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BAB IV 

 

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

(Diskoperindag) Kota Batu 

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

(Diskoperindag) Kota Batu bertempat di Jalan Diponegoro No.08 Kota 

Batu. Dinas ini merupakan instansi yang memiliki wewenang dalam 

kepengurusan koperasi, UKM maupun IKM, industri dan dagang yang ada 

di Kota Batu. 

Kota Batu sendiri merupakan kota yang memiliki banyak 

keindahan alam dan keanekaragaman potensi yang dapat dikembangkan. 

Karena banyaknya potensi yang dimiliki tersebut terdapat banyak UKM, 

IKM, serta memperkaya industri yang ada di Kota Batu dengan 

memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada. Buah serta sayur 

tidak hanya dijual mentah, namun diolah menjadi berbagai penganan serta 

minuman khas. Keindahan alam serta udara yang segar dimanfaatkan 

dengan memperbanyak tempat wisata serta arena liburan keluarga. 

Dengan banyaknya turis, pendatang serta pelancong yang ingin menikmati 

keindahan serta berlibur di kota ini, kemudian banyak yang 

memanfaatkannya menjadi usaha yakni dengan membuat penginapan dan 
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hotel. Contoh potensi alam yang kemudian dijadikan tempat wisata yaitu 

adanya pemandian air panas Cangar, wisata olahraga paralayang yang 

mengambil lokasi di Gunung Banyak. Potensi lainnya adalah wisata bunga 

yang berlokasi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu. Konsepnya, seluruh 

desa dipenuhi para penjual bunga, dan pengunjung dapat datang untuk 

sekedar berjalan-jalan sambil melihat-lihat pemandangan aneka bunga. 

Sedangkan hasil perkebunan andalan yang menjadi komoditi utama dari 

Kota Batu adalah buah apel. Apel Batu ini memiliki empat varietas yaitu 

Manalagi, Rome Beauty, Anna, dan Wangling. Namun beberapa tahun 

belakangan ini, apel Batu tidak lagi dapat diunggulkan karena selain 

terjadi penurunan produksi antara 0,8-2,1%, apel Batu juga harus bersaing 

dengan apel-apel impor dari Amerika, Australia, dan New Zealand. Untuk 

itulah kemudian pengusaha-pengusaha serta wirausahawan yang ada di 

Kota Batu mulai memproduksi apel menjadi berbagai produk yang 

bermacam-macam antara lain keripik apel, sari apel, cuka apel, dodol apel, 

coklat apel, dan lain sebagainya, yang kemudian pada perkembangannya 

dibuat juga dari buah serta sayur yang lain, karena selain dikenal sebagai 

penghasil apel, Kota Batu juga menghasilkan berbagai jenis buah lain 

seperti jeruk alpukat, nangka, dan pisang. Seperti Kecamatan Bumiaji 

yang produktif menghasilkan bermacam-macam buah-buahan, juga 

menjadi sentra produksi jeruk keprok batu, jeruk keprok punten, dan jeruk 

manis. Dengan nilai produksi mencapai 23.152 ton dari 24.205 pohon, 

jeruk-jeruk tersebut didistribusikan ke Surabaya, Bali, dan Jakarta. 
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Sektor pertanian juga mulai digiatkan setelah masa kejayaan apel 

berlalu. Kota Batu sedang mencoba pengembangan kedelai Jepang 

Edamame di Batu. Hasilnya sangat potensial unutk dipasok ke Jepang 

sebagai alternatif peningkatan pendapatan petani. Setelah diuji coba, 

kualitasnya termasuk pada grade 9, diatas kota Jember atau Lumajang 

yang meraih grade 6-7. Untuk mendukung ekspor kedelai, diperlukan 

industri pengepakan yang membutuhkan dana sekitar Rp 15 milyar. 

Diharapkan, dari ekspor satu container, Batu dapat meraup untung sekitar 

40%. 

Berdasarkan hal tersebut, sudah jelas bahwa Dinas Koperasi, 

UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu memegang peranan 

penuh pada pengawasan dan pengembangan, serta dalam pembinaan, 

pengurusan, pengendalian, pemberdayaan, dan evaluasi dari kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan koperasi, UKM, IKM, industri dan 

dagang tersebut. 
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4.1.2 Struktur Organisasi Diskoperindag Kota Batu 

Gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diskoperindag Kota Batu Tahun 2013  
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4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Umum Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 

Dinas Perindustrian, Peradagangan , Koperasi, UKM mempunyai 

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas 

otonomi dan tugas pembuatan dibidang Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di 

atas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

2. Pembinaan teknis, pengawasan, pengaturan, pelaksanaan, 

penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dalam kegiatan 

Perindustrian 

3. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengaturan kegiatan 

perdagangan 

4. Pembinaan teknis,pengawasan dan pengaturan kegiatan koperasi 

dan usaha kecil menengah 

5. Pemberian perizinan dan pelayanan umum 

6. Pengelolaan urusan ketatausahaan 
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Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut 

di atas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :  

1. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas 

/kegiatan 

2. Merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan 

perindustrian 

3. Merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan 

perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah 

4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas  

5. Membuat laporan tahunan  

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya.  

Unsur-unsur Organiasasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :  

A. SEKRETARIAT  

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan 

administrasi yang meliputi: pembinaan, penyusunan program dan rencana 

kerja dinas, keuangan, umum dan kepegawaian, keprotokolan, evaluasi, 

dokumentasi dan pelaporan serta memberikan pelayanan teknis 

administratif kepada semua unsur organisasi dinas, juga merencanakan, 

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 
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administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program  

dan  keuangan.  

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di 

atas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :   

1. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program, 

serta rencana tugas. 

2. Pengelolaan urusan keuangan.  

3. Pengelolaan urusan kepegawaian.  

4. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.  

5. Pengelolaan surat menyurat, kehumasan dan protokol. 

6. Pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan 

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut 

diatas, sekretariat  mempunyai uraian tugas sebagai berikut :  

1. Melaksanakan koordinasi pengumpulan bahan, penyusunan 

program dan rencana kerja dinas.  

2. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan 

perlengkapan.  

3. Melaksanakan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan. 

4. Melaksanakan pengelolaan, administrasi dan laporan keuangan 

5. Merencanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian 

data statistik dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil 

menengah.  



50 
 

6. Melaksanakan monitoring evaluasi, dokumentasi dan pelaporan 

kegiatan dinas.  

7. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang 

terkait dibidang tugasnya.  

8. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.  

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya.  

Fungsi-fungsi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :  

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum 

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian 

c. Pengelolaan administrasi keuangan 

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan 

e. Pengelolaan urusan rumah tangga 

f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran 

g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang  

h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas 

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi & tata laksana 

j. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.  

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :  

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan 

3. Sub Bagian Keuangan  
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Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

B. BIDANG PERINDUSTRIAN  

Tugas :  

Merencanakan, merumuskan, menyusun dan menyiapkan program 

bahan pembinaan, pengaturan, pendampingan, bimbingan teknis, 

konsultasi, fasilitasi dan advokasi dalam peningkatan SDM dan kapasitas 

ilmu pengetahuan teknologi, penataan struktur, pengembangan IKM dan 

sentranya, melalui perekayasaan mesin, desain dan diversifikasi produk, 

dan melaksanakan program / rencana kerja kegiatan melalui peningkatan 

kemampuan mengakses informasi peluang berusaha dan pemanfaatan 

sumber daya lokal potensial serta proses alih tekhnologi dan pelayanan 

perijinan.  

1. Pembinaan dan koordinasi pengembangan Industri 

2. Pembinaan dan koordinasi penyediaan dukungan pengembangan 

Industri 

3. Pembinaan dan pengawasan pengendalian Industri 

4. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan Industri 

5. Pembinaan Industri dalam rangka pencegahan pencemaran 

lingkungan yang diakibatkan oleh Industri 

6. Memberikan pelayanan umum dan perizinan.  

7. Pengawasan terhadap penerapan-penerapan standarisasi Industri 
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Fungsi : 

1. Perencanaan dan penyusunan program, monitoring, 

evaluasi,pengolahan dan pemutakhiran data. 

2. Pembinaan dan pengarahan, pendampingan, bimbingan teknis, 

konsultasi, dan advokasi  bagi pengembangan sarana usaha dan produksi. 

3. Pelayanan dan fasilitasi pengembangan penerapan SDM, 

peningkatan kapasitas pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat 

guna. 

4. Peningkatan kemampuan wawasan dalam mengakses informasi, 

teknologi, pemodalan, potensi sumber daya lokal dan produk unggulan 

serta peluang pasar. 

5. Penyelenggaraan koordinasi dan penumbuhan yang kondusif bagi 

aneka produk  andalan dan unggulan 

6. Pengawasan / pengendalian dan penyajian informasi serta 

pelaporan. 

 Uraian Tugas : 

1. Memahami dan mempedomani serta menerapkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang diperlukan 

untuk menunjang kelancaran tugas. 

2. Merencanakan, menyusun dan menyiapkan program kerja dan 

rencana kegiatan, bimbingan teknis, fasilitasi / pendampingan pengkajian 

dan pemanfatan Iptek industri. 
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3. Mengkoordinir, mengarahkan dan memberi petunjuk kepada 

bawahan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan tepat dan efektif. 

4. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan bimbingan 

teknis,perekayasaan, desain produk melalui  fasilitasi / pendampingan, 

sosialisasi, pengembangan SDM, sarana usaha dan produksi 

5. .Mengevaluasi hasil kerja bawahan, dan melaporkan hasil 

pelaksanaan tugas. 

6. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan 

perkembangan Sektor Industri. 

7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk atasan.  

Dalam Bidang Industri sendiri terdapat beberapa seksi-seksi, 

dengan rincian sebagai berikut :  

a. Seksi Pemasaran dan Kerjasama Industri 

b. Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Industri 

c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro & Kimia  

C. BIDANG PERDAGANGAN  

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan pembinaan, 

pengawasan dan koordinasi pengembangan usaha perdagangan dan 

perlindungan konsumen, pengadaan dan penyaluran, pendaftaran 

perusahaan, sarana, informasi, promosi dan kerjasama dibidang 

perdagangan.  

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas 

Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :  



54 
 

1. Pembinaan dan koordinasi pengembangan usaha perdagangan dan 

pengawasan perlindungan konsumen.  

2. Pembinaan dan koordinasi pengembangan, pengadaan dan 

penyaluran.  

3. Pembinaan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan. 

4. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan 

perdagangan didaerah.  

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan 

evaluasi kegiatan stabilisasi harga.  

6. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan, informasi harga dan 

promosi perdagangan.  

7. Pemberian pelayanan perizinan bidang perdagangan.  

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatas 

bidang perdagangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :  

1. Menyusun rencana kegiatan bidang usaha perdagangan sebagai 

acuan pelaksanaan tugas.  

2. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan tugas / kegiatan 

bidang perdagangan.  

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan umum/perizinan.  

4. Menyiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka 

pengembangan usaha.  

5. Menyiapkan data pendaftaran data usaha perdagangan sesuai 

ketentuan yang berlaku.  
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6. Menyiapkan dan menyusun bahan penyuluhan dan memberikan 

bimbingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha.  

7. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengusaha terutama 

pengusaha sektor formal dan informal dalam melaksanakan kegiatan 

perdagangan.  

8. Menyiapkan bahan, menganalisa dan mengevaluasi data / 

informasi serta bahan pengendalian kegiatan penyediaan dan penyaluran 

barang dan jasa dibidang usaha perdagangan.  

9. Melaksanakan pembinaan, koordinasi maupun pengawasan 

pendaftaran perusahaan pemantauan penyediaan dan penyaluran barang 

dan jasa, bimbingan usaha promosi serta usaha perizinan.  

10. Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis pembinaan 

pendaftaran perusahaan.  

11. Menyiapkan bahan untuk penyajian buku induk perusahaan dalam 

rangka meningkatkan kemampuan pengusaha untuk memanfaatkan buku 

daftar perusahaan.  

12. Memonitor, mengevaluasi rencana dan program pembinaan dan 

pengendalian kegiatan usaha perdagangan yang antara lain meliputi 

faktor-faktor pendukung dan penghambatnya serta menyusun perbaikan 

atau pemecahan masalah.  

13. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait 

dibidang tugasnya.  

14. Mengevalusi pelaksanaan tugas.  



56 
 

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya.  

Bidang Perdagangan memiliki tiga seksi antara lain :  

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar Dalam dan Luar 

Negeri.  

Mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan, 

pembinaan dan pengembangan pasar,  distribusi, promosi, peningkatan 

penggunaan produksi dalam negeri,  pengembangan usaha,  pengawasan 

barang beredar dan perlindungan konsumen. 

2. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen  

Seksi Metrologi dan Perlindungan konsumen bertugas melakukan 

perencanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian serta pengembangan 

metrologi legal dan perlindungan konsumen.  

3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dagang.  

D. BIDANG KOPERASI & UKM  

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas melakukan 

pembinaan, koordinasi dan pengawasan di bidang Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah.  

Bidang Koperasi ini memiliki dua seksi yaitu :  

a. Seksi Fasilitas dan Pembiayaan Koperasi. 

b. Bina Usaha Koperasi dan Kelembagaan Koperasi.  

Sedangkan Bidang UKM memiliki seksi-seksi antara lain :  

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UKM 
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b. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan UKM 

c. Seksi Pemasaran dan Kerjasama  

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di 

atas Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi 

sebagai berikut :  

1. Pembinaan dan pengawasan pengembangan koperasi dan usaha 

kecil menengah.  

2. Pembinaan dan koordinasi usaha pengembangan koperasi dan 

pengusaha kecil menengah.  

3. Pembinaan dan koordinasi serta pengawasan pembiayaan dan 

upaya pengembangan serta kerjasama usaha.  

4. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan 

koperasi dan usaha kecil menengah.  

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut 

di atas, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 

1. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan dan 

pengawasan dibidang koperasi dan usaha kecil menengah.  

2. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis 

pengelolaan kegiatan pembinan koperasi dan usaha kecil menengah.  

3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan 

pengembangan serta koordinasi dan pengawasan koperasi dan usaha kecil 

menengah.  
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4. Menyiapkan bahan kerjasama / koordinasi antar instansi tentang 

pembinaan dan pengembangan peserta pengawasan koperasi dan usaha 

kecil menengah.  

5. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan 

pengembangan beserta pengawasan dalam bidang koperasi dan usaha kecil 

menengah. 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

4.1.4 Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu  

VISI :  

Terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Industri dan 

Perdagangan menjadi lembaga yang tumbuh dan berkembang secara sehat, 

tangguh dan mandiri dengan tingkat dan daya saing yang tinggi sehingga 

dapat berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian Kota Batu yang 

bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan sebagai motor 

penggerak ekonomi masyarakat.  

MISI :  

Memberdayakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdaganganagar  menjadi pelaku ekonomi yang 

tangguh dan profesional dengan cara sebagai berikut :  

1. Meningkatkan kelembagaan, lapangan kerja, serta lapangan usaha 

di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.  
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2. Memantapkan ketertiban jaringan usaha kemitraan dan pendapatan 

masyarakat lebih merata bidang koperasi, usaha kecil menengah, 

perindustrian dan perdagangan.  

3. Mendorong kelompok – kelompok usaha sejenis yang tumbuh 

berkembang di masyarakat untuk bergabung dalam wadah lembaga 

koperasi.  

4. Meningkatkan jiwa kewirausahaan yang sehat,tangguh dan mandiri 

serta memiliki daya saing yang tinggi di lingkungan gerakan koperasi, 

usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.  

5. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan wawasan 

lingkungan serta menciptakan peluang ekspor 

4.2 Gambaran Karakteristik Responden 

Gambaran karakteristik responden pada penelitian ini dapat 

diketahui berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada Diskoperindag 

Kota Batu. Berdasarkan hasil  kuesioner yang telah disebarkan pada 80 

orang responden yaitu pegawai tetap yang berstatus pegawai negeri sipil 

(PNS) pada Diskoperindag Kota Batu, maka dapat dikelompokkan 

berdasarkan usia, jenis kelamin, masa kerja, status marital, dan tingkat 

pendidikan. Dari hasil pengelompokkan tersebut diperoleh data sebagai 

berikut: 

4.2.1 Tingkat Usia Responden 

Tingkat usia responden yang ada pada pegawai negeri sipil pada 

Diskoperindag Kota Batu, terbagi menjadi 5 bagian atau kelompok dan 
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jumlah responden pada masing- masing bagian dapat dilihat pada Tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Umur 

(Jumlah 

Tahun) 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

( Dalam %) 

≤ 20 – 25 1 orang 1,25 % 

26 – 31 10 orang 12,5 % 

32 – 37 35 orang 43,75 % 

38 – 43 17 orang 21,25 % 

≥ 44 17 orang 21,25 % 

 

Total 

 

 

80 orang 

 

100 % 

Sumber : Data Diolah (2013) 

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut, dari 80 orang pegawai yang 

bekerja di Diskoperindag Kota Batu menunjukkan, sebanyak 1 orang 

responden atau 1,25% berusia ≤ 20-25 tahun, 10 orang responden atau 

sebesar 12,5% berusia 26-31 tahun, 35 orang responden atau sebesar 

43,75% berusia 32-37 tahun, 17 orang responden atau 21,25% berusia 38-

43 tahun, dan 17 orang lainnya atau sebesar 21,25% berusia ≥ 44 tahun. 
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Dari hasil tersebut dapat disimpulkan masih cukup banyak usia 

produktif yang menjadi pegawai pada kantor dinas tersebut. Dengan 

banyaknya usia produktif tersebut, maka diharapkan motivasi yang 

dimiliki pegawainya cukup tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. 

 

4.2.2  Masa Kerja Responden 

Masa kerja pegawai negeri yang bekerja di Diskoperindag ini 

dikelompokkan menjadi empat bagian. Jumlah lama bekerja responden 

dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Masa Bekerja 

Masa Kerja 

( Dalam Tahun ) 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(Dalam %) 

< 1 tahun 9 orang 11,25 % 

1 – 3 tahun 50 orang 62,5 % 

4 – 6 tahun 17 orang 21,25 % 

7 – 9 tahun 4 orang 5 % 

 

Total 

 

 

80 orang 

 

100 % 

Sumber: Data Diolah (2013) 

Berdasarkan Tabel 4.2, dari 80 orang responden atau pegawai yang 

bekerja di Diskoperindag Kota Batu ini dapat diuraikan bahwa sebanyak 9 
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orang responden atau 11,25% memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun, 50 

orang responden atau 62,5% memiliki masa kerja 1-3 tahun, 17 orang 

responden atau 21,25% memiliki masa kerja 4-6 tahun, dan sebanyak 4 

orang atau 5% memiliki masa kerja 7-9 tahun. Dari hasil tersebut dapat 

dismpulkan bahwa sebagian besar pegawai merupakan pegawai yang 

tergolong baru di kantor tersebut, dengan masa kerja satu hingga tiga 

tahun.  

 

4.2.3 Tingkat Pendidikan Responden 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan 

Terakhir 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(Dalam %) 

SMA 13 orang 16,25 % 

Diploma 1 orang 1,25 % 

S1 55 orang 68,75 % 

S2 11 orang 13,75 % 

S3 - - 

 

Total 

 

80 orang 

 

 

100 % 

Sumber: Data Diolah (2013) 
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Untuk mengetahui tingkat pendidikan pada responden, maka 

tingkat pendidikan pada penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 

Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma, Sarjana Strata 1 (S1), Sarjana 

Strata 2 (S2), dan Sarjana Strata 3 (S3). Rincian jumlah pegawai yang ada 

pada tingkat pendidikan tertentu dapat dilihat pada Tabel 4.3. Pada Tabel 

tersebut, jumlah responden yang S1 sebanyak 55 orang atau sebesar 

68,75%, S2 sebanyak 11 orang atau sebesar 13,75%, diploma sebanyak 1 

orang atau sebesar 1,25%, dan SMA sebanyak 13 orang atau sebesar 

16,25%.  

 

4.2.4 Jenis Kelamin Responden  

Banyaknya pegawai perempuan dan pegawai laki-laki pada 

Diskoperindag Kota Batu dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah 

Responden 

Persentase 

(Dalam %) 

Laki – Laki 51 orang 63,75 % 

Perempuan 29 orang 36,25 % 

 

Total 

 

80 orang 

 

100 % 

Sumber: Data Diolah (2013) 
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Berdasarkan Tabel tersebut, dari 80 orang pegawai yang berada di 

Diskoperindag Kota Batu menunjukkan sebanyak 51 orang pegawai yang 

menjadi responden atau sebesar 63,75% berjenis kelamin laki-laki, dan 

sebanyak 29 orang responden atau 36,25% berjenis kelamin perempuan. 

 

4.2.5 Status Marital Responden 

Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Status Marital 

Status 

Pernikahan 

 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(Dalam %) 

Belum 

Menikah 

8 orang 10 % 

Sudah 

Menikah 

71 orang 88,75% 

Janda / 

Duda 

1 orang 1,25% 

 

Total 

 

 

80 orang 

 

100 % 

Sumber: Data Diolah (2013) 

Banyaknya pegawai yang sudah menikah atau belum menikah 

serta yang berada dalam status marital tertentu pada Diskoperindag Kota 



65 
 

Batu dapat dilihat pada Tabel. Berdasarkan Tabel tersebut dapat diuraikan 

bahwa sebanyak 8 orang pegawai atau sebesar 10% belum menikah, 71 

orang responden atau 88,75% sudah menikah, serta 1 orang atau 1,25% 

berstatus janda, dan masuk dalam kategori ketiga. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar pegawai di Diskoperindag berstatus telah menikah. 

 

4.3 Uji Instrumen 

4.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan hal yang penting dilakukan dalam suatu 

penelitian. Dalam suatu penelitian, instrumen dikatakan valid, berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mengukur data itu valid (Sugiyono: 1999). 

Sedangkan menurut Arikunto (1998:160), validitas merupakan ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Instrumen dapat dikatakan valid apabila mempunyai validitas 

tinggi.  

Tabel 4.6 dibawah ini, menunjukkan hasil validitas masing-masing 

variable X1. Instrumen dikatakan valid jika angka koefisien korelasi lebih 

besar dari nilai r tabel, yaitu 0,220 dengan taraf signifikan 5% dan N=80. 

Ke empat item dalam tabel telah dikatakan valid karena telah memiliki 

angka lebih besar dari nilai kritis (r). Selain dapat dilihat dan dibandingkan 

dengan nilai r tabel, pada hasil SPSS, tingkat validitas juga dapat dilihat 

pada significant level. Karena tingkat significant level menggunakan nilai 

< 0,05 α, maka jika item bernilai > 0,05 α, maka item dikatakan tidak 
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valid. Namun jika item bernilai < 0,05 α, maka item tersebut dikatakan 

valid. Pada variabel ini, semua item bernilai 0,000. 

Maka berdasarkan hasil tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

semua item dapat dijadikan instrumen penelitian dalam mengukur variabel 

kebutuhan berprestasi. 

 

Tabel 4.6 

Uji Validitas Kebutuhan Berprestasi (X1) 

ITEM KOEFISIEN 

KORELASI 

NILAI rtabel 

N=80; α=5% 

HASIL 

Item 1 

Item 2 

Item 3 

Item 4 

 

0,790 

0,781 

0,638 

0,671 

0,220 

0,220 

0,220 

0,220 

 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

Sumber : Data Diolah (2013) 

 

Pada Tabel kebutuhan berafiliasi dan kebutuhan kekuasaan 

dibawah ini, semua item dinyatakan valid. Dalam variabel X2 dan X3 ini, 

tidak ada item yang dieliminasi dan dinyatakan gugur untuk dipergunakan 

sebagai instrumen pengukuran, karena semua telah nilai tidak ada yang 

kurang dari nilai kritis (r). Suatu item yang tidak valid, maka dapat 

dieliminasi dan dinyatakan gugur sebagai instrumen pengukuran. 
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Tabel 4.7 

Uji Validitas Kebutuhan Berafiliasi (X2) 

ITEM KOEFISIEN 

KORELASI 

NILAI r tabel 

N=80; α=5% 

HASIL 

Item 1 

Item 2 

Item 3 

Item 4 

 

0,788 

0,691 

0,615 

0,782 

0,220 

0,220 

0,220 

0,220 

 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

Sumber: Data Diolah (2013) 

 

Tabel 4.8 

Uji Validitas Kebutuhan Kekuasaan (X3) 

ITEM KOEFISIEN 

KORELASI 

NILAI r 

tabel 

N=80; α=5% 

HASIL 

Item 1 

Item 2 

Item 3 

0,818 

0,725 

0,722 

 

0,220 

0,220 

0,220 

VALID 

VALID 

VALID 

 

Sumber: Data Diolah (2013) 
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Tabel 4.9 

Uji Validitas Tingkat Kinerja Pegawai (Y) 

ITEM KOEFISIEN 

KORELASI 

NILAI r tabel 

N=80; α=5% 

HASIL 

Item 1 

Item 2 

Item 3 

Item 4 

Item 5 

0,777 

0,564 

0,507 

0,671 

0,641 

 

0,220 

0,220 

0,220 

0,220 

0,220 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

Sumber: Data Diolah (2013) 

Pada Tabel tingkat kinerja tersebut, semua item juga dikatakan 

valid, karena telah memenuhi nilai kritis (r), sehingga semua item dapat 

dipergunakan sebagai instrumen untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

kinerja pegawai. 

 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (1998), reliabilitas berarti bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercayauntuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan 

bersifat mengarahkan responden pada jawaban-jawaban tertentu. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan koefisien Cronbach Alpha. Nilai 

koefisien dalam uji reliabilitas ini adalah antara 0 hingga 1. Suatu 
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instrumen dikatakan reliabel apabila mendekati 1. Semakin mendekati 1, 

maka instrumen semakin dapat diandalkan. Malhotra (1996) berpendapat 

bahwa kriteria reliabilitas dikatakan reliabel apabila nilai koefisien α 

(alpha) lebih besar dari 0,6. Dan jika nilai suatu koefisien kurang dari 0,6, 

maka dapat dikatakan jika tidak reliabel dan tidak menunjukkan 

konsistensi. 

Berikut adalah Tabel hasil pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan SPSS, pada semua variabel yang ada dalam penelitian ini, 

baik X1, X2, X3 dan variabel Y. 

Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen 

 

VARIABEL 

KOEFISIEN 

RELIABILITAS

(α) 

HASIL 

UJI 

Kebutuhan Berprestasi 

(X1) 

Kebutuhan Berafiliasi 

(X2) 

Kebutuhan Kekuasaan 

(X3) 

Kinerja Pegawai (Y) 

0,692 

 

0,693 

 

0,619 

 

0,634 

RELIABEL 

 

RELIABEL 

 

RELIABEL 

 

RELIABEL 

Sumber: Data Diolah (2013) 
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Berdasarkan Tabel tersebut, semua variabel dapat dikatakan 

reliabel, karena memiliki nilai koefisien reliabilitas lebih dari 0,6. Dengan 

kebutuhan berprestasi menunjukkan nilai reliabilitas sebesar 0,692, 

kebutuhan berafiliasi sebesar 0,693, kebutuhan kekuasaan sebesar 0,619, 

dan kinerja pegawai 0,634. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item yang ada dalam 

variabel-variabel tersebut baik dan dapat dipercaya. 

 

4.4 Hasil Analisis Data 

4.4.1 Deskripsi Variabel 

4.4.1.1 Kebutuhan Berprestasi 

Untuk melakukan kinerja dengan baik, seorang pegawai perlu 

adanya suatu motivasi. Motivasi yang ada dalam penelitian ini adalah 

mengenai kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi, serta kebutuhan 

kekuasaan.  

Motivasi diperlukan untuk kemudian menimbulkan dorongan 

positif dalam diri pegawai dan mempengaruhi dengan baik terhadap 

kinerja mereka. 

Jawaban-jawaban responden pada kuesioner yang diajukan akan 

menunjukkan mana saja kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dan 

dianggap penting untuk kemudian mencapai suatu motivasi sehingga 

berpengaruh positif terhadap kinerja mereka. 
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Tabel di bawah ini menunjukkan persentase jawaban responden 

terhadap pertanyaan atau item kuesioner mengenai variabel kebutuhan 

berprestasi (X1). 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Kebutuhan Berprestasi (X1) 
  
 

 

 

 

 

 

B 

 

 

S

u

Sumber : Data Diolah (2013) 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas, X1.1 menunjukkan 37,50% 

responden menyatakan setuju untuk  menyelesaikan pekerjaan dengan 

metode yang efisien dan efektif. Hal tersebut menunjukkan pandangan 

responden bahwa mempunyai metode yang efisien dan efektif dalam 

menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang penting, karena dengan 

begitu pekerjaan juga akan selesai dengan baik, dan hasil pekerjaan 

berkualitas. X1.2 menunjukkan bahwa 42,5% responden cukup setuju 

untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun beresiko. 27,5% memilih 

setuju, serta 26,2% memilih sangat setuju. Dengan demikian dapat 

disimpulkan, bahwa sebagian besar pegawai memiliki keinginan untuk 

menyelesaikan kewajiban pekerjaan yang diberikan kepadanya dan 

terdorong untuk memiliki prestasi yang baik dalam pekerjaannya, 

meskipun pekerjaan yang dilakukan mengandung resiko. Pada X1.3, 

Item 

Rata-Rata Frekuensi Jawaban Responden Rata-

Rata 

Jumlah 

Skor 

Sangat 

Penting 
Penting 

Cukup 

Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak 

Penting 

F F% F F% F F% F F% F F% 

X1.1 20 25% 30 37,5% 29 36,2% 1 1,2% 0 0% 3,86 

X1.2 21 26,2% 22 27,5% 34 42,5% 3 3,8% 0 0% 3,76 

X1.3 13 16,2% 42 52,5% 23 28,8% 2 2,5% 0 0% 3,82 

X1.4 27 33,8% 29 36,2% 22 27,5% 2 2,5% 0 0% 4,01 

 Rata-Rata Item 3,87 
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menunjukkan 52,5% responden setuju untuk selalu memiliki tanggung 

jawab dalam pekerjaan. Tanggung jawab dalam pekerjaan memang 

seharusnya selalu dipegang teguh, agar terdorong untuk selalu 

melaksanakan pekerjaan dengan baik. Saat seorang pegawai sudah 

melaksanakan tanggung jawab dalam pekerjaan yang dilakukannya, maka 

ia akan terdorong untuk terus melakukan segala yang berhubungan dengan 

pekerjaannya sesuai tempat dan waktunya, sehingga ia akan menjadi 

pegawai yang termotivasi untuk selalu berprestasi. 

Hal lain yang juga cukup penting yakni mengenai mengembangkan 

kemampuan dan bakat dalam pekerjaan. Yang dimaksud mengembangkan 

bakat dan kemampuan dalam pekerjaan disini adalah pegawai ingin 

memiliki peluang dalam mengembangkan bakat dan kemampuan yang 

dimiliki serta berkarya dalam pekerjaannya sesuai dengan potensi diri 

yang dimiliki. Sehingga pegawai dapat mengembangkan potensi dalam 

dirinya sekaligus dapat berprestasi dalam pekerjaannya. Pada X1.4, terlihat 

36,2% persen responden setuju bahwa mengembangkan bakat dan 

kemampuan yang dimiliki adalah hal yang penting dalam bekerja. Jika 

seseorang bisa dengan baik mengenali bakat dan potensi yang dimiliki 

dirinya, maka ia akan memiliki peluang untuk menyelesaikan beban kerja 

yang dimiliki dengan baik. Selain itu saat seseorang sudah memiliki 

keinginan untuk mengembangkan minat dan bakatnya, maka ia akan selalu 

berusaha untuk bereksplorasi dan melakukan hal-hal baru yang berdampak 

positif pada pekerjaannya. 
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4.4.1.2 Kebutuhan Berafiliasi 

Dalam suatu lingkungan pekerjaan, dibutuhkan lingkungan 

pekerjaan dengan orang-orang yang dapat memberikan kenyamanan dan 

dapat memberikan dorongan yang positif.  

Interaksi dan komunikasi yang baik antar pegawai merupakan 

dorongan dalam mencapai hubungan yang baik, hangat, dan harmonis. 

Maka dari itu, kebutuhan untuk berafiliasi dirasa penting untuk dapat 

mendorong seseorang untuk meningkatkan kinerjanya.  

Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Kebutuhan Berafiliasi (X2) 

Item 

Rata-Rata Frekuensi Jawaban Responden Rata-

Rata 

Jumlah 

Skor 

Sangat 

Penting 
Penting 

Cukup 

Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak 

Penting 

F F% F F% F F% F F% F F% 

X2.1 22 27,5% 28 35% 26 32,5% 4 5% 0 0% 3,85 

X2.2 17 21,2% 28 35% 29 36,2% 6 7,5% 0 0% 3,70 

X2.3 7 8,8% 44 55% 24 30% 5 6,2% 0 0% 3,66 

X2.4 29 36,2% 29 36,2% 15 18,8% 7 8,8% 0 0% 4,00 

 Rata-Rata Item 3,80 

Sumber : Data Diolah (2013) 

 

Tabel diatas menunjukkan, pada X2.1, 35% responden menyatakan 

setuju untuk menyelesaikan pekerjaan secara kooperatif dan bersama-

sama dibanding sendiri. Secara kooperatif yakni bergotong royong dan 

saling membantu. Jika hubungan dengan para pegawai lain terjalin dengan 

baik, maka seorang pegawai akan merasa senang dan bersemangat. Selain 

itu dengan hubungan yang terjalin baik maka pegawai tidak akan merasa 

kecewa dan gelisah saat berada di kantor untuk menyelesaikan pekerjaan, 
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serta berkomunikasi dengan rekan kerja. Pada X2.2 diatas, 36,2% pegawai 

yang menjadi responden menyatakan cukup setuju untuk menjaga 

hubungan baik dengan rekan sekantor dan sebisa mungkin menghindari 

konflik. Lingkungan kerja yang nyaman akan menimbulkan dorongan 

untuk bekerja lebih baik, dan akan membuat pegawai satu dan lainnya 

memiliki rasa peduli sebagai rekan sekantor. Hal itu menunjukkan 

kebutuhan berafiliasi untuk sebagian besar adalah penting. Terutama 

hubungan yang baik dan harmonis. 

Selain menjaga hubungan baik dan menghindari konflik dengan 

rekan sekantor merupakan hal yang penting, hal lain yang ditimbulkan jika 

hubungan dengan rekan sekantor tidak baik, adalah pengaruhnya pada 

pekerjaan. Hubungan yang tidak terjaga antar rekan sekantor 

dikhawatirkankan menimbulkan ganjalan dan rasa tidak nyaman saat 

berada di kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya.  

Pada X2.3, menunjukkan 55%  responden setuju untuk 

memproritaskan hubungan dengan teman sekantor, karena hubungan 

dengan rekan sekantor akan berdampak pula pada pekerjaan yang 

dilakukan selama berada di kantor. Hubungan yang harmonis akan 

mempermudah pegawai dalam menemukan kenyamanan dan kecocokan 

dengan rekan kerja lain. Sebaliknya jika hubungan dengan rekan sekantor 

memburuk akan membuat seseorang tidak nyaman, khawatir, gelisah, dan 

tidak berkonsentrasi dengan pekerjaan yang dilakukannya. 
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Kekhawatiran akan hilangnya hubungan baik dengan pegawai 

yang lain, dapat dilihat pada X2.4, 35% responden menyatakan setuju akan 

timbulnya kekhawatiran apabila kehilangan hubungan baik denga rekan 

sekantor. Seseorang merasa khawatir, dikucilkan bahkan dimusuhi jika 

memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang lain, dan menimbulkan 

ketidaknyaman, terutama jika hal tersebut dialami oleh rekan sekantor. 

4.4.1.3 Kebutuhan Kekuasaan 

Kebutuhan kekuasaan yakni kebutuhan untuk memiliki wewenang, 

kuasa dan memiliki pengaruh terhadap orang lain. Kekuasaan yang 

dimaksud dilakukan untuk kepentingan dan tujuan bersama. 

 

Tabel 4.13 

Distribusi Frekuensi Kebutuhan Kekuasaan (X3) 

Ite

m 

Rata-Rata Frekuensi Jawaban Responden Rata-

Rata 

Jumlah 

Skor 

Sangat 

Penting 
Penting 

Cukup 

Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak 

Penting 

F F% F F% F F% F F% F F% 

X3.1 27 33,8% 26 32,5% 21 26,2% 6 7,5% 0 0% 3,92 

X3.2 17 21,2% 41 51,2% 21 26,2% 1 1,2% 0 0% 3,92 

X3.3 23 28,8% 42 52,5% 15 18,8% 0 0% 0 0% 4,10 

 Rata-Rata Item 3,98 

Sumber : Data Diolah (2013) 

 

 

Tabel 4.13 diatas menunjukkan X3.1, sebanyak 33,8% responden 

menyatakan sangat setuju untuk menjadi pemimpin dalam suatu acara, 

forum, maupun kegiatan. Dengan adanya fakta tersebut kompetisi antar 

pegawai dapat dikatakan memiliki tingkat yang baik, karena selain dapat 

memiliki wewenang yang lebih daripada yang lain, dengan menjadi 
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pemimpin, pegawai yang bersangkutan akan terdorong untuk memiliki 

kinerja yang lebih dibandingkan dengan yang lain. 

Selain itu, mereka akan merasa lebih terpandang dan memiliki nilai 

lebih dibandingkan pegawai yang tidak menjadi pimpinan. Orang-orang 

yang berkeinginan menjadi pimpinan, secara alami akan berusaha menjaga 

reputasi dirinya, dikarenakan orang lain akan memandang mereka lebih 

daripada yang tidak menjadi pemimpin. Seseorang yang berkeinginan 

untuk selalu menjadi pemimpin dan memiliki wewenang lebih, akan 

mencari serta melakukan hal-hal yang mereka anggap dapat prestise serta 

dapat meningkatkan otoritas mereka. Mereka senang berada di ruang 

publik, mengikuti forum dan perkumpulan, agar memiliki relasi serta 

reputasi dan nama baik. Pada X3.2, 51,2% responden setuju untuk 

melakukan hal-hal prestise yang dapat meningkatkan otoritas, sehingga 

akan memiliki reputasi diri yang baik.  

Tindakan lain yang menjadi penting dilakukan oleh seseorang yang 

memiliki kebutuhan akan kekuasaan, yakni berusaha menanamkan kesan 

melalui tindakan atau kata-katanya. Mereka berusaha memberikan 

pengaruh positif, yakni dengan memecahkan masalah yang terjadi, 

bertindak untuk menjadi penengah saat terjadi konflik, serta memberi 

nasehat dan saran pada rekan-rekan yang lain. 

Mereka berusaha meningkatkan hubungan baik, menjaga tindakan 

dan kata-kata terhadap yang lain, dan memberi dukungan pada 

peningkatan kualitas organisasinya.  
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Pada X3.3 dengan 52,5% responden menyatakan setuju dengan hal 

tersebut. Bahwa lebih dari 50% responden menyatakan setuju untuk 

memberikan kesan pada orang lain melalui tindakan maupun kata-kata. 

4.4.1.4 Kinerja Pegawai 

Kinerja pegawai antara satu pegawai dengan pegawai yang lain 

akan berbeda. Kemampuan pegawai juga berbeda-beda dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan. Pada penelitian ini, akan 

diukur sejauh mana kinerja yang dimiliki pegawai, didasarkan pada lima 

item pertanyaan, yang nantinya akan diketahui sejauh mana kinerja yang 

dilakukan oleh para pegawai.  

Tabel 4.14 

Distribusi Frekuensi Kinerja Pegawai (Y) 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah (2013) 

Hasil pertanyaan item pertama dari variabel ini, dapat dilihat pada 

Tabel 4.14  diatas. Pada Y1, 36,2% responden menyatakan setuju, 28,8% 

menyatakan sangat setuju, dan 30% menyatakan cukup setuju. Hal ini 

berarti, sebagian besar pegawai sudah melakukan kinerja sesuai standar 

dengan baik. Meskipun begitu, kinerja yang dilakukan harus tetap 

Item 

Rata-Rata Frekuensi Jawaban Responden Rata-

Rata 

Jumlah 

Skor 

Sangat 

Penting 
Penting 

Cukup 

Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak 

Penting 

F F% F F% F F% F F% F F% 

Y1 23 28,8% 29 36,2% 24 30% 4 5% 0 0% 3,89 

Y2 14 17,5% 33 41% 31 38,8% 2 2,5% 0 0% 3,74 

Y3 12 15% 49 61,2% 18 22,5% 1 1,2% 0 0% 3,90 

Y4 21 26,2% 35 43,8% 21 26,2% 3 3,8% 0 0% 3,92 

Y5 25 31,2% 41 51,2% 12 15% 2 2,5% 0 0% 4,11 

 Rata-Rata Item 3,91 
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ditingkatkan serta dijaga kestabilannya dan dipenuhi sesuai standar agar 

mencapai tingkat optimal. Pada Y2, menunjukkan pendapat responden 

mengenai kuantitas pekerjaan. Kuantitas yang dimaksud adalah seberapa 

banyak pekerjaan yang berhasil dilakukan. Apakah pekerjaan yang 

memiliki kuantitas tinggi, berarti menunjukkan kinerja yang baik. 

Sebanyak 41,2 % menyatakan setuju. Hal tersebut berarti, pekerjaan yang 

memiliki kuantitas tinggi menunjukkan suatu kinerja yang baik. Namun 

bukan berarti kinerja yang baik, semata-mata ditunjukkan dengan 

kuantitas dari pekerjaan yang berhasil terselesaikan, tetapi juga dari 

kualitas dari pekerjaan itu sendiri. Apakah pekerjaan yang dilakukan 

tersebut sudah memiliki kuantitas yang tinggi, tetapi dengan kualitas yang 

baik pula, sesuai standar dan dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. Pada Y3, menunjukkan bahwa 61,2% responden 

menyatakan setuju untuk menerima saran dan arahan serta perbaikan demi 

peningkatan kinerja. Saran dan arahan yang bersifat positif memang 

sebaiknya diterima dan dijadikan pembelajaran demi meningkatnya 

kinerja yang dilakukan. 

Item pertanyaan selanjutnya, adalah mengenai tingkat kehadiran 

pegawai ke tempat kerja. Apakah tingkat kehadiran yang tinggi selama di 

kantor menunjukkan kinerja yang baik. Y4 menunjukkan jawaban 

responden mengenai hal tersebut. Sebanyak 43,8% menyatakan setuju. 

Hal tersebut berarti tingkat kehadiran cukup dapat dijadikan tolak ukur 

dalam mengetahui sejauh mana kinerja pegawai di kantor. Namun tidak 
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berarti faktor yang lain, seperti kualitas pekerjaan, tidak cukup penting 

untuk menentukan kinerja pegawai.  

Hal terakhir yang dijadikan acuan dasar dalam penelitian ini dalam 

menentukan kinerja pegawai adalah mengenai apakah pegawai tidak 

melakukan pemborosan baik terhadap waktu serta biaya, memelihara 

fasilitas yang dipergunakan dalam bekerja,serta melakukan pekerjaan 

secara tepat guna juga menunjukkan seperti apa kinerja yang dimiliki oleh 

seorang pegawai. Y5 menunjukkan 51,2% responden menyatakan setuju 

untuk tidak melakukan pemborosan baik waktu dan biaya, serta menjaga 

semua fasilitas dalam bekerja. Hal tersebut dikarenakan, salah satu tanda 

seorang pegawai memiliki kinerja yang baik adalah kemampuan dan 

pengetahuannya dalam melakukan pekerjaan, sekaligus memakai, 

mengolah, dan menjaga segala sarana dan prasarana yang ia perlukan 

dalam bekerja, sehingga menunjukkan keahlian dan kemampuan yang 

menjunjung tinggi standar dan profesionalitas. 

 

4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Pada bagian ini, hipotesis yang telah dibuat akan dibuktikan 

dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear 

berganda. Hasil statistik yang diperoleh akan disajikan pada tabel. Data 

diolah dengan program SPSS dan menggunakan analisis regresi linear 

berganda, baik secara parsial dan simultan. Hasil yang diperoleh pada 

bagian ini, selanjutnya dianalisis dengan menilai besarnya korelasi. 
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Tabel 4.27 dibawah ini menunjukkan hasil analisis regresi linear 

berganda dari variabel kebutuhan berprestasi (X1), kebutuhan berafiliasi 

(X2), dan kebutuhan kekuasaan (X3). Pada tabel terlihat besarnya 

hubungan variabel bebas X1, X2, dan X3, secara bersamaan terhadap 

variabel kinerja pegawai (Y). Pada hasil analisis regresi linear berganda di 

atas, terlihat nilai koefisien determinasi (R
2
) adalah sebesar 0,628 atau 

62,8%. Artinya variabel kebutuhan berprestasi (X1), kebutuhan kekuasaan 

(X2), dan kebutuhan kekuasaan (X3), sama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel kinerja (Y), dengan besar pengaruh 

62,8% dan sisanya sebesar 37,2% dijelaskan oleh kinerja itu sendiri dan 

variabel-variabel lain.  

Tabel 4.15 

Analisis Regresi Linear Berganda ( Multiple Regression ) 

 

VARIABEL 

 

 

Standardized 

Coefficients 

 

 

t hitung 

 

Sign. 

X1 

X2 

X3 

0,632 

-0,136 

0,315 

 

5,723 

-1,125 

2,407 

0,000 

0,264 

0,019 

Koefisien Determinasi (R
2
) = 0,628     Significant = 0,000     N = 80 

Multiple Correlation (R) = 0,792          F hitung = 42,693       α = 5% 

 

Sumber: Data Diolah (2013) 

 

Hasil lain yang diperoleh dalam uji analisis regresi linear berganda 

ini adalah nilai koefisien multiple (R). Jika angka koefisien korelasi 

semakin mendekati 1, maka terdapat hubungan yang semakin positif 

(Boediono dan Wayan Koster : 2001). Seberapa besar hubungan variabel 
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bebas terhadap variabel terikat pada penelitian ini, dapat dilihat pada 

besarnya nilai koefisien multiple (R) yang menunjukkan nilai 0,792, yang 

berarti hubungan antara kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi, dan 

kebutuhan kekuasaan mempunyai pengaruh yang erat, terhadap kinerja 

pegawai itu sendiri.  

Berdasarkan hasil analisis regresi linear diatas, maka dapat dibuat 

rumusan dari persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y= 0,632 X1 + (-0,136) X2 + 0,315 X3 + e 

Dari persamaan regresi linear berganda tersebut, terlihat bahwa 

hasil koefisien regresi semua bernilai positif, tetapi pada variabel kedua, 

bertanda negatif. Tanda positif memiliki makna variabel bebas memiliki 

hubungan positif terhadap variabel terikatnya. Hal tersebut berarti apabila 

terdapat kenaikan variabel bebas dalam penelitian ini, maka akan diikuti 

dengan kenaikan variabel terikatnya. Tetapi, apabila terdapat penurunan 

pada variabel bebas, maka akan mempengaruhi pula terhadap variabel 

terikat. Pada variabel X2, terlihat nilai bernilai negatif, yakni -0.136.  

konstanta yang negatif tidak menjadi masalah, sepanjang X1, X2, dan X3 

tidak mungkin sama dengan nol, dan tidak mendekati -1 ( Rietveld dan 

Sunaryanto:1994). Hal lain untuk memastikan bahwa tidak terjadi 

persamaan yang salah dengan adanya hasil konstanta persamaan yang 

bernilai negatif, adalah dengan memastikan apakah asumsi-asumsi regresi 

sudah terpenuhi, seperti model regresi yang dispesifikasikan dengan benar, 

data memiliki distribusi normal, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak 
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terjadi multikolinearitas, sehingga model regresi dapat dikatakan bersifat 

BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). 

Dari persamaan regresi diatas, dapat dikemukakan beberapa hal 

sebagai berikut: 

Y = Variabel tidak bebas atau terikat dalam penelitian ini adalah 

kinerja pegawai di Diskoperindag Kota Batu, yang nilainya dipengaruhi 

oleh variabel motivasi yang terdiri atas kebutuhan berprestasi, kebutuhan 

berafiliasi, serta kebutuhan kekuasaan. 

X1 = Pada hasil nilai X1 menunjukkan nilai 0,632, dan angka 

koefisien tersebut bertanda positif, yang berarti kebutuhan berprestasi 

menandakan hubungan yang positif dan searah dengan variabel kinerja 

pegawai. Hal tersebut berarti apabila variabel kebutuhan kekuasaan 

mengalami kenaikan, maka kinerja pegawai juga akan mengalami 

kenaikan. Dan sebaliknya, apabila kebutuhan berprestasi mengalami 

penurunan, maka akan diikuti juga oleh penurunan nilai pada variabel 

kinerja pegawai. 

X2 = Pada hasil nilai X2, menunjukkan nilai -0,136, dan angka 

koefisien tersebut bertanda negatif. Hal tersebut berarti kebutuhan 

berafiliasi menunjukkan hubungan yang negatif dengan kinerja pegawai. 

Namun tidak berarti dengan hasil yang negatif tersebut, 

menunjukkan persamaan yang salah, karena nilai negatif yang didapat, 

tidak mendekati -1. Semakin mendekati nilai -1, maka dapat disimpulkan 

hubungan yang makin negatif. Dengan adanya hasil tersebut, maka apabila 
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kebutuhan berafiliasi mengalami kenaikan, maka tidak selalu 

mempengaruhi kinerja untuk mengalami kenaikan. 

X3 = Pada hasil nilai X3, menunjukkan nilai 0,315 dan angka 

tersebut bertanda positif  yang menandakan hubungan yang positif dengan 

kinerja pegawai. Yang berarti kenaikan nilai kebutuhan kekuasaan akan 

diikuti oleh kenaikan nilai kinerja pegawai, dan sebaliknya apabila nilai 

kebutuhan kekuasaan menurun, maka akan diikuti oleh menurunnya nilai 

kinerja pegawai. 

4.6 Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Uji F 

Dalam suatu hipotesis, hanya dua kemungkinan yang akan didapat 

apabila hipotesis telah dibuat, yakni kita akan menerima hipotesis, atau 

akan menolak hipotesis. Menerima hipotesis, berarti tidak cukup informasi 

dari hasil untuk menolak hipotesis. Namun meskipun hipotesis diterima, 

tidak berarti hipotesis benar. Sedangkan jika hipotesis ditolak , berarti 

hipotesis tidak benar. 

Hipotesis dirumuskan dengan Ho, yang berarti harapan untuk 

ditolak. Hipotesis yang dirumuskan dengan Ha, artinya hipotesis diterima, 

yang menjadi hipotesis alternatif atau tandingan Ho. Untuk itu dilakukan 

uji F (F-test) yaitu dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel. 

Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha, sedangkan apabila F hitung 

< F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 



84 
 

Dari hasil analisis regresi berganda, maka diperoleh F tabel sebesar 

2,329. Sedangkan F hitung diperoleh sebesar 42,693. Dari pernyataan 

tersebut, maka dapat diketahui bahwa Ho ditolak, dan Ha diterima.  

Dengan demikian hasil pembuktian hipotesis dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Ho yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh kebutuhan 

berprestasi, kebutuhan berafiliasi, dan kebutuhan kekuasaan secara 

signifikan terhadap kinerja pegawai , tidak terbukti kebenarannya. 

2. Ha yang menyatakan bahwa ada pengaruh kebutuhan berprestasi, 

kebutuhan berafiliasi, dan kebutuhan kekuasaan secara signifikan 

terhadap kinerja pegawai, terbukti kebenarannya. 

 

4.6.2 Uji t 

Uji t dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung masing-

masing koefisien regresi dengan nilai ttabel. 

Hal lain yang bisa dilakukan untuk uji t adalah dengan 

membandingkan nilai signifikan yang digunakan yaitu α (alpha) = 0,05. 

Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Analisis Uji t 

Variabel t 

hitung 

t tabel Significant 

X1 

X2 

X3 

5,723 

-1,125 

2,407 

2,329 

2,329 

2,329 

0,000 

0,264 

0,019 

Sumber: Data Diolah (2013) 
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Dari hasil analisis uji t diatas ini, dapat dilihat bahwa variabel X1 

dan X3 menunjukkan hasil t hitung yang lebih dari nilai t tabel. Dan nilai 

signifikan X1 dan X3 menunjukkan lebih besar dari 5%. Sedangkan X2 

menunjukkan nilai t hitung yang lebih rendah dari t tabel, dan nilai 

signifikan yang lebih dari 5% (α = 0,05). 

Berdasarkan hasil tersebut, tidak berarti bahwa X2 yang 

menunjukkan nilai yang tidak signifikan perlu dikeluarkan dari model 

regresi. Menurut Algifari (2000:77), mengemukakan bahwa jika dalam 

pengujian secara simultan, variabel telah signifikan,maka semua variabel 

bebas yang diuji memberikan pengaruh yang bemakna terhadap variabel 

terikat, sehingga X2 yang tidak berpengaruh dan siginifikan, tidak perlu 

dikeluarkan dari model regresi. 

Untuk itu, agar mengetahui pengaruh dominan dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kebutuhan berprestasi (X1) dengan tingkat signifikan = 0,000 

2. Kebutuhan kekuasaan (X3) dengan tingkat signifikan = 0,019 

3. Kebutuhan berafiliasi (X2) dengan tingkat signifikan = 0,264 

Berdasarkan urutan diatas, kebutuhan berprestasi merupakan 

variabel yang paling mempengaruhi secara dominan terhadap kinerja 

pegawai Diskoperindag Kota Batu.  
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4.7 Uji Asumsi Klasik 

4.7.1 Uji Heteroskedastisitas 

Dalam suatu penelitian, apabila terdapat heteroskedastisitas, hal 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat varian residual yang tidak sama 

pada pengamatan di dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah 

yang didalamnya tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas 

sendiri dapat dilakukan dengan berbagai uji seperti uji koefisien relasi 

Spearman’s Rho, melihat pola titik-titik pada grafik regresi, uji Park dan 

uji Glejser (Priyatno:2009;160). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian 

ini sendiri, dilakukan dengan uji Spearman’s Rho.  

Pengujian dengan Spearman’s Rho yaitu melakukan uji dengan 

mengkorelasikan variabel bebas dengan residualnya. Pengujian ini 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika korelasi antar variabel bebas 

dengan residual memberikan tingkat signifikansi lebih dari 0,05, maka 

dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas (Priyatno: 2009 ; 

160). 

Hasil uji Spearman’s Rho dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Korelasi Spearman’s Rho 

Variabel Koefisien 

Korelasi 

Unstandardized 

Res. Significant 

Kebutuhan 

Berprestasi 

0,051 0,656 

Kebutuhan 

Berafiliasi 

0,121 0,285 

Kebutuhan 

Kekuasaan 

0,045 0,692 

Sumber: Data Diolah (2013) 
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Dari hasil uji Spearman’s Rho diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Hal tersebut 

dibuktikan dengan nilai signifikan Unstandardized Residual yang 

menunjukkan nilai lebih dari 0,05. Dengan nilai signifikansi yang lebih 

besar dari 0,05, maka menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.  

4.7.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan uji untuk mengetahui apakah 

variabel bebas yang ada dalam model regresi memiliki hubungan linear 

yang sempurna atau mendekati sempurna yakni yang koefisiennya 

korelasinya tinggi atau bahkan mencapai angka1. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terdapat korelasi yang sempurna atau mendekati 

sempurna. Jika terdapat multikolinearitas, maka kesalahan menjadi sangat 

besar atau tak terhingga. Hal lain yang menjadi konsekuensi dari adanya 

gejala multikolinearitas adalah sulitnya mendeteksi pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Rietveld dan 

Sunaryanto : 1994). 

Untuk mengetahui adanya gejala multikolinearitas, dapat 

dilakukan beberapa cara sederhana (Algifari: 2000), antara lain: 

1. Melalui nilai t hitung, R
2
, dan F ratio. Jika R

2
 tinggi, nilai F ratio 

tinggi, dan sebagian besar atau bahkan seluruh koefisien regresi memiliki 

nilai t hitung sangat rendah, maka kemungkinan terdapat multikolinearitas 

dalam model regresi tersebut.
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2. Menentukan koefisien regresi antara variabel bebas yang satu 

dengan variabel bebas yang lain. Jika antara dua variabel bebas memiliki 

korelasi yang spesifik ( misal terdapat koefisien korelasi yang tinggi antara 

variabel bebas atau tanda koefisien korelasi variabel bebas berbeda dengan 

tanda koefisien regresinya), maka di dalam model regresi tersebut terdapat 

multikolinearitas.
 

3. Membuat persamaan regresi antar variabel bebas. Jika koefisien 

regresinya signifikan, maka dalam model regresi tersebut terdapat 

multikolinearitas.
 

Cara lain untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah 

dengan melihat nilai VIF. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10, atau nilai 

tolerance lebih besar dari 0,1, maka tidak ada gejala multikolinearitas 

dalam model regresi tersebut (Hair et al.1992). 

Hasil uji multikolinearitas dan perhitungan tersebut disajikan 

dalam tabel berikut:  

Tabel 4.18 

Hasil Analisis Uji Multikolinearitas ( Coefficients Variance 

Inflation Factor and Tolerance ) 

Variabel Tolerance VIF 

Kebutuhan Berprestasi (X1)  0,402   2,485 

Kebutuhan Berafiliasi (X2) 0,335 2,989 

Kebutuhan Kekuasaan (X3) 0,286 3,501 

Sumber: Lampiran 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian terhadap adanya multikolinearitas 

tersebut, telah jelas bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada model 

regresi ini, karena nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih 
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kecil dari 10. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai VIF masing-masing 

variabel yang memiliki angka lebih kecil dari 10.  

 

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini, telah dilakukan analisis serta pengolahan data 

dengan berbagai uji. Antara lain uji validitas, uji reliabilitas, uji analisis 

regresi linear berganda, uji hipotesis yang terdiri dari uji F dan uji t, serta 

uji asumsi klasik yang terdiri atas uji heteroskedastisitas dan uji 

multikolinearitas. Hasil olah data yang ada dalam penelitian telah 

dinyatakan valid dan reliabel. Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan hasil uji dengan r tabel. Dan kesemua hasil dinyatakan 

valid. Begitu juga dengan uji reliabilitas. Kesemua hasil uji dinyatakan 

reliabel karena memiliki nilai hasil lebih dari 0,6. 

Dari hasil uji analisis regresi linear berganda, didapatkan hasil 

bahwa variabel kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi, serta 

kebutuhan kekuasaan memiliki pengaruh sebesar 62,8% terhadap kinerja 

pegawai Diskoperindag Kota Batu, sedangkan 37,2% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, hasil 

analisis regresi linear berganda sudah signifikan dan masing-masing 

variabel bebas berpengaruh erat terhadap variabel terikat. Hal itu 

ditunjukkan oleh hasil nilai koefisien multiple R yakni 0,792. Semakin 

besar nilai koefisien multiple R dan semakin mendekati 1, maka terdapat 

hubungan yang semakin erat dan positif antara variabel bebas dengan 



90 
 

variabel terikat. Jadi kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi, serta 

kebutuhan kekuasaan memiliki hubungan yang erat terhadap kinerja 

pegawai Diskoperindag Kota Batu.  

Dari hasil analisis regresi linear berganda, didapatkan suatu 

persamaan dimana hasil koefisien regresi semua bernilai positif, tetapi 

pada variabel kedua, bertanda negative, yakni variabel kebutuhan 

berafiliasi. Tanda positif memiliki makna variabel bebas memiliki 

hubungan positif terhadap variabel terikatnya. Hal tersebut berarti apabila 

terdapat kenaikan variabel bebas dalam penelitian ini, maka akan diikuti 

dengan kenaikan variabel terikatnya. Tetapi, apabila terdapat penurunan 

pada variabel bebas, maka akan mempengaruhi pula terhadap variabel 

terikat.  

Pada variabel kebutuhan berafiliasi hasil yang didapat bernilai 

negative. Hal tersebut berarti kinerja pegawai tidak akan selalu mengalami 

perubahan yang signifikan apabila dipengaruhi oleh variabel kebutuhan 

berafiliasi. Namun bukan berarti variabel tersebut sama sekali tidak 

mempengaruhi. Konstanta yang negatif tidak menjadi masalah, sepanjang 

X1, X2, dan X3 tidak mungkin sama dengan nol, dan tidak mendekati -1 

(Rietveld dan Sunaryanto : 1994).  

Pada hasil pembuktian hipotesis, yang dilakukan dengan uji F dan 

uji t, didapatkan suatu hasil bahwa hipotesis yang pertama terbukti, dan 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi, serta 
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kebutuhan kekuasaan terhadap kinerja pegawai Diskoperindag Kota Batu. 

Hal lain yang didapatkan dari pembuktian hipotesis, adalah mengenai 

variabel mana yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja 

pegawai (Y).  

Dari hasil uji t, didapatkan hasil bahwa variabel kebutuhan 

berprestasi (X1) merupakan variabel yang paling mempengaruhi kinerja 

pegawai dengan signifikansi 0,000. Sedangkan variabel kebutuhan 

berafiliasi merupakan variabel yang paling tidak mendominasi kinerja 

pegawai. Pada uji t ditunjukkan bahwa nilai signifikan varibel kebutuhan 

berafiliasi lebih dari taraf signifikansi 0,05%. Tetapi dalam penelitian ini 

variabel tersebut tidak dikeluarkan dari model regresi karena dalam 

pengujian secara bersama, variabel ini signifikan, bersama-sama dengan 

variabel lainnya, sehingga variabel yang tidak signifikan pada pengujian 

secara parsial, tidak perlu dikeluarkan dan tetap dimasukkan dalam model 

regresi (Algifari:2000). 

Pada pengujian hipotesis yang kedua, terbukti bahwa variabel 

kebutuhan berprestasi (X1) memiliki pengaruh yang paling signifikan dan 

dominan terhadap kinerja pegawai Diskoperindag Kota Batu (Y), sehingga 

hipotesis yang kedua diterima kebenarannya.  

a. Kebutuhan Berprestasi (X1) 

Pada variabel kebutuhan berprestasi (X1), analisis menunjukkan 

hasil koefisien regresi sebesar 0,632. Angka tersebut bertanda positif, 

sehingga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan linear 
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antara kebutuhan berprestasi terhadap kinerja pegawai Diskoperindag 

Kota Batu. Dengan kata lain, apabila kebutuhan berprestasi mengalami 

perubahan, maka kinerja pegawai akan mengalami perubahan yang 

signifikan pula. Jika kebutuhan berprestasi mengalami kenaikan, maka 

kinerja pegawai akan mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya, jika 

kebutuhan berprestasi mengalami penurunan, maka kinerja karyawan 

juga akan mengalami penurunan. 

Hasil koefisien regresi tersebut menunjukkan angka yang cukup 

besar, hal itu berarti bahwa kebutuhan berprestasi merupakan kebutuhan 

yang harus benar-benar diperhatikan oleh organisasi yang bersangkutan. 

Dinas diharapkan mampu untuk menyediakan sarana prasarana serta 

media untuk kebutuhan berprestasi pegawai. Seseorang yang memiliki 

kebutuhan ini akan cenderung untuk berusaha selalu menunjukkan 

keunggulan yang ada pada dirinya serta melaksanakan pekerjaan sesuai 

atau bahkan melebihi standar. Kebutuhan berprestasi akan membuat 

orang merasa penting untuk selalu berusaha menemukan metode-metode 

baru dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pekerjaan yang ia 

laksanakan akan selesai lebih cepat, akurat, memiliki kualitas yang baik, 

dan lebih unggul dari yang lain.  

Hal lain yang dimiliki oleh orang yang mempunyai kebutuhan 

akan prestasi adalah bahwa ia memiliki tanggung jawab terhadap 

pekerjaannya. Ukuran tanggung jawab sendiri erat kaitannya dengan 

jabatan serta peranan penting pada suatu organisasi, dan suatu jabatan 
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atau peran penting merupakan suatu prestasi. Keinginan untuk berprestasi 

juga termasuk keinginan untuk mengembangkan kemampuan dan bakat 

yang ada dalam diri seseorang.  Pengembangan dari bakat dan 

kemampuan itu sendiri bertujuan untuk mencapai suatu kepuasan 

sehingga mendorong seseorang tersebut untuk bekerja dengan lebih baik 

dan optimal. 

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan berprestasi tersebut juga 

membuat seseorang memiliki keberanian dalam melakukan pekerjaan 

yang beresiko. Resiko yang ada diambil untuk kemudian diselesaikan dan 

dicari penyelesaiannya dengan mengambil akibat minimal yang mungkin 

timbul. Dengan begitu, maka resiko yang ada dianggap sebagai tantangan 

untuk pengembangan diri pada pekerjaan tersebut. 

Adanya kebutuhan berprestasi yang tinggi tersebut, hendaknya 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh organisasi dalam 

mengembangkan dan memajukan kinerja pegawai sehingga lebih 

optimal, yakni dengan memberikan batasan dan fungsi yang jelas pada 

pegawai atas pekerjaan yang ada, agar masing-masing pegawai dapat 

memfokuskan diri pada pekerjaannya, dan memberikan media, baik 

waktu dan tempat serta kesempatan dan peluang pada pegawai dalam 

memberikan ide-ide serta gagasan demi kemajuan bersama. 

b. Kebutuhan Berafiliasi (X2) 

Pada variabel kebutuhan berafiliasi, menunjukkan hasil analisis 

koefisien regresi menunjukkan angka sebesar -0,136. Hasil tersebut 
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bertanda negatif, menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

searah dan linear antara kebutuhan berafiliasi dengan kinerja pegawai 

pada Diskoperindag Kota Batu. Dengan adanya hasil tersebut, dapat 

ditarik suatu pemahaman, bahwa kebutuhan berafiliasi tidak 

mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Saat kebutuhan 

berafiliasi mengalami kenaikan, tidak akan mempengaruhi secara banyak 

dan signifikan, atau bahkan tidak mempengaruhi kinerja pegawai, begitu 

pula saat kebutuhan berafiliasi mengalami penurunan. 

Kebutuhan berafiliasi pada dasarnya merupakan kebutuhan yang 

dimiliki semua orang. Seseorang membutuhkan komunikasi dan hubungan 

dengan orang lain, sebagai bentuk afiliasi itu sendiri. Dalam lingkungan 

pekerjaan, seseorang yang memiliki kebutuhan berafiliasi mempunyai 

kecenderungan untuk menyelesaikan pekerjaannya secara bersama-sama, 

dibanding sendiri. Mereka lebih senang bekerja sama dan bergotong 

royong. Selain itu, orang yang memiliki kebutuhan berafiliasi akan 

berusaha menjaga hubungan mereka dengan rekan kerja serta teman-

teman mereka di kantor. Hubungan yang baik dengan rekan kerja akan 

diprioritaskan karena mereka tidak ingin kehilangan hubungan tersebut. 

c. Kebutuhan Kekuasaan (X3) 

Pada kebutuhan kekuasaan ini, hasil analisis koefisien regresi 

menunjukkan angka sebesar 0,315. Hal tersebut menunjukkan terdapat 

hubungan yang searah dan positif antara kebutuhan kekuasaan dengan 

kinerja pegawai Diskoperindag Kota Batu.  
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Kebutuhan kekuasaan sendiri erat kaitannya dengan keinginan 

seseorang dalam menjadi pemimpin ataupun memegang peranan penting 

pada suatu forum, maupun organisasi. Keinginan tersebut disertai dengan 

usaha meningkatkan prestise dan otoritas pribadi, antara lain dengan 

mengikuti forum-forum, kegiatan organisasi, serta acara-acara yang 

berhubungan dengan orang banyak demi meningkatkan eksistensi diri. 

Selain selalu berusaha memperbaiki dan meningkatkan eksistensi 

diri, hal lain yang dilakukakan oleh seseorang yang memiliki kebutuhan 

kekuasan ini adalah melakukan tindakan serta mengucapkan kata-kata 

yang dapat memberikan kesan dan pengaruh pada orang lain.  

Dengan adanya kebutuhan pegawai yang cukup tinggi pada 

variabel kebutuhan kekuasaan ini, maka dinas pun diharapkan dapat 

memberikan pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan 

pegawai. Hal yang dapat dilakukan dan dipenuhi secara positif pada  

seseorang yang memiliki kebutuhan kekuasaan ini, adalah selain 

mempunyai potensi dalam hal kepemimpinan atau leadership, adalah 

fungsinya untuk dapat memberikan pengaruh yang baik pada orang lain, 

menjaga dan menata kebaikan bersama, baik dalam hubungan orang ke 

orang, maupun hubungan kelompok dengan kelompok, dapat menjadi 

problem solver yang baik, bertanggung jawab, serta berkualitas,semata-

mata dilakukan tidak hanya demi otoritas dan nama diri sendiri, melainkan 

demi kepentingan dinas dan kepentingan hubungan dengan orang lain.  

 

 


