Tirta I  

 
Unit Kerja Kantor Alamat 

Dirk. Perc dan Pengb Teknik   
Biro Peng. Usaha, Manj dan Tek 

Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I jl. Surabaya 2A Malang Biro Perc dan Program 
Biro Pengl Data dan Lingkungan 
Dirk. Pengelolaan   
- Biro Peng. Opr WS Brantas Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I jl. Surabaya 2A Malang 

- Divisi Jasa ASA I WS Brantas Kantor Divisi jasa ASA I WS BT 
jl. Bend. Sutami 10 Karangkates 
Malang 

- Divisi Jasa ASA II WS Brantas Kantor Divisi Jasa ASA II WS BT Desa Jegu Kec. Sutojayan Blitar 
- Divisi Jasa ASA III WS Brantas Kantor Divisi Jasa ASA III WS BT jl. Sekartaji 5 Kediri 
- Divisi Jasa ASA IV WS Brantas Kantor Divisi Jasa ASA IV WS BT jl. Karah 6 Gunung Sari Surabaya 
- Divisi Jasa ASA V WS BW Solo 

Kantor Solo jl. Raya Solo KM 7 Kartasurya 
Surakarta 

- Divisi Jasa ASA VI WS BW Solo 
- Divisi Jasa ASA VII  WS BW Solo 
- Divisi Jasa ASA IV BS 
- Biro Peng. Opr Bengawan Solo 
- Biro Umum Bengawan Solo 
Dirk. SDM dan Umum   
Biro Peng. SDM dan Umum Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I jl. Surabaya 2A Malang 
Divisi Jasa Umum 
Dirk. Keuangan   
Biro Keuangan Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I jl. Surabaya 2A Malang 
Biro Sistem Manajemen dan Mutu 
Sekretaris Perusahaan Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I jl. Surabaya 2A Malang 
Satuan Pengawas Intern Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I jl. Surabaya 2A Malang 
Bag. PATA Selorejo Unit Mandiri PATA Selorejo jl. Ngantang Selorejo 

Sumber: Perum Jasa Tirta I Malang, 2008. 

Penelitian ini mengambil populasi pegawai Kantor Pusat Perum Jasa 

Tirta I Malang yang masih aktif bekerja. Berikut jumlah pegawai yang masih 

aktif bekerja di Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang: 
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Tebel 4.2 
Jumlah Pegawai Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang 

 
No.  URAIAN  JUMLAH 

I  Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Teknik  72 
1  Biro perencanaan dan Program  18 
2  Biro Pengembangan Usaha, Manajemen dan teknologi  11 
3  Biro Pengelolaan Data dan Lingkungan  43 

II  Direktorat pengelolaan  36 
1  Biro Pengendalian Operasional ‐ BT  36 

III  Direktorat SDM dan Umum  43 
1  Biro Pengembangan SDM dan Umum  32 
2  Divisi Jasa Umum  11 

IV  Direktorat Keuangan  19 
1  Biro Keuangan  13 
2  Biro Sistem dan Mutu  6 

V  Sekretaris Perusahaan  8 
VI  Satuan Pengawas Intern  5 
   Total  183 

Sumber: Perum Jasa Tirta I Malang, 2008. 

4.2.2  Karakteristik Responden 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 37 orang pegawai Kantor 

Pusat Perum Jasa Tirta I Malang melalui penyebaran kuisioner, diperoleh 

gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan, masa kerja dan unit kerja. 

a.  Jenis Kelamin 

Jenis kelamin pegawai yang diteliti yaitu laki-laki dan perempuan. 

Sedangkan gambaran mengenai jenis kelamin responden terdapat pada 

Tabel dan diagram berikut: 
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Frekuensi tertinggi dari penyebaran kuisioner didominasi oleh 

pegawai yang berusia 20-29 tahun dengan frekuensi 17 atau 45,95%. 

Tabel dan diagram di atas menunjukkan bahwa Kantor Pusat Perum Jasa 

Tirta I Malang mengerti akan usia produktif manusia, sehingga banyak 

pegawai muda yang bertugas. Selain itu pegawai yang berusia 20-29 

tahun lebih dimungkinkan melakukan perubahan-perubahan dan inovasi 

di perusahaan. 

Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang tidak merekrut pegawai 

yang berusia kurang dari 20 tahun karena masih terlalu dini dan masih 

perlu belajar lebih mengenai dunia kerja. Sedangkan pada usia 30-39 

tahun adalah usia yang matang. Pada usia itu pegawai yang mempunyai 

prestasi lebih bisa dipromosikan untuk menjabat jabatan yang lebih tinggi 

dan tidak menjalankan tugas-tugas teknis. Di sisi lain, tidak semua 

pegawai yang mempunyai prestasi lebih di Kantor Pusat Perum Jasa Tirta 

I Malang bisa bertahan. Tabel di atas menunjukkan penurunan frekuensi 

atau lebih tepatnya pada angka 8 atau 21,62%. 

Pada usia 40-49 dan 50 ke atas mempunyai frekuensi yang sama 

yaitu 6 atau 16,62%. Usia itu adalah usia kurang atau produktif, sehingga 

pegawai yang dianggap tidak produktif tidak diperkerjakan lagi oleh 

Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang dengan cara memberikan 

pensiun. 

 

 

 

75 

 



c.  Tingkkat Pendidikkan 

b

p

Respon

berbeda, bai

pendidikan r

nden peneli

ik SLTA m

responden te

itian ini me

maupun dera

erdapat pad

emiliki latar

ajat S 2. G

da Tabel dan

r belakang p

Gambaran m

n diagram b

pendidikan 

mengenai tin

berikut: 

yang 

ngkat 

Tabel 4

 

Sumber
 

p

Identitas

P
SD
SL
SL
Dip
S 1
S 2
To

Sum

Identitas

r: Data Primer

Tabel 

pendidikan 

s Respondeen Berdasar
4.5 
rkan Tingkkat Pendidiikan 

 
Pendidikan

D 
LTP 
LTA 
ploma 
1 
2 
otal 
mber: Data Pri

s Responde

r 2008 

dan diagram

pegawai K

76

n Freku
0
0
3
5

26
3

37
imer 2008 

Gambar
en Berdasar

m di atas m

Kantor Pusa

uensi Pe
0 0
0 0
3 8
5 1
6 7

3 8
7 10

rsentase 
0.00% 
0.00% 
8.11% 

13.51% 
70.27% 
8.11% 
00.00% 

r 4.5 
rkan Tingkkat Pendidiikan 

SD

SLTP

SLTA

Diploma

S 1

S 2

 

emberikan 

at Perum J

gambaran m

Jasa Tirta 

mengenai tin

I Malang 

ngkat 

yang 

 



didominasi oleh Sarjana 1 (S-1) dengan frekuensi 26 atau 70,27%. S-1 

lebih diutamakan dalam perekrutan pegawai Kantor Pusat Perum Jasa 

Tirta I Malang karena kematangan baik dari segi pengetahuan maupun 

skillnya. 

Sedangkan untuk SLTA hanya 3 frekuensi atau 8,11% dan bisa 

dikatakan sedikit karena hanya beberapa pegawai yang direkrut untuk 

pekerjaan yang tidak membutuhkan pengetahuan lebih seperti bagian 

keamanan dan perlengkapan. Untuk tingkat pendidikan Diploma juga 

tergolong sedikit dengan frekuensi 5 atau  13,51%. Hal itu dikarenakan 

perekrutan pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma hanya 

dialokasikan sebagai tenaga bantu. Dan tingkat pendidikan S-2 dengan 

frekuensi 3 atau 7,89%. 

Pegawai yang mengenyam pendidikan S-2 sangat jarang, karena 

perusahaan enggan merekrutnya. Selain permintaan upah yang tinggi, 

perusahaan juga sulit mendapatkan calon pegawai S-2 yang benar-benar 

berkualitas. Sehingga yang dilakukan adalah menyekolahkan lagi 

pegawai yang sudah mengenyam pendidikan S-1 ke S-2, tentunya bagi 

pegawai yang memiliki prestasi lebih. 

Pada Tabel dan diagram di atas dapat dilihat bahwa tidak ada 

pegawai yang mempunyai pendidikan terakhir SD ataupun SLTP. 

Perusahaan tidak lagi merekrut calon pegawai yang berpendidikan SD 

atau SLTP, karena belum mempunyai kualifikasi yang ditentukan. 

Keberadaan mereka sangat sedikit dan merupakan pegawai-pegawai 

lama. 
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dd.  Masa Kerja 
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Dari Tabel dan diagram di atas diketahui bahwa pegawai yang 

mempunyai masa kerja 10-14,15-19 dan di atas 20 tahun tidak mencapai 

15%. Hal itu menunjukkan sepuluh tahun yang lalu Kantor Pusat Perum 

Jasa Tirta I Malang tidak mengalami kemajuan yang signifikan sehingga 

perekrutan pegawai dilakukan hanya untuk menggantikan pegawai yang 

sudah pensiun atau mengundurkan diri. Selain itu jumlah frekuensi yang 

sedikit menunjukkan jika masa kerja di atas 10 tahun mulai banyak 

pegawai yang keluar dari perusahaan. 

Sedangkan pegawai yang memiliki masa kerja 5-9 tahun adalah 9 

atau 24,32%. Menunjukkan pada 5-9 tahun sebelumnya perusahaan 

mulai mengalami kemajuan, sehingga membutuhkan beberapa pegawai 

tambahan. 

Frekuensi yang dominan yaitu pegawai yang mempunyai masa 

kerja kurang dari 4 tahun, yaitu sebesar 43,24% atau 16 frekuensi. 

Banyaknya pegawai mempunyai masa kerja sedikit, menunjukkan 

beberapa tahun terakhir Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang 

mengalami perkembangan, sehingga membutuhkan pegawai tambahan 

yang lebih banyak. Oleh karena itu dilakukan perekrutan tenaga kerja. 

e.  Unit Kerja 

Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang terbagi dalam beberapa 

unit kerja untuk mempermudah dan memperlancar kinerja organisasi 

yang besar. Responden tergabung ke dalam masing-masing unit kerja. 

Gambaran mengenai unit kerja responden terdapat pada Tabel dan 

diagram berikut: 
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melimpahkan penelitian ini ke BPUMT. Artinya BPUMT yang bertugas 

dalam hal pengembangan usaha, manajemen dan tekonologi dijadikan 

prioritas dalam penelitian ini atas rekomendasi Sekretaris BPSU. 

Sedangkan pada Biro Pengelolaan Data dan Lingkungan (BPDL) 

memiliki frekuensi 4 atau 10,81%. BPSU dengan frekuensi 7 atau 

18,92%. Biro Pengendalian Operasional Brantas (BPO BT) mempunyai 2 

frekuensi atau 5,41%. Unit-unit tersebut memiliki pegawai di atas 30, 

karena tanggung jawab yang banyak. Bahkan tidak ada kesempatan 

untuk mengisi kuisioner ini. 

Sekretaris Perusahaan (Sekper) ada 3 frekuensi dengan jumlah 

sesungguhnya 8 orang dan dapat dikatakan mewakili unit tersebut. 

Satuan Pengawas Internal (SPI) mempunyai 3 Frekuensi dengan jumlah 

sesungguhnya adalah 5 orang. Biro Sistem dan Manajemen Mutu 

(BSMM) juga memiliki frekuensi sedikit yaitu berjumlah 2 atau 5,41%. 

Frekuensi tersebut cukup sedikit karena jumlah sesungguhnya BSMM 

adalah 6 orang.  

Biro Keuangan (BKU) dengan frekuensi 5 atau 13,51%. Jumlah 

sesungguhnya cukup banyak yaitu 13 orang. Biro ini memang 

membutuhkan orang yang lebih karena mengelola aliran dana perusahaan 

secara keseluruhan. 

Penyebaran kuisioner telah diusahakan disebar secara merata. 

Namun karena kesibukan unit atau pegawai pada khususnya membuat 

banyak kuisioner yang tidak kembali. Secara khusus kuisioner belum 

menjamah seluruh unit kerja perusahaan, seperti halnya Biro 
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Perencanaan dan Program (BP2) dan Divisi Jasa Umum (DJU) yang 

tidak sempat terlibat dalam kuisioner. Namun kuisioner telah merangkum 

seluruh direktorat yang ada di Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang. 

4.3  Analisis Data 

4.3.1  Hasil Analisis uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas sangat diperlukan dalam penelitian ini, karena setiap 

penelitian perlu dibuktikan kevalidan datanya. Berikut Tabel hasil uji 

validitas kuisioner: 

Tabel 4.8 
Uji Korelasi Bivariate 

  
  X1 X2 X3 Y 
X1 Pearson 

Correlation 1 .682(**) .503(**) .392(*) 

 Tantangan Sig. (2-tailed)  .000 .002 .016 
  N 37 37 37 37 
X2 Pearson 

Correlation .682(**) 1 .715(**) .746(**) 

 Pengembangan Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
  N 37 37 37 37 
X3 Pearson 

Correlation .503(**) .715(**) 1 .833(**) 

 Keterlibatan Sig. (2-tailed) .002 .000   .000 
  N 37 37 37 37 
Y Pearson 

Correlation .392(*) .746(**) .833(**) 1 

 Inovasi Sig. (2-tailed) .016 .000 .000   
  N 37 37 37 37 

 Sumber: Data Primer 2008 
 

Dari Tabel hasil uji analisis korelasi bivariate dapat dilihat nilai 

korelasi antara skor variable X1, X2, X3 dengan skor variabel Y. Nilai ini 

kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel dicari pada signifikansi 0,05 

dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n)=37, maka didapat r tabel sebesar 

0,325. 
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Berdasarkan hasil analisis, didapat korelasi untuk antar variabel 

mempunyai skor lebih dari 0,325 dan setiap variabel mempunyai nilai 

signifikan dibawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel dikatakan valid. 

Tabel 4.9 
Uji KMO dan Bartlett 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .680 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 95.191 
df 6 
Sig. .000 

 Sumber: Data Primer 2008 

Tabel di atas menunjukkan angka KMO di bawah 1 dan di atas 0,5, 

tepatnya adalah 0,680. Sedangkan angka signifikan menunjukkan 0,000. 

Sehingga uji analisis faktor juga dapat membuktikan kevalidan setiap 

variabel. 

b. Uji Reliabilitas 

Selain uji validitas, uji validitas juga diperlukan untuk melihat 

keandalan kuisioner. Berikut Tabel hasil uji statistik reliabilitas: 

Tabel 4.10 
Uji Statistik Reliabilitas 

  

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 
.880 .879 4

Sumber: Data Primer 2008 
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Menurut Nunally dalam Ghozali (2006:42), suatu variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Dapat 

dilihat dari hasil uji reliabilitas bahwa nilai Cronbach Alpha dengan item 

standar menghasilkan angka 0,879. Maka dapat disimpulkan bahwa 

kuisioner tersebut dikatakan reliabel. 

4.3.2 Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Hasil uji regresi dengan Y sebagai dependent variable adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.11 
Koefisien 

  
Model X3 X1 X2 
1 Correlations Keterlibatan (X3) 1.000 -.029 -.589 
    Tantangan (X1) -.029 1.000 -.534 
    Pengembangan (X2) -.589 -.534 1.000 
  Covariances Keterlibatan (X3) .012 .000 -.007 
    Tantangan (X1) .000 .013 -.007 
    Pengembangan (X2) -.007 -.007 .013 
Sumber: Data Primer 2008 

Dari Tabel 4.14 di atas, dapat dilihat bahwa korelasi antar variabel 

independen yang paling tinggi adalah variabel X3 tehadap X2, berada 

pada angka -0,589 atau 58,9%. Meski demikian korelasi antar variabel 

tersebut masih di bawah 90%, maka dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolonieritas. Begitu pula korelasi antar variabel yang lain. 
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Tabel 4.12 
Uji Multikolinieritas 

 

Sumber: Data Primer 2008 

Model 
  
  

Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

Beta  
  
  Tolerance VIF 

1 (Constant)  3.239 .003    
  Tantangan (X1) -.236 -2.068 .047 .534 1.873
  Pengembangan (X2) .464 3.282 .002 .349 2.867
  Keterlibatan (X3) .620 5.181 .000 .488 2.050

Dapat dilihat dari Tabel di atas, nilai VIF variabel X1 hingga X3 

berada pada kisaran angka 1 sampai 3 dengan nilai VIF yang tertinggi di 

variabel X2 sebesar 2,867. Angka VIF tersebut berada jauh di bawah 10 

atau kurang dari 5. Pada uji tersebut dapat dilihat bahwa nilai VIF tidak 

ada masalah. 

Nilai tolerance variabel X1 hingga X3 menunjukkan angka 0,3 

sampai 0,6. Nilai tolerance yang dihasilkan adalah di atas 0,1. Sehingga 

nilai tolerance juga tidak menjadi masalah. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam 

model regresi. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik atau gambar 

berikut ini: 
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Gambar 4.8 
Uji Heteroskedastisitas 

 

 
Sumber: Data Primer 2008 
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Dari hasil uji regresi, grafik scatterplots tersebut menunjukkan 

bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola 

tertentu. Penyebaran berada baik di atas maupun di bawah sumbu 0. Hal 

ini membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, melainkan 

homoskedastisitas pada model regresi. Sehingga model regresi layak 

dipakai untuk memprediksi Inovasi berdasarkan masukan variabel 

independen (TANTANGAN, PENGEMBANGAN, dan 

KETERLIBATAN). 
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c. Uji Normalitas 

Uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 4.9 
Histogram Regresi 
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Gambar 4.10 
Normal P-P Plot 

 

 
Sumber: Data Primer 2008 

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Ex
pe

ct
ed

 C
um

 P
ro

b
Dependent Variable: Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Grafik Histogram menunjukkan pola distribusi yang tersusun di 

tengah dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Sedangkan pada grafik 

normal plot, terlihat titik-titik tidak menyebar jauh, melainkan mendekati 

dan mengikuti garis lurus. Dari kedua grafik ini dapat disimpulkan bahwa 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Selain uji regresi, juga dilakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov 

dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 
Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov 

  

  
Unstandardized 

Residual 
N 37 
Normal Parameters(a,b) Mean .0000000 
  Std. Deviation .31671820 
Most Extreme 
Differences 

Absolute .081 

  Positive .081 
  Negative -.067 
Kolmogorov-Smirnov Z .495 
Asymp. Sig. (2-tailed) .967 
Sumber: Data Primer 

Dari hasil uji statistik tersebut, nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 

0,495 dan menunjukkan angka signifikan pada 0,967. Untuk memenuhi 

asumsi normalitas angka tersebut harus di atas 0,05. Maka uji statistik 

Kolmogorov-Smirnov dapat membuktikan bahwa asumsi normalitas 

dapat dipenuhi. Uji non parametrik tersebut konsisten dengan uji regresi 

sebelumnya. 

4.3.3. Uji Statistik (Regresi) 

a. Koefisien Determinasi 

Pada uji regresi, ditemukan koefisien determinasi yang dapat 

dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 4.14 
Koefisien determinasi 

  

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .877(a) .770 .749 .33080 
Sumber: Data Primer 2008 
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Dari tampilan tabel di atas besarnya Adjusted R square 

menunjukkan angka 0,749, hal ini berarti 74,9% variasi INOVASI dapat 

dijelaskan oleh ketujuh variabel independen. Sedangkan sisanya (100% -

74,9% = 25,1%) ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar model.  

b. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Uji ini diperlukan untuk menentukan hubungan simultan antara 

variabel X1 sampai X3 terhadap variabel Y. berikut hasil uji F dengan 

menggunakan uji Anova: 

Tabel 4.15 
Uji ANOVA 

  

Model 
  

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.074 3 4.025 36.777 .000(a) 
  Residual 3.611 33 .109     
  Total 15.685 36      

Sumber: Data Primer 2008 

Dari hasil uji ANOVA tersebut, didapat F hitung sebesar 36,777 

dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas yang dihasilkan jauh lebih 

kecil dari pada 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi INOVASI. Dengan kata lain variabel independen 

(TANTANGAN, PENGEMBANGAN, dan KETERLIBATAN) 

berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap INOVASI. 

b. Uji Statistik t 

Hasil uji statistik berfungsi untuk menguji hubungan variabel X1, 

X2, X3 secara individu terhadap variabel Y. Berikut Tabel yang 

dihasilkan: 
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Tabel 4.16 
Uji Statistik t 

  

Model 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Beta 
   
 Tantangan (X1) -.236 -2.068 .047 
 Pengembangan (X2) .464 3.282 .002 
 Keterlibatan (X3) .620 5.181 .000 

Sumber: Data Primer 2008 

Hasil uji di atas menunjukkan semua variabel yang diuji signifikan 

mempengaruhi INOVASI. Variabel X1, X2, X3 menunjukkan angka 

signifikan, hal itu dapat dilihat dari probabilitas signifikansi Variabel X1 

menunjukkan angka 0,047, X2: 0,002, sedangkan X3: 0,000. Maka 

variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan adalah keterlibatan 

(X3) karena nilai signifikansinya adalah paling rendah diantara variabel 

independen lainnya. 

Oleh karena nilai signifikansi ketiga variabel tersebut berada di 

bawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel INOVASI 

dipengaruhi secara parsial oleh variabel TANTANGAN, 

PENGEMBANGAN dan variabel KETERLIBATAN dengan persamaan 

matematis: 

INOVASI = – 0,236 TANTANGAN + 0,464 PENGEMBANGAN 

+ 0,620 KETERLIBATAN 
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4.4 Pembahasan 

Pengajuan hipotesis pada Bab II, merupakan jawaban sementara terhadap 

penelitian. Maka setelah melalui berbagai perhitungan analisis, hipotesis tersebut 

memang benar jawaban atas penelitian ini. 

Untuk membuktikan hipotesis, ada tiga variabel dengan beberapa item. 

Item-item tersebut tergabung ke dalam masing-masing variabel, diantaranya 

adalah sebagai berikut:  

1. Variabel Tantangan didukung oleh item: rasa tertantang, keberanian 

dalam mengambil risiko, dan usaha dalam menyelesaikan masalah. 

2. Variabel Pengembangan didukung oleh item: pendidikan dan pelatihan 

yang ada, kemampuan pegawai dan kemauan untuk menciptakan karya-

karya. 

3. Variabel Keterlibatan didukung oleh item: tanggapan pimpinan, 

ketertarikan terhadap kotak saran, forum-forum pegawai, tanggung jawab 

terhadap usulan. 

Analisis terhadap jawaban sampel, menunjukkan bahwa motivasi pegawai 

berpengaruh secara dominan terhadap Inovasi perusahaan. Sedangkan variabel-

variabel dari motivasi yaitu: Tantangan, Pengembangan, dan Keterlibatan, 

ternyata berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel Inovasi. 

Dan semua variabel tersebut ternyata juga berpengaruh secara individual (parsial) 

terhadap inovasi. Implementasi masing-masing variabel di Kantor Pusat Perum 

Jasa Tirta I Malang adalah sebagai berikut: 
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1. Variabel Tantangan 

Tantangan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dapat dilihat 

pada Tabel berikut: 

Tabel 4.17 
Distribusi Variabel Tantangan 

 
Item Pertanyaan Mean Kategori

1. Saya sering tertantang dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh atasan 

3,92 Baik 

2. Saya berani mengambil risiko dalam 

menyelesaikan permasalahan di perusahaan 

3,57 Baik 

3. Ketika suatu permasalahan sulit untuk 

diselesaikan, maka saya akan berusaha keras 

untuk mengatasinya. 

4,00 Baik 

 Variabel Tantangan 3,83 Baik 
Sumber: Data Primer 2008 

Dari distribusi variabel tantangan (X3) di atas, dapat dilihat bahwa 

rata-rata jawaban responden dikategorikan “baik” atas besarnya tantangan 

mereka di perusahaan. Sehingga yang dilakukan hanya bagaimana 

memanfaatkan kekuatan tersebut agar tercapai suatu inovasi yang optimal. 

2. Variabel Pengembangan 

Variabel pengembangan mempunyai pengaruh secara parsial terhadap 

inovasi. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 
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Tabel 4.18 
Distribusi Variabel Pengembangan 

 
Item Pertanyaan Mean Kategori 

1. Perusahaan menyediakan berbagai macam 

pendidikan dan pelatihan untuk 

mengembangkan kemampuan pegawai. 

3,92 Baik 

2. Kemampuan dan pengetahuan saya, jauh 

meningkat setelah bekerja di perusahaan ini. 

3,95 Baik 

3. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan 

membuat saya ingin menciptakan karya-

karya yang lebih baik. 

3,92 Baik 

 Variabel Pengembangan 3,93 Baik 
Sumber: Data Primer 2008 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden 

masuk dalam kategori “baik”. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

pengembangan SDM yang dilakukan oleh Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I 

Malang sudah bagus. 

Sedangkan program pelatihan yang dimaksudkan Kantor Pusat Perum 

Jasa Tirta I Malang adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara 

sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi 

pelatihan dan praktek, jangka waktu pelatihan, metode dan sasaran 

pelatihan, persyaratan peserta, tenaga pelatihan dan evaluasi. Melalui 

program pelatihan, pegawai merasa terbantu dalam meningkatkan 

keseluruhan karirnya dan membantu mengembangkan tanggung jawabnya 

di masa depan. Pengembangan berguna untuk membantu pegawai agar 

mampu mengatasi tanggung jawabnya di masa depan. Pelatihan lebih 

berorientasi pada kondisi sekarang, sedangkan pengembangan lebih 
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berorientasi pada perspektif masa depan. Program pelatihan di Kantor Pusat 

Perum Jasa Tirta I Malang meliputi: 

1. Kompetensi yang ingin dicapai 

Kompetensi kerja disini merupakan kemampuan kerja setiap individu 

yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

sesuai dengan standar suatu perusahaan. 

2. Materi pelatihan dan praktik 

Dalam pemberian materi atau teori pelatihan harus disesuaikan dengan 

jenjang pendidikan dan kebutuhan tiap-tiap pegawai. Sehingga dalam 

prakteknya di lapangan pegawai tidak merasa kesulitan dalam menerapkan 

teori yang telah diperoleh. Pelatihan ini diberikan untuk: 

a. Pelatihan untuk Pegawai baru 

Bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dalam mengelola 

perusahaan sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan. 

b. Pelatihan untuk pejabat dan tenaga ahli 

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, mengelola sumberdaya 

manusia yang selaras dengan tuntutan organisasi yeng berorientasi pada 

pelayanan atau kepuasan pelanggan dan memberikan bekal agar mampu 

merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 

Disamping pelatihan di atas dapat diselenggarakan kursus secara spesifik, 

antara lain: 

1) Analisis keuangan untuk pejabat keuangan 

2) System penggajian untuk pejabat SDM 

3) Dam Break Analysis untuk TA Teknik 
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4) Studi kelayakan untuk TA Litbang 

5) Estimasi biaya untuk Divisi Jasa Umum dan Biro Perjalanan dan 

Pengendalian 

6) Adm Kontrak untuk Divisi Jasa Umum dan Biro Perencanaan dan 

Pengendalian 

7) Kehumasan untuk public relation 

c. Pelatihan untuk non pejabat atau non tenaga ahli 

Bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai dan meningkatkan 

prestasi kerja pegawai. 

3. Jangka Waktu Pelatihan 

Jangka waktu pelatihan tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan 

sehingga teori yang diberikan dapat diterima dan diterapkan oleh pegawai 

sesuai dengan sasaran perusahaan. 

4. Metode dan sasaran pelatihan 

Metode pelatihan yang menggunakan cara pembelajaran dan 

disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Metode pelatihan 

tersebut antara lain: 

a. Kursus 

Untuk memperdalam keterampilan pegawai agar cakap dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, perusahaan memberikan 

kesempatan pada pegawai untuk mengikuti kursus-kursus, palatihan-

pelatihan yang disesuaikan dengan bidang kerja masing-masing. Selain 

itu kursus juga diberikan untuk menambah pengetahuan dan 

mengenalkan pegawai terhadap kemajuan teknologi yang terbaru, 
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sehingga pegawai terhindar dari keusangan. Macam dari kursus-kursus 

tersebut diantaranya: 

1) Pelatihan Latpram bagi anggota Satpam, diselenggarakan oleh 

Kepolisian. 

2) Sistem Informasi Akuntansi Subsistem Akuntansi 

Pertanggungjawaban, diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan 

Akuntansi dan Keuangan (PPA&K) STAN. 

3) Pengenalan dan pemahaman Keselamatan dan Kesehatan kerja (K-

3) dan kebersihan Lingkungan, diselenggarakan oleh Departemen 

Tenaga Kerja. 

b. Seminar 

Merupakan suatu pertemuan untuk membahas dan menyelidiki sesuatu, 

di bawah pimpinan seorang ahli. Dalam pertemuan ini seorang ahli yang 

diundang sebagai instruktur memberikan pengarahan dan metode-metode 

terbaru, sehingga dapat menambah wawasan peserta seminar. 

c. Lokakarya 

Merupakan pertemuan yang dihadiri sekelompok orang untuk 

mengadakan pembahasan mengenai suatu bidang tertentu. Pertemuan ini 

hampir sama dengan seminar, namun dalam lokakarya peserta tidak 

hanya diberi materi atau masukan, tetapi juga diajak bertukar pikiran. 
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d. Studi Banding 

Merupakan penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan dengan jalan meninjau secara langsung ke perusahaan lain 

dan membandingkan sistem atau metode kerja yang dianut oleh 

perusahaan tersebut dengan Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang. 

Sasaran dari pelatihan yaitu untuk memberikan, memperoleh, 

meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, 

disiplin, dan sikap kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian sesuai 

dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 

3. Variabel Keterlibatan 

Distribusi Variabel Keterlibatan dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 4.19 
Distribusi Variabel Keterlibatan 

 
Item Pertanyaan Mean Katogori

1. Pimpinan sangat memperhatikan ketika saya 

mengajukan usulan yang bersangkutan dengan 

perusahaan. 

3,30 Baik 

2. Saya tertarik untuk mengisi kotak saran yang 

disediakan oleh perusahaan. 

2,92 Netral 

3. Sering diadakan forum-forum untuk menyaring 

ide-ide kreatif dari para pegawai. 

3,16 Baik 

4. Saya akan bertanggungjawab dan ikut serta 

dalam proses ketika usulan yang saya sampaikan 

diterapkan oleh perusahaan. 

3,59 Baik 

 Variabel Keterlibatan 3,24 Baik 
Sumber: Data Primer 2008 
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Angka rata-rata pelibatan pegawai pada Kantor Pusat Perum Jasa Tirta 

I Malang sudah baik menurut Tabel di atas. Namun ada satu item yang 

menunjukkan kategori “netral”, sehingga masih perlu pembenahan dalam 

hal pelibatan peagawai. 

Telah diketahui bahwa inovasi tidak selalu lahir dari meja-meja 

formal seperti rapat-rapat pimpinan. Tetapi motivasi terkadang lahir dari 

sebuah canda tawa di saat coffee break atau sarapan bersama. 

Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang masih menggunakan jalur 

formal untuk menampung ide-ide atau gagasan-gagasan. Berikut tabelnya: 
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Tabel 4.20 
Prosedur Pengembangan Usaha 
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Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa inovasi atau ide pengembangan 

usaha lahir dari investor maupun biro atau divisi di Perum Jasa Tirta, 

kemudian dilanjutkan dengan pembuatan proposal dan diajukan kepada 

Direksi dalam bentuk gambaran awal. Jika Direksi menolak maka ide 

tersebut tidak bisa dilajutkan, tetapi jika disetujui maka harus dikaji lebih 

lanjut oleh Biro Litbang (sekarang BPUMT) dengan bantuan data dari divisi 

atau biro pengaju ide. 

Hasil analisis diberikan kepada Divisi keuangan untuk dievaluasi 

hingga ada rekomendasi ketika sampai kepada Direktur. Jika Direksi 

menyetujui, maka akan dibahas lebih dalam oleh BPUMT dan kemudian 

ditentukan untuk dilaksanakan sendiri atau memerlukan kerja sama dari 

pihak ketiga. Jika dilaksanakan sendiri proses itu berlanjut hingga direksi 

menyetujui dan mengeluarkan Keputusan Direksi untuk membentuk tim 

pelaksana dan evaluasi. Jika membutuhkan pihak ketiga, maka perlu ada 

konsep kerja sama, verifikasi penandatanganan hingga dibentuknya tim 

pelaksana dan evaluasi. 

Sedangkan untuk inovasi-inovasi atau pengembangan yang mencakup 

internal hanya dilakukan masing-masing biro atau divisi. Hal itu termaktub 

dalam kebijakan-kebijakan yang ditetapkan masing-masing kepala biro atau 

divisi. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Perum Jasa Tirta I 

Malang masih menggunakan jalur formal dalam mengambil keputusan. 

Proses penyaluran ide yang terlebih dahulu harus melalui Direksi 

menyebabkan pegawai enggan dalam menyalurkan idenya. Pegawai 
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barangkali akan merasa nyaman ketika ada mediasi yang dianggap setara 

dengan mereka. 

Selain itu dari jawaban responden dapat dikatakan bahwa pegawai 

merasa tidak terlalu tertarik untuk mengisi kotak saran. Padahal kotak saran 

merupakan sarana yang tepat untuk menyalurkan pemikiran pegawai. 

Farum-forum untuk menyalurkan ide juga belum tergarap secara optimal, 

seperti halnya Ikatan Karyawan Perum Jasa Tirta I (IKAJATI) sebenarnya 

berpotensi besar untuk dijadikan alat dalam rangka menjaring ide-ide dan 

aspirasi pegawai. 

4. Dimensi Inovasi (Variabel Dependen) 

Distribusi variabel dependen yang terdiri atas 13 item pertanyaan 

dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 
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Tabel 4.21 
Distribusi Variabel Inovasi 

 
Item Pertanyaan Mean Katogori

1. Produk-produk baru Perum Jasa Tirta I lebih 

unggul dari pada produk dari perusahaan lain. 

3,27 Baik 

2. Produk-produk baru Perum Jasa Tirta I sesuai 

dengan budaya masyarakat. 

3,46 Baik 

3. Produk-produk baru Perum Jasa Tirta I mudah 

untuk dikonsumsi atau digunakan. 

3,62 Baik 

4. Produk-produk baru Perum Jasa Tirta I 

mempunyai banyak keunggulan. 

3,38 Baik 

5. Produk-produk baru Perum Jasa Tirta bisa 

dengan mudah menarik perhatian calon 

konsumen. 

3,14 Baik 

6. Saya ingin bekerja mandiri. 4,11 Sangat 

Baik 

7. Saya mumpunyai gairah kerja di perusahaan 3,81 Baik 

8. Sering ada pegawai yang memperoleh 

penghargaan atas  ide-idenya. 

3,22 Baik 

9. Ada penilaian tentang bakat dan kemampuan 

pegawai. 

3,68 Baik 

10. Banyak keberhasilan ketika perusahaan ini 

sedang mengalami kesulitan. 

3,43 Baik 

11. Perusahaan ini mudah beradaptasi. 3,43 Baik 

12. Setiap orang disini menghargai saya 3,51 Baik 

13. Perusahaan terbuka dalam menerima saran atau 

kritik 

3,49 Baik 

 Variabel Inovasi 3,503 Baik 
Sumber: Data Primer 2008 
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Dilihat dari Tabel di atas, inovasi yang dilakukan Perum Jasa Tirta I 

Malang sudah baik. Inovasi masih lebih rendah dari pada angka motivasi 

secara keseluruhan yang merupakan faktor dominan. Berikut gagasan, ide 

inovasi atau pengembangan usaha perusahaan yang diinventarisasi oleh 

BPUMT. 

Tabel 4.22 
Inventarisasi Pengembangan Usaha 

 
NO URAIAN  SUMBER DANA 

A PEMBANGKITAN TENAGA 
LISTRIK   

1 Rencana pengembangan Sumber dana investasi melalui 
  pembangunan PLTM di wilayah Kerja sharing dengan PJT dan Swasta 
  Mlirip Gate : 1,3 MW   

2 Pembangunan PLTA Mlirip Sumber dana investasi melalui 
  sharing dengan PJT dan Swasta 

3 Pengembangan PLTA Karangkates IV kajian oleh PT. PLN 
  dan V dan PLTA Kesamben 1995-1996 bersama PT. 
    Indra Karya 

4 Pembangunan PLTA Tulungagung  Sumber dana investasi melalui 
  Tahap II Pemerintah Pusat 

5 Pembangunan PLTA Lodoyo Tahap II Sumber dana investasi melalui 
    Pemerintah Pusat 
B PENYEDIAAN AIR BERSIH   

1 Rencana Pengembangan Penyediaan  Sumber dana investasi melalui 
  Air Bersih di Wilayah Gresik Selatan sharing dengan PJT, PDAM dan 
  - tahap I sebesar Rp 11,93 milyar Swasta 
  - tahap II sebesar Rp 18,83 milyar   
  - tahap III sebesar Rp 19,37 milyar   
  - Pengembangan Air Bersih PDAM  Sumber dana investasi PJT I 
     Gresik   

2 Penyediaan air bersih untuk Sumber dana investasi melalui 
  pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sharing dengan PJT, PDAM dan 
    Swasta 

3 Usulan Pengembangan Penyediaan  Sumber dana investasi melalui 
  Air Baku untuk wilayah Kab. Sidoarjo sharing dengan PJT, PDAM dan 
  - Penyediaan Air Baku dari Saluran Swasta 
    Pelayaran   

4 Rencana Penyediaan Air Bersih Untuk Sumber dana investasi melalui 
  Kota Mojokerto sharing dengan PJT, PDAM dan 

105 

 



NO URAIAN  SUMBER DANA 
5 Rencana Pembangunan IPAL   Sumber dana investasi melalui 

  Komunal Kali Surabaya untuk Industri sharing dengan PJT, instansi terkait 
    dan Swasta 
C LAIN-LAIN   

1 Produksi Air Minum Dalam kemasan  Sumber dana investasi melalui 
  (AMDK) PJT I 

2 Pengembangan Daerah Wisata di Sumber dana investasi melalui 
  Wilayah Kerja PJT I PJT I 
  a. Waduk Sengguruh   
  b. Waduk Karangkates dan Lahor   
  c. Waduk Waduk Selorejo   
  d. Waduk Bening   
  e. Waduk Wonorejo   
  f. Wlingi dan Lodoyo   
  g. Mrican   
  h. Lengkong Baru   
  i. Waduk Wonogiri    

3 PJT I sebagai Training Centre untuk Sumber dana investasi melalui 
  pengembangan SDA baik nasional PJT I 
  maupun internasional   

4 Pengembangan budidaya Sapi Sumber dana investasi melalui 
    PJT I 

5 Pemanfataan pasir dan hasil Sumber dana investasi melalui 
  pengerukan sedimen waduk PJT I 

6 Pengembangan pemanfaatan lahan Sumber dana investasi melalui 
  Pemanfaatan lahan di Karangkates  swasta/investor 
  seluas 20 hektar untuk tanaman kayu    
  Balsa   

7 Pemanfaatan sampah di Waduk  Sumber dana investasi melalui 
  Sengguruh  swasta/investor 

Sumber: Perum Jasa Tirta I Malang, 2007. 
 

Diantara ide-ide yang diinventarisasi BPUMT ada beberapa yang 

sudah diimplementasikan menjadi produk inovasi yang memuaskan. Inovasi 

tersebut diantaranya adalah: 
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1. Air Minum dalam Kemasan (AMDK) 

PJT I dalam tahun 2006 telah mencanangkan program pendirian 

AMDK, untuk itu telah diterbitkan KPTS Direksi nomor 

KP.125/KPTS/DU/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pembentukan Tim 

Penanggungjawab Pendirian Unit Usaha AMDK dan diperbarui dengan 

KPTS Direksi nomor KP. 028/KPTS/DU/2007 tanggal 27 Pebruari 2007. 

Berdasarkan KPTS Direksi tersebut, maka dilakukan upaya tindak 

lanjut untuk merealisasikan program pendirian AMDK tersebut. 

a. Instalasi AMDK 

Pelaksanaan pemasangan instalasi pipanisasi dan peralatan 

AMDK telah dirampungkan oleh UD. Melkin Putra pada bulan 

Juni 2007, namun dari hasil beberapa kali uji coba pengoperasian 

peralatan tersebut masih belum memenuhi standar yang telah 

ditentukan (SNI maupun Depkes), terutama hasil uji 

mikrobiologinya. 

Berdasarkan uji kualitas air yang dilakukan oleh Laboratorium 

Kualitas Air PJT I terhadap hasil produksi  yaitu pada tanggal 6, 8, 

13 Februari, 11 April, 28 Mei, 7,11 dan 11 Juni 2007 kadar 

cemaran mikroba Total Plate Count belum memenuhi standar 

Departemen Kesehatan nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang 

air minum. 

Usaha perbaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas 

telah dilakukan oleh UD. Melkin Putra  antara lain dengan 

beberapa penambahan yaitu menambah cardridge filter dan lampu 
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Ultraviolet (UV), namun belum menunjukkan hasil yang 

signifikan. Mengingat hal tersebut pada tanggal 5 Nopember 2007 

berdasarkan Surat Pernyataan dari UD. Melkin Putra sepakat untuk 

menyerahkan pemasangan alat UV kepada PJT I dan PJT I 

menunjuk Berkat Anugerah Mechanical Engineering untuk 

memperbaiki instalasi unit UV dan pembenahan pipanisasinya. 

Tabel 4.23 
Uji Kualitas Air untuk Parameter Total Plate Count 

 
No Uji air Satuan Hasil Metode 

Analisis 

Standar 

Baku Mutu 

Ket 

1 Setelah UV Koloni/ml 5x102 Standar Total 

Plate Count 

1x102 Tidak 

memenuhi 

2 Tangki akhir 

produksi 

Koloni/ml 14x102 Standar Total 

Plate Count 

1x102 Tidak 

memenuhi 

3 Total Plate 

Count   

Koloni/ml 18x101 Standar Total 

Plate Count 

(dipasaran) 

1x105 Memenuhi 

Sumber: Perum Jasa Tirta I Malang, 2008. 
 

b. Perijinan 

Agar kegiatan usaha AMDK merk ASA di Sengguruh segera 

beroperasi dengan lancar maka dilakukan pengurusan ijin-ijin 

usaha.  Perijinan yang telah diselesaikan  adalah sebagai berikut : 

1. Ijin Persetujuan Prinsip Nomor 530/30/421.107/2007 tanggal 

27 April 2007 yang diterbitkan oleh Dikopperindag 

Kabupaten Malang 

2. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Nomor 

653.1/113.VI.TR.K.K/4 21.113/2007 tanggal 12 Juni 2007 
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yang diterbitkan oleh Dinas Permukiman, Kebersihan dan 

Pertamanan Kabupaten Malang. 

3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 

180/414/IMB/KEP/4 21.013/2007 tanggal 27 Juni 2007. 

4. Ijin Gangguan (HO) Nomor 530.08/347/4 21.403/2007 

tanggal 29 Juni 2007. 

5. Ijin UPL dan UKL telah disahkan oleh Dinas LH dan ESDM 

Kabupaten Malang nomor 660.4/2006/UKKPL/421.113/XII/ 

2007 tanggal 28 Desember 2007. 

Untuk pengesahan ijin UPL dan UKL tersebut, dokumen UPL 

dan UKL AMDK Merk ASA dipresentasikan PJT I kepada 

instansi-instansi terkait untuk mendapatkan masukan dan 

tanggapan perbaikan. Presentasi dokumen UPL dan UKL tersebut 

difasilitasi oleh Dinas LH ESDM Kabupaten Malang dan 

dilaksanakan pada bulan Oktober 2007. 

Menunjuk Memo Dinas Ketua Tim Persiapan Pendirian AMDK 

di Sengguruh nomor KP. 06/MD/TIM.AMDK/IV/2007 tanggal 16 

April 2007 mengajukan usulan anggaran biaya pengurusan 

perijinan sebesar Rp 57,5 juta, namun jumlah anggaran yang 

diajukan tersebut adalah biaya berdasarkan informasi resmi dari 

instansi terkait, belum termasuk biaya lainnya seperti biaya 

akomodasi, survei, rapat, peninjauan ke lokasi, pengambilan 

sampel dan lainnya, yang tidak dialokasikan dalam pengajuan 

anggaran. Realisasi biaya pengurusan perijinan sampai akhir 
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Desember 2007 sebesar + Rp 24 juta  atau 41% dari pengajuan 

anggaran, hal ini disebabkan karena terbitnya ijin tidak bisa 

dilakukan secara paralel atau bersamaan, setiap ijin yang disahkan 

atau terbit dari instansi terkait membutuhkan waktu yang cukup 

lama, sehingga penyerapan biayanya menyesuaikan dengan kondisi 

yang ada. 

Pada tanggal 4 Februari 2008 telah terbit surat dari lembaga 

Sertifikasi Produk Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan 

Lembaga Tembaga Surabaya (Ls-Pro BPSMB-LT SBY) yang 

menyatakan produk AMDK PJT I merk ASA dan AJATA dapat 

menggunakan tanda SNI 01-3553-1996. Pada bulan Maret 2008 

mengurus ijin AMDK merk ASA dan AJATA untuk memperoleh 

nomor registrasi MD ke Kantor Pusat BPOM di Jakarta. 

c. Produksi 

Produksi AMDK merk ASA telah dilaksanakan, namun masih 

dalam taraf uji coba. Hasil produksi tersebut untuk sementara 

dimanfaatkan oleh kalangan internal Divisi Jasa ASA I dalam 

bentuk galon. Uji coba produksi belum optimal dan masih terbatas 

disebabkan bahan baku berupa galon jumlahnya terbatas, sehingga 

belum dapat ditawarkan kepada unit-unit lain. Sedangkan untuk 

jenis cup belum bisa dilaksanakan karena membutuhkan dana yang 

cukup besar untuk pengadaan bahan bakunya, mengingat dalam 

pembelian bahan baku tersebut terdapat ketentuan minimal order 

oleh pihak supplier. 
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Tabel 4.24 
Pemanfaatan AMDK dalam Galon oleh Internal Divisi Jasa ASA I 

 
No. Bulan Harga Sat (Rp) Jml Pemanfaatan Total 

1 Feb s/d April 8000/galon 400 3.200.000 

2 Mei 8000/galon 3 24.000 

3 Juni 8000/galon 16 128.000 

4 Juli 8000/galon 31 248.000 

5 Agustus 8000/galon 56 448.000 

7 September 8000/galon 20 160.000 

8 Oktober 8000/galon 18 144.000 

9 Nopember 8000/galon 21 168.000 

10 s/d 31 Desember 8000/galon 19 152.000 

 T O T A L  179 4.682.000 

Sumber: Perum Jasa Tirta I Malang, 2008. 
 

Produksi AMDK merk ASA di Sengguruh pada awal masa 

produksi adalah dalam bentuk galon.  Pengadaan berupa pembelian 

bahan baku (galon) oleh bagian perlengkapan telah dilaksanakan 

sejumlah 1.000 galon pada PT. Indonesia Pet Bottle (INDOPET), 

diperkirakan awal bulan Januari 2008 akan tiba. 

Selanjutnya untuk operasional AMDK berikutnya perlu 

melakukan segera pengadaan bahan baku cup beserta 

kelengkapannya, mengingat permintaan dari calon konsumen 

cukup banyak.  
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2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) 

PLTM sangat strategis dikembangkan sebagai alternatif pembangkit 

listrik tenaga air khususnya untuk melayani daerah-daerah terpencil 

dengan skala kebutuhan listrik yang relatif kecil. Studi tentang 

pengembangan PLTM sudah dilakukan mulai tahun 2007 yang lalu. Saat 

ini sudah dilakukan pembicaraan intensif dengan pihak investor dari 

Tehate Group untuk melakukan kajian awal pengembangan PLTM di 

saluran irigasi Lodagung. 

Berikut kajian ulang operasional PLTM Wonorejo oleh BPUMT 

Tahun 2007. 

PLTM Wonorejo terletak di Bendungan Wonorejo Desa Wonorejo 

Kabupaten Tulungagung. Dibangun dengan dana sisa proyek 

pembangunan Bendungan Wonorejo, PLTM Wonorejo yang berkapasitas 

200 KW pada awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik 

kantor operasional bendungan. Seperti diketahui pada masa-masa awal 

pengoperasian bendungan sering terjadi pemadaman listrik dan biaya 

listrik yang dikeluarkan sangat besar mencapai Rp. 8.000.000,- per bulan 

bahkan pada periode tertentu mencapai Rp. 11.000.000,- per bulan. 

Untuk itu apabila kebutuhan listrik dapat disuplai dari PLTM maka akan 

sangat membantu beban operasional kantor. 

Maksud dan tujuan kajian ulang operasional PLTM Wonorejo ini 

adalah untuk mengetahui kelayakan operasional PLTM baik secara teknis 

maupun ekonomis berdasarkan studi terdahulu yang disesuaikan dengan 

kondisi saat ini. 
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Rencana operasional 

Fungsi utama Waduk Wonorejo adalah menambah suplai air baku 

Kota Surabaya pada musim kemarau. Selama kebutuhan air di hilir masih 

dapat dipenuhi Waduk Sutami, suplai air dari Waduk Wonorejo hanya 

sebagian saja sehingga waduk belum perlu dioperasikan sampai elevasi + 

141 m. Berdasarkan hal tersebut pengoperasian PLTM Wonorejo sulit 

untuk dilakukan karena PLTM didisain beroperasi pada elevasi + 141 m 

s/d + 153 m. PLTM dapat dioperasikan pada elevasi di atas + 153 m tetapi 

konsekuensi yang diambil adalah mengurangi debit air yang disalurkan 

ke PLTA. Secara sederhana skema pengaliran air dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

Gambar 4.11 
Skema Pengaliran Air PLTM 

 
  

 

 

 

 

Sumber: Perum Jasa Tirta I Malang, 2008. 
 

 Berdasarkan kondisi tersebut skenario pengoperasian PLTM adalah 

sebagai berikut: 

a. Debit air yang digunakan untuk operasional PLTM adalah debit air 

yang dialirkan melalui HJV yang berasal dari pengurangan suplai 

air ke PLTA. Hal ini dilakukan karena sesuai pola operasi waduk 

PLTM 

inflow Bendung 
Tiudan  

PLTA 

H J V 

Outflow Waduk  
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debit air tidak mencukupi apabila dialirkan melalui pipa PLTA dan 

HJV.  

b. Kebutuhan PLTM sebesar + 1 m3/dt diambil dari debit air rata-rata 

yang disuplai ke PLTA sebesar 6,3 m3/dt pada musim kemarau.  

c. Diasumsikan koefisien produksi listrik PLTM sebesar 100%, tetapi 

persentase produksi listrik yang dijual ke PLN sebesar 50 % 

sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik kantor.  

d. Operasi PLTM hanya pada saat musim kemarau atau selama + 240 

hari dalam setahun (pada saat elevasi +183 m s/d +153 m) dengan 

jam operasi 15 jam per hari. Pada saat musim hujan PLTA hanya 

beroperasi selama 3 jam per hari dengan suplai air sebesar rata-rata 

1,5 m3 sehingga tidak ada kemungkinan pengurangan suplai air ke 

PLTA untuk operasional PLTM. 

e. Diperlukan penambahan switch untuk send & receive (export & 

import). Biaya penambahan peralatan dapat dibebankan pada biaya 

operasional dan pemeliharaan. 

3. Sistem Penyediaan Air Bersih 

Kebutuhan air bersih akan semakin meningkat dan tahun ke tahun 

terutama di kota-kota besar dan kota-kota kecil penyangganya. Sesuai 

Peraturan Menteri PU No. 56/PRT/1991 tentang tugas pokok PJT I 

disebutkan perusahaan dapat menyediakan air bersih untuk disalurkan ke 

konsumen. Hal ini merupakan peluang usaha yang sangat bagus karena 

saat ini beberapa pemerintah daerah berminat untuk menjalin kerjasama 

penyediaan air bersih dengan PJT I. 
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Pemerintah daerah yang berminat untuk menjalin kerjasama antara 

lain adalah Kabupaten Gresik dan Tulungagung. 

a. Kerjasama dengan PDAM Kabupaten Gresik 

Penawaran kerjasama penyediaan air bersih dengan PDAM 

Kabupaten Gresik yaitu dengan menambah IPA 100 liter/detik untuk 

disalurkan melalui instalasi pengolahan air (IPA) yang telah ada milik 

PDAM Kabupaten Gresik. Rencana penambahan IPA ini diperkirakan 

membutuhkan dana investasi kurang lebih Rp 11 Miliar dengan lokasi 

intake di Legundi. 

Dari hasil perhitungan sementara harga air yang diperoleh sebesar 

Rp. 1.250/m3 dan masa pengembalian investasi (payback period) 11 

tahun. Kajian awal ini sudah dipresentasikan ke Pemerintah 

Kabupaten Gresik pada 24 Maret 2008 namun pertemuan itu belum 

mencapai kesepakatan tentang harga jual air PJT I ke PDAM Gresik 

dan sharing investasi yang akan dilakukan. Mengingat kebutuhan air 

di daerah Gresik pada tahun 2007 diperkirakan sebesar 1.730 

liter/detik sedangkan kapasitas pengolahan air eksisting PDAM Gresik 

hanya sebesar 605 liter/detik maka hal ini merupakan peluang usaha 

yang bagus bagi PJT I. 

Untuk mendapatkan informasi dan kepastian hukum tentang 

kerjasama operasi ini, BPPSPAM Jakarta bersedia untuk memfasilitasi 

dan menjadi narasumber. Informasi awal yang didapatkan dari 

BPPSPAM, diperlukan Pra Kajian Kelayakan sebelum kerjasama ini 

dilakukan dengan tingkat kedalaman studi yang hampir sama dengan 
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Kajian Kelayakan (termasuk survei riil kebutuhan air minum). 

Diharapkan pada triwulan III tahun 2008 nota kesepahaman kerjasama 

dengan Pemkab dan PDAM Gresik tentang penyediaan air bersih 

dapat dilakukan. 

b. Kerjasama dengan PDAM Kabupaten Tulungagung 

Daerah pelayanan yang menjadi sasaran kerjasama pelayanan air 

bersih adalah daerah di bilik Waduk Wonorejo. Sampai saat ini daerah 

tersebut belum mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM. 

Kebutuhan air penduduk didapatkan dari sumur-sumur dalam yang 

secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas belum sepenuhnya terjamin. 

Untuk itu PDAM Tulungagung mengajukan penawaran kerjasama 

dengan PJT I dalam hal penyediaan air bersih dengan memanfaatkan 

air dari Waduk Wonorejo. Secara teknis hal tersebut memungkinkan 

karena rencana kapasitas IPA yang akan dipasang di Bendungan 

Wonorejo hanya 20 liter/detik sedangkan kapasitas tampungan Waduk 

Wonorejo secara total mencapai 120 juta m3. PDAM Tulungagung 

sudah melakukan survei awal tentang jumlah pelanggan potensial 

yaitu sebesar 2.500 pelanggan dengan kebutuhan rata-rata 15 

m3/bulan/keluarga. Dan hasil perhitungan sementara PJT didapatkan 

harga jual rata-rata sebesar Rp. 1.900/m3. Harga ini sesuai dengan tarif 

yang ditetapkan oleh PDAM Tulungagung. Investasi yang diperlukan 

termasuk pengadaan IPA dan pembangunan pipa distribusi sebesar 

kurang lebih Rp 7,5 miliar dengan masa pengembalian 11 tahun. 
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Dijadwalkan pada bulan Mei 2008 presentasi tentang kajian kelayakan 

kerjasama ini dapat dilakukan ke PDAM Kabupaten Tulungagung. 

c. Rencana pengembangan penyediaan air bersih wilayah Gresik 

Tujuan pengembangan ini adalah untuk meningkatkan suplai air 

bersih di wilayah Gresik. Kegiatan proyek meliputi: 

- Pembangunan IPA. 

- Transmisi pipa 

- Disain dan perijinan 

- Bangunan kantor. 

d. Penyediaan air bersih untuk Pelabuhan Tanjung Perak 

Surabaya 

Tujuan pengembangan ini adalah untuk meningkatkan suplai air 

bersih bagi pemanfaat di pelabuhan. Kegiatan proyek meliputi: 

- Pembangunan IPA. 

- Pipa transmisi. 

- Pembangunan reseivor. 

- Pompa transmisi dan fasilitas catu daya. 

e. Pengembangan air bersih untuk wilayah Sidoarjo 

Tujuan penegmbangan ini adalah untuk meningkatkan suplai air 

bersih di wilayah Sidoarjo dan bagi industri. Proyek ini meliputi: 

1) Pembangunan Long Storage Porong 

- Pembangunan Rubber Dam. 

- Rehabilitasi tanggul menampung back water. 

- Water Treatment. 
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2) Penyediaan air baku dari saluran pelayaran 

- Pembangunan pintu air 

- Perpipaan 

f. Pengembangan air besrih untuk kawasan timur Surabaya 

Tujuan pengembangan ini adalah untuk meningkatkan suplai air 

bersih bagi masyarakat dan industri. Kegiatan ini meliputi: 

- Pembangunan Rubber Dam 

- Pembangunan IPA dan pipa transimisi 

- Intake Resorvir 

g. Penyediaan air bersih untuk Kota Mojokerto 

Tujuan pengembangan ini adalah untuk meningkatkan suplai air 

bersih bagi masyarakat dan industri. Kegiatan ini meliputi: 

- Pembangunan IPA 

- Pipa transmisi 

- Pembangunan resorvir 

- Pompa transmisi air bersih dan fasilitas catu daya. 

4. Wisata Lingkungan 

a. Pengembangan Wisata Selorejo 

Pada waktu pengalihan pengelolaan dari koperasi proyek Brantas 

PJT I, fasilitas pariwisata yang dipasarkan kepada pengguna jasa 

masih terbatas pada unit usaha penginapan dan kemudian restoran dan 

secara bertahap telah dilakukan pembenahan-pembenahan dengan 

merenovasi bangunan-bangunan peninggalan proyek untuk 

difungsikan sebagai penginapan. 
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Sebagai tahap awal pengembangan Pariwisata Selorejo pada tahun 

1993 dibangun kolam renang dewasa sebanyak 1 unit dan pada tahun 

1995/1996 dibangun cottage sebanyak 12 unit. 

Guna meningkatkan kepuasan pengguna jasa, secara bertahap juga 

telah dibangun: restoran, kolam renang anak, tempat olah raga, tempat 

bermain anak, tempat berteduh dan tempat untuk wisata lainnya. 

b. Pengembangan Wisata Wonorejo 

Bendungan Wonorejo terletak di kaki Gunung Wilis bagian selatan, 

dengan ketinggian puncak bendungan ± 188 m di atas permukaan laut. 

Waktu tempuh dari Kota Tulungagung ke tempat wisata ± 15 menit. 

Fasilitas yang ada diantaranya adalah: 

- Villa / cottage. 

- Gedung pertemuan. 

- Play ground. 

- Bumi Perkemahan 

- Wisata perahu 

- Kantin 

- Fasilitas oleh raga seperti jogging track, sepeda gunung, kolam 

renang. 
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c. Pengembangan Wisata Karangkates 

Pariwisata Karangkatates terletak ± 35 km dari Kota Malang ke 

arah selatan, tepatnya di desa karangkates Kecamatan Sumberpucung 

Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi sangat strategis, terletak di 

pinggir jalan raya di lewati oleh kendaraan umum jurusan Malang-

Blitar, sehingga mudah untuk datang ke Karangkates. 

Wisata karangkates mempunyai 2 lokasi wisata 

1) Taman Wisata Karangkates 

Taman wisata Karangkates yang berlokasi di sebelah utara 

Bendungan Sutami mempunyai fasilitas di area seluas 6 hektar 

Taman wisata Karangkates dilengkapi fasilitas sebagai beikut: 

- Kebun binatang mini terdapat kijang dan burung merak. 

- Mainan anak. 

- Kantin. 

- Tempat penjualan souvenir khas daerah Malang dan 

sekitarnya. 

- Mushollah, kamar mandi, dll. 

2) Taman Wisata Bendungan Lahor 

Taman wisata bendungan Lahor yang berlokasi di sebelah selatan 

Bendungan Lahor mempunyai fasilitas di areal seluas 5 hektar. 

Taman wisata Bendungan Lahor dilengkapi dengan fasilitas 

sebagai berikut: 

- Mainan anak 

- Tempat penjualan souvenir. 
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Sedangkan inovasi yang masih dalam tahap gagasan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.25 
Inovasi Perum Jasa Tirta I Malang (Tahap Gagasan) 

 
NO URAIAN  KETERANGAN 
(1) (2) (3) 
      
A PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK  

1 Pembangunan PLTA Mlirip Menghasilkan tambahan energi 
    23,6 GWh 

2 Pembangunan PLTA Tulungagung  Adanya tambahan PLTA baru 
  Tahap II meningkatkan produksi tahunan 

3 
Pembangunan PLTA Lodoyo Tahap 
II 

Menghasilkan tambahan energy 23,6 
GWh 

B LAIN-LAIN   
1 PJT I sebagai Training Centre untuk Tambahan pendapatan usaha 

  pengembangan SDA baik nasional dari Jasa Non Air 
  maupun internasional   

2 Pengembangan budidaya Sapi Tambahan pendapatan usaha 
    dari Jasa Non Air 

3 Pemanfataan pasir dan hasil Tambahan pendapatan usaha 
  pengerukan sedimen waduk dari Jasa Non Air 

4 Pengembangan pemanfaatan lahan Mendapatkan tambahan pendapatan usaha 
  Pemanfaatan lahan di Karangkates  dari Jasa Non Air 
  seluas 20 hektar untuk tanaman kayu    
  Balsa   

5 Pemanfaatan sampah di Waduk  Mendapatkan tambahan pendapatan usaha 
  Sengguruh  dari Jasa Non Air 
      

Sumber: Perum Jasa Tirta I Malang, 2007. 
 

Dari data-data tersebut telah diketahui bahwa sudah banyak inovasi-

inovasi terhadap produk yang dikeluarkan oleh Perum Jasa Tirta I Malang. 

Tetapi masih ada beberapa ide yang belum direalisasikan yang sebenarnya 

bisa mengoptimalkan inovasi perusahaan itu sendiri. Karena dengan 

semakin banyaknya inovasi yang dilakukan maka akan semakin besar pula 

kemajuan yang dihasilkan serta laba yang akan didapatkan. 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada pegawai Kantor Pusat Perum Jasa 

Tirta I Malang beserta analisisnya yang telah dibahas pada bab IV, maka dapat 

diambil kesimpulan diantaranya: 

1. Motivasi pegawai berpengaruh secara simultan terhadap inovasi Kantor 

Pusat Perum Jasa Tirta I Malang. 

2. Motivasi pegawai berpengaruh secara bersama-sama (parsial) terhadap 

inovasi Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang. 

3. Dari ketiga variabel independen ternyata variabel keterlibatan (X3) 

mempunyai pengaruh paling dominan terhadap inovasi Kantor Pusat 

Perum Jasa Tirta I Malang. 

4. Pemberian motivasi pegawai sudah baik begitu pula inovasi yang 

dilakukan Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I Malang, namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa inovasi masih daapt dioptimalkan. 

5. Motivasi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi inovasi. Ada 

faktor lain yang secara langsung maupun tidak, bisa mempengaruhi 

inovasi perusahaan. Seperti halnya proses aplikasi dari ide itu sendiri, 

pembacaan peluang usaha, dan lainnya juga perlu diperhatikan. Sehingga 

pemberian motivasi tidak akan percuma jika faktor-faktor yang lain juga 

dijalankan agar inovasi dapat dioptimalkan. 

Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan yang signifikan bagi Perum Jasa 

Tirta I Malang terutama Kantor Pusat sebagai Badan Usaha Milik Negara 
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(BUMN) yang bertugas sebagai pengelola sumberdaya air di wilayah Indonesia. 

Sehingga diharapkan kinerja perusahaan akan lebih baik dalam hal pengelolaan 

sumberdaya air dan tidak menjadi sebuah ironi bagi masyarakat Indonesia di masa 

yang akan datang.  

 5.2  Saran 

Berdasarkan analisis atas data-data yang dikumpulkan, maka kiranya 

penulis perlu memberikan saran-saran sebagai rekomendasi yang barangkali dapat 

dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak Direksi, Bagian Pengembangan 

Sumberdaya Manusia dan Umum maupun Biro Pengembangan Usaha, 

Manajemen dan Teknologi di kemudian hari. 

Adapun saran-saran yang diberikan kepada Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I 

Malang diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Motivasi ternyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inovasi 

perusahaan. Kesuksesan pemberian motivasi pegawai berarti kesuksesan 

pula pada program inovasi perusahaan. Jika program inovasi kurang 

berhasil maka perusahaan bisa melihat atau menganalisa motivasi yang 

diberikan kepada pegawainya, begitu pula sebaliknya. Jadi motivasi 

pegawai bisa dijadikan salah satu ukuran kesuksesan program inovasi. 

2. Kantor Pusat perum Jasa Tirta I Malang bisa mengoptimalkan inovasinya 

dengan cara memberikan motivasi kepada pegawai 

a. Mengupayakan agar visi dan misi perusahaan dipahami sepenuhnya 

oleh seluruh pegawai. Sehingga diharapkan para pegawai merasa lebih 

dilibatkan bisa lebih ikut serta dalam pencapaian visi dan misi 

perusahaan tersebut. 
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b. Memotong jalur pemasukan ide, dimana ide tidak menuju direksi 

untuk diputuskan tetapi langsung melalui BPUMT sebagai unit 

mediasi untuk dianalisis sehingga tidak memakan waktu yang lama 

dan tidak terkesan terlalu formal. Sehingga diharapkan pegawai tidak 

merasa sungkan untuk menyalurkan idenya.. 

c. Membuat sistem pendidikan dan pelatihan yang terencana, jelas dan 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pegawai serta continue 

sehingga skill dan pengetahuan pegawai bisa terus ditingkatkan. 

d. Mendorong para pimpinan untuk senantiasa memberikan tantangan 

bagi pegawainya, karena semakin besar tantangan yang diberikan akan 

semakin menumbuhkan kegairahan untuk mengatasinya. Kualitas dan 

kuantitas tantangan tentunya harus dikontrol masing-masing 

pimpinan. 

e. Mengoptimalkan fungsi kotak saran sebagai media pemasukan ide 

atau pemikiran pegawai dengan cara mewacanakan pentingnya kotak 

saran tersebut sebagai sumber inspirasi perusahaan. 

f. Mengupayakan penjaringan ide kreatif pegawai melalui forum-forum 

informal seperti coffee break dan waktu istirahat serta forum-forum 

pegawai lainnya. 

3. Seperti dijelaskan pada bab 4, bahwa motivasi bukan satu-satunya hal 

yang mempengaruhi penciptaan inovasi perusahaan. Oleh karena itu 

perusahaan perlu memperbaiki hal lain untuk mengoptimalkan inovasi 

seperti meningkatkan alokasi dana, meningkatkan koordinasi antar unit, 

memperbaiki implementasi inovasi itu sendiri dan lainnya. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 

Daerah Pengaliran yang Masuk Wilayah Kerja pada Sungai Bengawan Solo 

 

No Nama Panjang 
(km)   No Nama Panjang

(km)   No Nama Panjang
(km) 

1. 
Bengawan  

300,00 
 9. Lohgede 2,00  17. Catur 16,40 

Solo  10. Siwaluh 10,50  18. Brangkal 15,60 

2. Tirtomoyo 55,00  11. Grompol 7,00  19. Gandong 23,00 

3. Keduwang 45,50  12. Tempuran 4,00  20. Kukur 6,00 

4. Walikan 43,00  13. Gambiran 10,00  21. Jungke 12,00 

5. Dengkeng 67,00  14. Madiun 300,00  22. Ketonggo 5,00 

6. Blora 5,50  15. Ketegan 14,00  23. Tinil 6,00 

7. Ceper 7,00  16. Cemer 6,00  
24. 

Floodway 
12,50 

8. Ujung 13,00      Plangwot 
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Lampiran 3 
 

Daerah Pengaliran yang Masuk Wilayah Kerja pada Sungai Brantas 
 

No. Nama Sungai 
Panjang 

Sungai (km) 
No Nama Sungai 

Panjang 

Sungai (km) 

1 K. Brantas 320.00 21 K. Badak 20.00 

2 K. Amprong 31.70 22 K. Serinjing 35.50 

3 K. Lesti 69.50 23 K. Konto 86.20 

4 K. Metro 39.20 24 K. Kedak 14.10 

5 K. Lahor 27.40 25 K. Widas 129.00 

6 K. Bambang 20.60 26 K. Kedungsuko 23.80 

7 K. Lekso 18.80  27 K. Ulo 12.60 

8 K. Semut 21.40 28 K. Kuncir 52.70 

9 K. Jari 12.50 29 K. Bening 9.00 

10 K. Putih 19.20 30 K. Beng 20.00 

11 K. Ewuh 18.90 31 K. Watudakon 24.10 

12 K. Dawir 47.40 32 K. Brankal 53.50 

13 K. Parit Agung 54.80 33 K. Sadar 26.20 

14 K. Parit Raya 15.60 34 K. Kambing 13.00 

15 K. Ngrowo 10.80 35 K. Porong 62.50 

16 K. Ngasinan 32.10 36 K. Marmoyo 43.50 

17 K. Tawing 15.00 37 K. Surabaya 39.70 

18 K. Tugu 18.00 38 K. Kedurus 13.20 

19 K. Bodeng 20.00 39 K. Wonokromo 12.30 

20 K. Song 21.50 40 K. Mas 13.20 
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Lampiran 4 

Lembar Kuisioner 

No : _______ 
 
Nama   : __________________ (jangan diisi jika tidak ingin) 
Usia    : _______ tahun  
Jenis Kelamin  : P / L (lingkari yang sesuai)  
Unit Kerja   : ________________________  
Pendidikan Terakhir : ________________________  
Masa Kerja   : _______ tahun _______ bulan  
 
Responden yang terhormat, 
Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi pertanyaan dalam 
kuesioner yang diberikan. Kuesioner ini nantinya akan digunakan sebagai bahan 
penelitian skripsi yang berjudul “Peranan Motivasi Sebagai Upaya dalam 
Menumbuhkan Inovasi Pegawai”. 
Isilah kuesioner ini dengan jawaban yang sesungguhnya terjadi atau 
sesungguhnya Bapak/Ibu/Saudara rasakan. Respons Bapak/Ibu/Saudara akan 
diperlakukan secara rahasia dan data dari survey ini akan dilaporkan dalam bentuk 
hasil olahan seluruh responden, sehingga Bapak/Ibu/Saudara tidak perlu khawatir 
akan jawaban yang berikan. 
Demikian, kerjasama Bapak/Ibu/Saudara sangat saya hargai dan saya sampaikan 
terima kasih yang sebesar-besarnya. 
 Hormat saya, 

Peneliti 
 
M. Zemi Alcharisma 
 

 
 
 
 
Petunjuk Teknis 

1. Berikut disediakan pernyataan-pernyataan 
atau Statement mengenai motivasi dan inovasi di Perum Jasa Tirta I Malang. 
Pada setiap pernyataan, anda harus memberikan satu jawaban dengan cara 
memberikan tanda (√). 

2. Silahkan mengisi jawaban menurut persepsi anda pribadi. Sejauh mana 
tingkat kepuasan anda dengan pernyataan-pernyataan dibawah? Jika anda 
pilih 1 = Sangat tidak setuju, 2 = Tidak setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, dan 
5 = Sangat setuju. 

3. Cara memberikan jawaban adalah berdasarkan yang sesungguhnya terjadi 
atau sesungguhnya Saudara rasakan saat ini, sehingga pada umumnya 
pikiran/ide pertama yang terlintas pada benak Saudara setelah membaca 
pernyataan adalah jawaban yang sebenarnya. 
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Tentang Motivasi 
Tantangan (Challenge) 

1. Saya sering tertantang dalam menyelesaikan 1  2  3  4  5  

 tugas yang diberikan oleh atasan 

2. Saya berani mengambil risiko dalam  1  2  3  4  5  

 menyelesaikan permasalahan di perusahaan 

3. Ketika suatu permasalahan sulit untuk  1  2  3  4  5  

 diselesaikan, maka saya akan berusaha keras 

 untuk mengatasinya. 

 
Pengembangan (Development) 

4. Perusahaan menyediakan berbagai macam 1  2  3  4  5  

 pendidikan dan pelatihan untuk mengembang- 

 kan kemampuan pegawai. 

5. Kemampuan dan pengetahuan saya, jauh 1  2  3  4  5  

 meningkat setelah bekerja di perusahaan ini. 

6. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan 1  2  3  4  5  

 membuat saya ingin menciptakan karya-karya 

 yang lebih baik. 

 

Keterlibatan (Involvement) 

7. Pimpinan sangat memperhatikan ketika saya 1  2  3  4  5  

 mengajukan usulan yang bersangkutan 

 dengan perusahaan. 

8. Saya tertarik untuk mengisi kotak saran yang 1  2  3  4  5  

 disediakan oleh perusahaan. 

9. Sering diadakan forum-forum untuk menyaring 1  2  3  4  5  

 ide-ide kreatif dari para pegawai. 
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10. Saya akan bertanggungjawab dan ikut serta 1  2  3  4  5  

 dalam proses ketika usulan yang saya 

 sampaikan diterapkan oleh perusahaan. 

 

Tentang Inovasi 
Dari sisi karakteristik inovasi 

1. Produk-produk baru Perum Jasa Tirta I lebih 1  2  3  4  5  

 unggul dari pada produk dari perusahaan lain. 

2. Produk-produk baru Perum Jasa Tirta I sesuai 1  2  3  4  5  

 dengan budaya masyarakat. 

3. Produk-produk baru Perum Jasa Tirta I mudah 1  2  3  4  5  

 untuk dikonsumsi atau digunakan. 

4. Produk-produk baru Perum Jasa Tirta I  1  2  3  4  5  

 mempunyai banyak keunggulan. 

5. Produk-produk baru Perum Jasa Tirta bisa 1  2  3  4  5  

 dengan mudah menarik perhatian calon 

 konsumen. 

 
 
Dari Sisi Organisasi yang inovatif 

6. Saya ingin bekerja mandiri.   1  2  3  4  5  

7. Saya mumpunyai gairah kerja di perusahaan 1  2  3  4  5  

8. Sering ada pegawai yang memperoleh  1  2  3  4  5  

penghargaan atas  ide-idenya. 

9. Ada penilaian tentang bakat dan   1  2  3  4  5  

kemampuan pegawai. 
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10. Banyak keberhasilan ketika perusahaan ini 1  2  3  4  5  

sedang mengalami kesulitan. 

11. Perusahaan ini mudah beradaptasi  1  2  3  4  5  

12. Setiap orang disini menghargai saya  1  2  3  4  5  

13. Perusahaan terbuka dalam menerima saran 1  2  3  4  5  

atau kritik 
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Lampiran 5 

Distribusi Item X1, X2, dan X3 

No. 
Tantangan(X1)   Pengembangan(X2) Keterlibatan(X3)     
X1.1 X1.2 X1.3 Mean X2.1 X2.2 X2.3 Mean X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 Mean 

1 3 3 3 3.00 1 2 2 1.67 2 3 1 3 2.25
2 4 4 4 4.00 4 4 4 4.00 3 2 1 3 2.25
3 4 4 4 4.00 3 3 4 3.33 3 3 2 3 2.75
4 3 4 4 3.67 5 4 4 4.33 3 3 5 3 3.50
5 3 3 3 3.00 3 4 3 3.33 2 2 3 2 2.25
6 4 3 4 3.67 5 4 4 4.33 3 3 3 4 3.25
7 4 3 3 3.33 4 4 3 3.67 4 3 3 3 3.25
8 3 3 3 3.00 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3.00
9 4 4 5 4.33 4 4 4 4.00 4 4 4 5 4.25

10 3 2 3 2.67 4 3 4 3.67 3 2 3 4 3.00
11 5 4 5 4.67 5 5 5 5.00 4 4 5 5 4.50
12 4 4 5 4.33 5 5 5 5.00 4 4 4 4 4.00
13 4 3 4 3.67 4 4 4 4.00 4 3 3 4 3.50
14 4 3 4 3.67 2 4 4 3.33 1 1 1 4 1.75
15 3 2 3 2.67 3 2 2 2.33 3 1 2 4 2.50
16 5 4 5 4.67 5 5 5 5.00 4 4 4 4 4.00
19 3 3 4 3.33 3 3 4 3.33 3 3 3 4 3.25
20 5 5 5 5.00 5 5 5 5.00 3 1 4 5 3.25
21 5 5 5 5.00 5 5 5 5.00 5 3 3 3 3.50
23 4 4 4 4.00 4 4 4 4.00 3 3 2 3 2.75
26 4 4 4 4.00 4 4 4 4.00 3 3 3 3 3.00
27 3 3 3 3.00 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3.00
28 5 5 5 5.00 5 4 4 4.33 3 5 5 4 4.25
29 4 4 3 3.67 5 5 5 5.00 4 5 5 4 4.50
30 4 3 3 3.33 4 4 4 4.00 4 4 4 4 4.00
32 4 4 5 4.33 4 5 4 4.33 4 3 4 4 3.75
33 4 5 5 4.67 5 3 3 3.67 4 2 3 4 3.25
34 4 4 4 4.00 5 5 5 5.00 4 4 3 3 3.50
35 4 2 4 3.33 3 4 4 3.67 3 2 3 3 2.75
37 4 3 4 3.67 4 4 3 3.67 2 2 2 2 2.00
38 4 3 3 3.33 3 4 4 3.67 3 2 3 3 2.75
40 3 3 4 3.33 4 4 4 4.00 4 3 3 4 3.50
41 4 3 4 3.67 2 2 3 2.33 3 2 2 2 2.25
44 4 3 4 3.67 3 4 4 3.67 3 3 3 3 3.00
45 4 4 4 4.00 4 4 4 4.00 4 3 3 4 3.50
50 5 5 5 5.00 5 5 4 4.67 3 3 5 5 4.00
51 4 4 4 4.00 5 5 5 5.00 4 4 4 5 4.25

Mean 3.92 3.57 4.00 3.83 3.92 3.95 3.92 3.93 3.30 2.92 3.16 3.59 3.24
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Lampiran 6 

Distribusi Variabel Y 

No. 
Karakteristik Inovasi     Organisasi yang inovatif         

1 2 3 4 5 Mean 6 7 8 9 10 11 12 13 Mean
1 3 2 2 2 2 2.20 3 3 2 3 2 2 2 2 2.38
2 2 2 2 2 1 1.80 4 3 1 2 3 3 3 1 2.50
3 3 3 3 3 2 2.80 3 3 3 3 2 2 3 2 2.63
4 4 5 4 5 3 4.20 4 3 3 4 3 5 4 5 3.88
5 2 2 3 2 2 2.20 3 3 2 2 2 2 3 3 2.50
6 3 3 5 3 3 3.40 3 3 3 4 3 4 3 5 3.50
7 4 4 4 4 4 4.00 3 4 4 4 4 4 4 4 3.88
8 3 3 3 3 3 3.00 4 4 3 4 3 3 2 3 3.25
9 3 4 4 4 4 3.80 3 4 4 4 3 4 4 4 3.75

10 3 4 4 4 4 3.80 4 4 3 4 4 4 4 4 3.88
11 5 5 5 5 5 5.00 5 5 4 5 5 5 5 4 4.75
12 4 4 4 4 4 4.00 5 5 4 4 4 4 4 4 4.25
13 3 3 2 2 2 2.40 3 3 3 4 4 4 3 5 3.63
14 1 4 4 3 2 2.80 4 4 1 2 3 4 3 2 2.88
15 2 2 3 2 2 2.20 4 3 2 3 3 3 2 2 2.75
16 4 4 4 4 4 4.00 4 4 4 5 4 4 4 4 4.13
19 3 3 3 3 3 3.00 4 4 2 2 3 2 4 3 3.00
20 2 3 5 2 3 3.00 5 5 4 4 4 4 3 3 4.00
21 3 3 5 3 3 3.40 5 3 5 5 5 3 3 2 3.88
23 3 3 3 3 3 3.00 4 3 2 4 3 3 3 3 3.13
26 4 4 4 4 4 4.00 3 3 3 4 3 3 3 3 3.13
27 3 3 3 3 3 3.00 4 4 4 4 3 3 3 3 3.50
28 4 4 4 4 4 4.00 5 5 4 4 4 4 4 4 4.25
29 5 5 5 5 4 4.80 5 5 5 4 4 4 4 4 4.38
30 4 4 4 4 4 4.00 5 4 4 5 4 3 3 4 4.00
32 4 4 4 4 3 3.80 4 3 3 4 3 3 4 4 3.50
33 2 3 3 3 2 2.60 4 3 3 3 3 3 4 3 3.25
34 3 3 4 3 3 3.20 5 5 3 3 5 4 4 3 4.00
35 4 4 4 4 3 3.80 5 4 4 4 4 4 5 4 4.25
37 3 2 3 3 3 2.80 5 4 3 3 3 3 3 3 3.38
38 4 4 3 4 3 3.60 5 3 3 3 3 3 3 3 3.25
40 4 4 4 4 4 4.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00
41 2 2 2 2 2 2.00 4 4 2 2 2 2 3 3 2.75
44 3 3 3 3 3 3.00 3 4 4 4 4 3 5 5 4.00
45 3 4 3 3 3 3.20 4 4 4 3 4 4 4 4 3.88
50 5 5 5 5 5 5.00 5 5 3 5 3 3 3 5 4.00
51 4 4 4 4 4 4.00 5 4 4 5 4 5 5 5 4.63

Mean 3.27 3.46 3.62 3.38 3.14 3.37 4.11 3.81 3.22 3.68 3.43 3.43 3.51 3.49 3.58
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Lampiran 7 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Correlations 

 Correlations 
 

  
  

X1 X2 X3 Y 
X1 Pearson Correlation 1 .682(**) .503(**) .392(*) 
  Sig. (2-tailed)  .000 .002 .016 
  N 37 37 37 37 
X2 Pearson Correlation .682(**) 1 .715(**) .746(**) 
  Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
  N 37 37 37 37 
X3 Pearson Correlation .503(**) .715(**) 1 .833(**) 
  Sig. (2-tailed) .002 .000   .000 
  N 37 37 37 37 
Y Pearson Correlation .392(*) .746(**) .833(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .016 .000 .000   
  N 37 37 37 37 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .680 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 95.191 
df 6 
Sig. .000 

 
 

Communalities 
 

  Initial Extraction 
X1 1.000 .530
X2 1.000 .844
X3 1.000 .807
Y 1.000 .773

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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 Total Variance Explained 
 

Component 
  

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.955 73.870 73.870 2.955 73.870 73.870
2 .683 17.085 90.954     
3 .236 5.896 96.851     
4 .126 3.149 100.000     
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

 
Component Matrix(a) 

 

  Component 

  1 
X1 .728
X2 .919
X3 .898
Y .879

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 

 
 

Reliability 

Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 37 100.0

Excluded(
a) 0 .0

Total 37 100.0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.880 .879 4
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Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 
X1 3.8292 .66031 37
X2 3.9278 .82085 37
X3 3.2432 .72045 37
Y 3.5030 .66007 37

 
 

Inter-Item Correlation Matrix 
 

  X1 X2 X3 Y 
X1 1.000 .682 .503 .392 
X2 .682 1.000 .715 .746 
X3 .503 .715 1.000 .833 
Y .392 .746 .833 1.000 

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 

Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
X1 10.6741 4.075 .585 .527 .901
X2 10.5754 3.003 .842 .737 .805
X3 11.2600 3.436 .793 .731 .825
Y 11.0003 3.693 .766 .770 .838

 
 
 

Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
14.5032 6.071 2.46403 4 
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Lampiran 8 

Uji Validitas dan Reliabilitas X1 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.865 .870 3

 
 

Inter-Item Correlation Matrix 
 

  X1.1 X1.2 X1.3 
X1.1 1.000 .660 .699
X1.2 .660 1.000 .714
X1.3 .699 .714 1.000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 

 
Scale Statistics 

 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
11.4865 3.923 1.98076 3 

 
 

Correlations 
 

  
  

X1.1 X1.2 X1.3 X1 
X1.1 Pearson Correlation 1 .660(**) .699(**) .865(**) 
  Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
  N 37 37 37 37 
X1.2 Pearson Correlation .660(**) 1 .714(**) .904(**) 
  Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
  N 37 37 37 37 
X1.3 Pearson Correlation .699(**) .714(**) 1 .903(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 
  N 37 37 37 37 
X1 Pearson Correlation .865(**) .904(**) .903(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   
  N 37 37 37 37 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

139 
 



Lampiran 9 

Uji Validitas dan Reliabilitas X2 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.886 .895 3

 
 

Inter-Item Correlation Matrix 
 

  X2.1 X2.2 X2.3 
X2.1 1.000 .725 .665
X2.2 .725 1.000 .827
X2.3 .665 .827 1.000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 

Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
11.7838 6.063 2.46233 3 

 
 

Correlations 
 

  
  

X2.1 X2.2 X2.3 X2 
X2.1 Pearson Correlation 1 .725(**) .665(**) .895(**) 
  Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
  N 37 37 37 37 
X2.2 Pearson Correlation .725(**) 1 .827(**) .930(**) 
  Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
  N 37 37 37 37 
X2.3 Pearson Correlation .665(**) .827(**) 1 .899(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 
  N 37 37 37 37 
X2 Pearson Correlation .895(**) .930(**) .899(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   
  N 37 37 37 37 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

140 
 



Lampiran 10 

Uji Validitas dan Reliabilitas X3 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 
.778 .779 4

 
 

Inter-Item Correlation Matrix 
 

  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 
X3.1 1.000 .542 .498 .364 
X3.2 .542 1.000 .607 .264 
X3.3 .498 .607 1.000 .532 
X3.4 .364 .264 .532 1.000 

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 

Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
12.9730 8.305 2.88181 4 

 
 

Correlations 
 

 
  

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3 
X3.1 Pearson Correlation 1 .542(**) .498(**) .364(*) .748(**)
  Sig. (2-tailed)  .001 .002 .027 .000
  N 37 37 37 37 37
X3.2 Pearson Correlation .542(**) 1 .607(**) .264 .794(**)
  Sig. (2-tailed) .001  .000 .114 .000
  N 37 37 37 37 37
X3.3 Pearson Correlation .498(**) .607(**) 1 .532(**) .874(**)
  Sig. (2-tailed) .002 .000  .001 .000
  N 37 37 37 37 37
X3.4 Pearson Correlation .364(*) .264 .532(**) 1 .679(**)
  Sig. (2-tailed) .027 .114 .001   .000
  N 37 37 37 37 37
X3 Pearson Correlation .748(**) .794(**) .874(**) .679(**) 1
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
  N 37 37 37 37 37
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Uji Validitas dan Reliabilitas Y 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.934 .933 13

 
 

Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
45.5405 73.589 8.57838 13 
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Correlations 
 

  Y 
Y1 Pearson Correlation .803(**)
  Sig. (2-tailed) .000
  N 37
Y2 Pearson Correlation .852(**)
  Sig. (2-tailed) .000
  N 37
Y3 Pearson Correlation .771(**)
  Sig. (2-tailed) .000
  N 37
Y4 Pearson Correlation .850(**)
  Sig. (2-tailed) .000
  N 37
Y5 Pearson Correlation .890(**)
  Sig. (2-tailed) .000
  N 37
Y6 Pearson Correlation .505(**)
  Sig. (2-tailed) .001
  N 37
Y7 Pearson Correlation .621(**)
  Sig. (2-tailed) .000
  N 37
Y8 Pearson Correlation .779(**)
  Sig. (2-tailed) .000
  N 37
Y9 Pearson Correlation .791(**)
  Sig. (2-tailed) .000
  N 37
Y10 Pearson Correlation .722(**)
  Sig. (2-tailed) .000
  N 37
Y11 Pearson Correlation .731(**)
  Sig. (2-tailed) .000
  N 37
Y12 Pearson Correlation .665(**)
  Sig. (2-tailed) .000
  N 37
Y13 Pearson Correlation .704(**)
  Sig. (2-tailed) .000
  N 37
Y Pearson Correlation 1
  Sig. (2-tailed)  
  N 37
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Lampiran 12 

Analisis Regresi 

 
Variables Entered/Removed(b) 

 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 X3, X1, 
X2(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Y 

 
 

Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .877(a) .770 .749 .33080 
a  Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

 
 
 ANOVA(b) 
 

Model 
  

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.074 3 4.025 36.777 .000(a)
  Residual 3.611 33 .109    
  Total 15.685 36     

a  Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b  Dependent Variable: Y 

 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model 
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta    
1 (Constant) 1.100 .340  3.239 .003 
  X1 -.236 .114 -.236 -2.068 .047 
  X2 .373 .114 .464 3.282 .002 
  X3 .568 .110 .620 5.181 .000 
a  Dependent Variable: Y 
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Lampiran 13 

Uji Asumsi Klasik 

Coefficients(a) 

a  Dependent Variable: Y 

Model 
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

  
  

B 
Std. 
Error Beta     Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.100 .340  3.239 .003    
  X1 -.236 .114 -.236 -2.068 .047 .534 1.873
  X2 .373 .114 .464 3.282 .002 .349 2.867
  X3 .568 .110 .620 5.181 .000 .488 2.050

 
 

Coefficient Correlations(a) 
 

Model X3 X1 X2 
1 Correlations X3 1.000 -.029 -.589 
    X1 -.029 1.000 -.534 
    X2 -.589 -.534 1.000 
  Covariances X3 .012 .000 -.007 
    X1 .000 .013 -.007 
    X2 -.007 -.007 .013 

a  Dependent Variable: Y 
 
 
 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index Variance Proportions 

       (Constant) X1 X2 X3 
1 1 3.950 1.000 .00 .00 .00 .00
  2 .026 12.285 .47 .03 .06 .30
  3 .016 15.864 .33 .31 .16 .42
  4 .008 21.639 .19 .65 .78 .28

a  Dependent Variable: Y 
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Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 2.2923 4.6542 3.5030 .57912 37
Std. Predicted Value -2.091 1.988 .000 1.000 37
Standard Error of 
Predicted Value .058 .174 .105 .029 37

Adjusted Predicted Value 2.2855 4.6795 3.5023 .58137 37
Residual -.69571 .83533 .00000 .31672 37
Std. Residual -2.103 2.525 .000 .957 37
Stud. Residual -2.279 2.599 .001 1.010 37
Deleted Residual -.81708 .88516 .00065 .35278 37
Stud. Deleted Residual -2.445 2.870 .003 1.048 37
Mahal. Distance .126 8.960 2.919 2.079 37
Cook's Distance .000 .227 .029 .045 37
Centered Leverage Value .003 .249 .081 .058 37

a  Dependent Variable: Y 
 
 

Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 2.2923 4.6542 3.5030 .57912 37
Residual -.69571 .83533 .00000 .31672 37
Std. Predicted Value -2.091 1.988 .000 1.000 37
Std. Residual -2.103 2.525 .000 .957 37

a  Dependent Variable: Y 
 
 

Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov Test / NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 37 

Normal Parameters(a,b) 
Mean .0000000 
Std. Deviation .31671820 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .081 
Positive .081 
Negative -.067 

Kolmogorov-Smirnov Z .495 
Asymp. Sig. (2-tailed) .967 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
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