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BAB IV 

Gambaran Umum Perusahaan 

4.1. Gambaran Umum Objek Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Organisasi 

Keberadaan IKIP PGRI Jember tidak lepas hubungannya dengan PGRI, 

yang pada tahun 1979 PGRI Cabang Jember diketuai oleh saudara Drs. Halim 

Nasir (alm) dan sekertaris Drs. Badijan. Ide adanya IKIP ini semula atas dasar 

beberapa pertimbangan perlu peningkatan kualitas guru-guru SD. Saudara Drs. 

Soedarnoen S.A.(alm) sebagai kasi Dikdas, mengadakan pembicaraan dengan 

saudara Drs. Badijan untuk mendirikan IKIP, dan Drs. Badijan selaku sekertaris 

PGRI diminta melaporkan maksud tersebut di atas kepada saudara Drs. Halim 

Nasir (alm) sebagai ketua PGRI Cabang Jember. Pengurus PGRI Cabang Dati II 

Jember ahirnya mengajukan permohonan pada Kopertis lewat Yayasan IKIP 

PGRI Jawa Timur di Surabaya dengan surat nomor 254/IVA.I/VII/79 tertanggal 

15 Agustus 1979. 

Kemudian oleh Rektor IKIP PGRI Jawa Timur di Surabaya permohonan 

dikabulkan dengan SK Rektor IKIP PGRI Jawa Timur tertanggal 20 September 

1979 No.090/R/IKIP-PGRI/IX/1979, dengan memutuskan mengangkat Saudara 

Drs. Soedarmoen S.A. (alm) sebagai kordinator IKIP PGRI Jawa Timur di 

Jember. Dengan SK tersebut Saudara Drs. Soedarmoen S.A. (alm) melengkapi 

kepengurusan sebagai berikut: 

1. Drs. Soedarmoen S.A. (alm) sebagai Koordinator 

2. Drs. Halim Nasir (alm) sebagai Wakil Koordinator 

3. Drs. Hafi Ansori (alm) sebagai Sekertaris 
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4. Dra. Hj. Apipah Soekardjo, M.Pd (alm) sebagai Bendahara 

Pada tanggal 22 Juni 1981 IKIP PGRI Jember mendapatkan ijin operasional 

dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan status terdaftar dalam surat No. 

0391/1981. Selanjutnya dengan S.K. Mendikbud tanggal 18 februari 1985 No. 

070/Q/1985 IKIP PGRI Jawa Timur di Jember berdiri sendiri dengan nama 

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PGRI 

JEMBER, di bawah naungan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan 

Tinggi PGRI Jember, dengan jurusan bimbingan penyuluhan dan Pendidikan Luar 

Sekolah (PLS). 

Berdasarkan akte pendirian dari notaries Buntaran Santoso, SH. Tertanggal 

11 Mei 1985 No. 7, maka para pendiri YPLP PT PGRI Jember sebagai berikut: 

1. H.M. Syari’i (alm) 

2. Dra. Hj. Apipah Soekardjo, M.Pd (alm) 

3. Drs. H.A. Fatah Mustofa 

4. Drs. I.B. Alit Ana, S.H. 

5. Drs. Badijan 

6. Drs. H.K. Dwijowijoto (alm) 

7. Drs. H.A. Saban W.S (alm) 

8. Drs. Mintargo, S.I. (alm) 

Berdasarkan Supervisi Kopertis Wilayah VII Surabaya, maka STKIP PGRI 

Jember berubah menjadi IKIP PGRI Jember dengan SK Kopertis Wilayah VII 

Surabaya No. 019/Q/1986 tanggal 30 Januari 1986, tentang persetujuan sementara 

ijin operasional IKIP PGRI Jember. 
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Berdasarkan SK Mendikbud RI No. 0351/0/1987 tertanggal 20 Juni 1987, 

resmi berdiri IKIP PGRI Jember dengan Fakultas dan Jurusan: 

1. Fakultas Ilmu Pendidikan 

Jurusan : PPB dan PLS 

2. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Jurusan : PPKn, Pendidikan Ekonomi Koperasi, dan Pendidikan 

Sejarah 

3. Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Jurusan : Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematikan 

4.1.2. Visi dan Misi IKIP PGRI Jember 

 Visi 

Menjadikan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) 

excellence dalam kerangka penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab 

azasi kependidikan untuk homonisasi dan humanisasi menuju terwujudnya 

harkat dan martabaat manusia yang berkebudayaan serta ber-peradaban. 

 Misi 

1. Meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai upaya 

menghasikan tenaga pendidik professional dan “excellence”,yang 

unggul secara intelektual,kompeten dalam penguasaan IPTEKS,dan 

anggun secara moral dan budaya. 

2. Mengembangkan IPTEKS dan peran social untuk peningkatan 

harkat dan martabat manusia yang berkebudayaan dan berperadaban. 
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3. Membina dan mengembangkan jejaring (networking) kerjasama 

berdasarkan prinsip kesetaraan (equality) dan saling menguntungkan 

(mutual benefit). 

4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen Perguruan Tinggi. 

4.1.3. Arti Lambang IKIP PGRI Jember 

Lambang IKIP PGRI Jember berupa gambar sebagai berikut: 

Gambar 4.1. 

Logo Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www. Ikip-jember.org 

Masing-masing unsur di dalam Lambang IKIP PGRi Jember mengandung 

muatan makna simbolis sebagai berikut: 

a. Wadah gambar segi lima sama sisi dengan sisi lengkung (luar), 

merupakan simbolisasi dasar Negara dan pandangan hidup bangsa 

Indonesia, yang sekaligus merupaka dasar IKIP PGRI Jember, yaitu 

Pancasila. Wadah gambar segi lima sama sisi dengan sisi lengkung 

khayal (dalam), merupakan simbolisasi kebulatan tekad sivitas 

akademika untuk membangun, mengembangkan, serta memajukan 
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IKIP PGRI Jember. Warna (garis) hitam (black), bermakna simbolis 

kekuatan, keteguhan, ketabahan, dan keabadian; 

b. Tulisan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan singkatan IKIP, 

serta tulisan Persatuan Guru Republik Indonesia, merupakan 

simbolisasi jati diri institusi; 

c. Bentuk lingkaran di bagian tengah melambangkan cita-cita luhur dan 

daya upaya untuk menunaikan pengabdian terus menerus. Warna 

hijau (viridian) dalam lingkaran bermakna simbolis kesuburan, 

kemakmuran, dan kedamaian; 

d. Bulu sayap melambangkan hakekat fungsi dan tugas pengabdian 

guru sebagai pendidik yang berjiwa besar dan berbudi luhur. Posisi 

bulu sayap yang mengembang merupakan simbolisasi tenaga 

pembangunan. Warna (bulu sayap) kuning (chrome yellow) kuning 

bermakna keagungan dan kebijaksanaan; 

e. Obor, merupakan simbolisasi kehendak dan komitmen sivitas 

akademika untuk menjadikan IKIP PGRI Jember sebagai perguruan 

tinggi penyuluh/penerang kehidupan bangsa, yakni “agent of 

change” dan “moral force”. Lidah api obor berjumlah 5 (lima), 

secara ideologis merupakan simbolisasi lima pancasila, sedangkan 

secara teknis bermakna budi, cita, rasa, karsa, dan karya yang tak 

pernah padam. Warna obor hitam (black), bermakna simbolis 

kekuatan, keteguhan, ketabahan, dan keabadian. Warna Lidah Api 

Obor merah (carmine), bermakna simbolis keberaian serta semangat 

pantang menyerah (untuk menegakkan kebenaran dan keadilan); 
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f. Pustaka (buku) berjumlah empat, dua dalam posisi mendatar dan dua 

dalam posisi tegak simetris, dengan corak warna kuning (chrome 

yellow), merupakan simbolisasi tugas pokok IKIP PGRI Jember 

untuk tranformasi, pengembangan, dan penyebarluasan IPTEKS; 

g. Tulisan PGRI berwarna merah dengan dasar warna putih 

melambangkan pengabdian yang dilandasi ketulusan, kesucian hati, 

cinta kasih, dan keberanian, bagi kepentingan pendidikan; 

h. Pita membujur horizontal berwarna kuning (chrome yellow) dengan 

tulisan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan berwarna hitam 

(black) melambangkan jati diri penyelenggara dan pembina IKIP 

PGRI Jember; 

i. Warna dasar kuning (chrome yellow) pada lambing IKIP PGRI 

Jember, bermakna simbolis keagungan dan kebijaksanaan. 

4.1.4. Struktur Organisasi 

Gambar 4.2. 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIK/MASYARAKAT 

PENGURUS PPLP-PT BADAN 
HUKUM 

DIREKTUR 

MAHASIWA 

KEPALA BAGIAN & KEPALA 
BIRO 

KARYAWAN 

WAKIL REKTOR I 
WAKIL REKTOR II 

WAKIL III 

REKTOR 

DEKAN FAKULTAS 

DOSEN/TENAGA PENDIDIK 

Sumber: Database IKIP PGRI Jember 2014 
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4.2 Gambaran Umum Responden 

 Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuisioner kepada karyawan 

yang berjumlah 56 orang responden yang merupakan pegawai IKIP PGRI Jember, 

didapatkan gambaran umum mengenai identitas dari para responden yang di 

golongkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan masa kerja. 

4.2.1 Karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin Responden 

 Data karakteristik berdasarkan jenis kelamin reponden dapat di lihat dari 

Tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

JENIS KELAMIN 

JUMLAH 

RESPONDEN (Orang) 

PERSENTASE (%) 

Laki-laki 34 60,7 

Perempuan 22 39,3 

Jumlah 56 100 

Sumber : Data Primer (kuisioner) diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat kita lihat bahwa sebanyak 60,7% karyawan adalah 

laki-laki, sedangkan 39,3% adalah karyawan perempuan. Dari data tersebut dapat 

diketahui bahwa sebagian besar karyawan IKIP PGRI Jember adalah laki-laki. 

4.2.2 Karakteristik  Berdasarkan Usia 

 Usia responden pada penelitian ini lebih didominasi usia antara 20-30 

tahun. Tabel berikut menunjukan responden berdasarkan usia dimana usia dibagi 

menjadi 3 kelas : 
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Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia 

Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase (%) 

20 – 25 Tahun 13 23,2 

25 – 30 Tahun 24 42,8 

>30 Tahun 19 34 

Jumlah 56 100 

Sumber Data Primer ((kuisioner) diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa responden paling banyak adalah 

karyawan yang berusia 25 sampai 30 tahun yaitu dengan responden sebanyak 24 

orang karyawan dan presentasenya sebesar 42,8% sedangkan karyawan yang 

berusia antara 20 sampai 25 tahun sebanyak 13 orang dengan presentase 23,2% 

dan yang berusia lebih dari 30 tahun berjumlah 19 orang karyawan dengan 

presentase 34%. 

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir   

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terahir 

Jumlah Responden 

(Orang) 

Persentase (%) 

D3 9 16,07 

S1 30 53,57 

S2 11 19,64 

S3 6 10,72 

Jumlah 56 100 

Sumber Data Primer (Kuisioner) diolah, 2015 
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Tabel di atas menunjukan bahwa semua responden berpendidikan perguruan 

tinggi. Karyawan yang berpendidikan D3 sebanyak 9 karyawan dngan presentase 

19,07%, sedangkan yang memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 30 orang 

karyawan dengan presentase 53,57%, sedangkan yang memiliki pendidikan 

terakhir S2 sebanyak 11 orang dengan presentase 19,64%, dan yang memiliki 

pendidikan terakhir S3 sebanyak 6 orang dengan prsentase 10,72%. 

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja 

Jumlah Responden 

(Orang) 

Persentase (%) 

1 tahun – 5 tahun 17 30,3 

5 tahun – 10 tahun 28 50 

>10 tahun 11 19,7 

Jumlah 56 100 

Sumber Data Primer (kuisioner) diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukan sebagian besar karyawan bekerja selama  

sampai 10 tahun sebanyak 28 orang karyawan dengan prsentase 50%, sedangkan 

yang memiliki masa kerja antara 1 sampai 5 tahun sebanyak 17 orang karyawan 

dengan prsentase 30,3%, dan yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun 

sebanyak 11 orang karyawan dengan prsentase 19,7%. 

4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Pengujian instrumen dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat-syarat alat ukur 

yang baik atau sesuai dengan standar metode penelitian. Mengingat pengumpulan 
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data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, maka keseriusan atau 

kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan 

unsur penting dalam penelitian. Keabsahan atau kesahihan data hasil penelitian 

sosial sangat ditentukan oleh instrumen yang digunakan. 

Instrumen dikatakan baik apabila memenuhi tiga persyaratan utama yaitu: 

(1) valid atau sahih; (2) reliabel atau andal; dan (3) praktis. Bilamana alat ukur 

yang digunakan tidak valid atau tidak dapat dipercaya dan tidak andal atau 

reliabel, maka hasil penelitian tidak akan menggambarkan keadaan yang 

sesuangguhnya. Oleh karena itu, untuk menguji kuesioner sebagai instrumen 

penelitian maka digunakan uji validitas (test of validity) dan uji reliabilitas (test of 

reliability). 

4.3.1. Uji Validitas 

 Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan metode 

Korelasi Product Moment yaitu dengan membandingkan nilai koefisien korelasi 

antara butir pertanyaan dengan total jawaban (r hitung) dengan nilai r tabel pada 

tingkat kesalahan (alpha) tertentu, yaitu apabila nilai r hitung lebih besar dari nilai 

r tabel maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan yang digunakan adalah 

valid. Selain itu dapat pula menggunakan perbandingan antara nilai signifikansi 

dengan alpha yang digunakan yaitu apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 

alpha, maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan yang digunakan adalah valid. 

Hasil pengujian validitas instrumen disajikan sebagai berikut. 
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Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Indikator Item 

Koef.  

Korelasi 

p-value Keterangan 

Lingkungan 

Kerja (X1) 

Fasilitas 

Kerja 

X1.1 0.512 0.004 Valid 

X1.2 0.445 0.014 Valid 

X1.3 0.462 0.010 Valid 

Keamanan 

X1.4 0.599 0.000 Valid 

X1.5 0.433 0.017 Valid 

X1.6 0.641 0.000 Valid 

Kondisi 

Ruang Kerja 

X1.7 0.432 0.017 Valid 

X1.8 0.545 0.002 Valid 

X1.9 0.546 0.002 Valid 

X1.10 0.481 0.007 Valid 

X1.11 0.634 0.000 Valid 

X1.12 0.576 0.001 Valid 

X1.13 0.420 0.021 Valid 

X1.14 0.538 0.002 Valid 

Lingkungan 

Non Fisik 

X1.15 0.463 0.010 Valid 

X1.16 0.486 0.006 Valid 

X1.17 0.385 0.035 Valid 

X1.18 0.502 0.005 Valid 

X1.19 0.447 0.013 Valid 

X1.20 0.491 0.006 Valid 
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Sumber: Data Diolah (2015) 

Hasil uji validitas instrumen pada butir pernyataan Lingkungan Kerja (X1) 

yang terdiri dari 20 butir pernyataan didapatkan nilai koefisien Korelasi Product 

Moment (r hitung) yang valid antara 0,385 hingga 0,641. Dengan menggunakan 

ketentuan nilai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel (0,361) menunjukkan 

bahwa keputusan H0 ditolak dan disimpulkan bahwa butir pernyataan Lingkungan 

Kerja (X1) adalah valid dan dapat digunakan pada proses analisis selanjutnya. 

Karakteristik 

Individu (X2) 

Karakteristik 

Individu 

X2.1 0.803 0.000 Valid 

X2.2 0.817 0.000 Valid 

X2.3 0.742 0.000 Valid 

X2.4 0.878 0.000 Valid 

Motivasi (X3) Motivasi 

X3.1 0.663 0.000 Valid 

X3.2 0.589 0.001 Valid 

X3.3 0.630 0.000 Valid 

X3.4 0.678 0.000 Valid 

X3.5 0.566 0.001 Valid 

Kinerja (Y) Kinerja 

Y1.1 0.426 0.019 Valid 

Y1.2 0.724 0.000 Valid 

Y1.3 0.463 0.010 Valid 

Y1.4 0.834 0.000 Valid 

Y1.5 0.747 0.000 Valid 

Y1.6 0.576 0.001 Valid 

Y1.7 0.707 0.000 Valid 
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Hasil uji validitas instrumen pada butir pernyataan Karakteristik Individu 

(X2) yang terdiri dari 4 butir pernyataan didapatkan nilai koefisien Korelasi 

Product Moment (r hitung) yang valid antara 0,742 hingga 0,878. Dengan 

menggunakan ketentuan nilai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel (0,361) 

menunjukkan bahwa keputusan H0 ditolak dan disimpulkan bahwa butir 

pernyataan Karakteristik Individu (X2) adalah valid dan dapat digunakan pada 

proses analisis selanjutnya. 

Hasil uji validitas instrumen pada butir pernyataan Motivasi (X3) yang 

terdiri dari 5 butir pernyataan didapatkan nilai koefisien Korelasi Product Moment 

(r hitung) yang valid antara 0,566 hingga 0,678. Dengan menggunakan ketentuan 

nilai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel (0,361) menunjukkan bahwa 

keputusan H0 ditolak dan disimpulkan bahwa butir pernyataan Motivasi (X3) 

adalah valid dan dapat digunakan pada proses analisis selanjutnya. 

Hasil uji validitas instrumen pada butir pernyataan Kinerja (Y) yang terdiri 

dari 7 butir pernyataan didapatkan nilai koefisien Korelasi Product Moment (r 

hitung) yang valid antara 0,426 hingga 0,834. Dengan menggunakan ketentuan 

nilai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel (0,361) menunjukkan bahwa 

keputusan H0 ditolak dan disimpulkan bahwa butir pernyataan Kinerja (Y) adalah 

valid dan dapat digunakan pada proses analisis selanjutnya. 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan metode 

Cronbach’s Alpha yaitu dengan melihat kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas, 

dimana batas terendah yang digunakan dalam menyatakan bahwa butir pertanyaan 
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yang digunakan reliabel adalah sebesar 0,600. Hasil pengujian reliabilitas 

instrumen disajikan sebagai berikut. 

Tabel 4.6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 

Lingkungan Kerja (X1) 0.836 Reliabel 

Karakteristik Individu (X2) 0.824 Reliabel 

Motivasi (X3) 0.604 Reliabel 

Kinerja (Y) 0.759 Reliabel 

Sumber: Data Diolah (2015) 

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa item pernyataan Lingkungan Kerja 

(X1), Karakteristik Individu (X2), Motivasi (X3), dan Kinerja (Y) yang terdiri 

antara4 hingga 20 butir pernyataan mempunyai koefisien Alpha Cronbach lebih 

dari 0,600 yang berarti bahwa instrumen pernyataan Lingkungan Kerja (X1), 

Karakteristik Individu (X2), Motivasi (X3), dan Kinerja (Y) dalam penelitian ini 

dinyatakan reliabel. 

4.3.3 Distribusi Jawaban Responden 

 Pada bagian ini akan disajikan mengenai distribusi frekuensi dari jawaban 

responden yang diperoleh pada saat penelitian. Pilihan jawaban pada setiap 

pernyataan yang diajukan adalah Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), 

Ragu-ragu (RR), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Dasar interpretasi nilai rata-

rata yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada interpretasi skor yang 

digunakan yaitu kategori Sangat Negatif (1,00-1,80), kategori Negatif (1,81-2,60), 

kategori Tengah-tengah (2,61-3,40), kategori Positif (3,41-4,20), dan kategori 

Sangat Positif (4,21-5,00). 
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4.3.4. Distribusi Jawaban Lingkungan Kerja (X1) 

 Dalam variabel Lingkungan Kerja (X1) terdapat sebanyak 20 item 

pernyataan. Hasil distribusi jawaban Lingkungan Kerja (X1) disajikan sebagai 

berikut. 

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Lingkungan Kerja 

(X1) 

Item 

STS TS R S SS 

Rata-rata 

f % f % f % f % f % 

X1.1 1 1.8 13 23.2 15 26.8 25 44.6 2 3.6 3.25 

X1.2 1 1.8 7 12.5 11 19.6 29 51.8 8 14.3 3.64 

X1.3 3 5.4 10 17.9 12 21.4 27 48.2 4 7.1 3.34 

X1.4 1 1.8 16 28.6 16 28.6 19 33.9 4 7.1 3.16 

X1.5 0 0.0 0 0.0 4 7.1 29 51.8 23 41.1 4.34 

X1.6 0 0.0 7 12.5 4 7.1 35 62.5 10 17.9 3.86 

X1.7 0 0.0 6 10.7 0 0.0 35 62.5 15 26.8 4.05 

X1.8 1 1.8 9 16.1 14 25.0 31 55.4 1 1.8 3.39 

X1.9 0 0.0 6 10.7 8 14.3 39 69.6 3 5.4 3.70 

X1.10 0 0.0 0 0.0 1 1.8 47 83.9 8 14.3 4.13 

X1.11 0 0.0 0 0.0 1 1.8 38 67.9 17 30.4 4.29 

X1.12 1 1.8 14 25.0 24 42.9 15 26.8 2 3.6 3.05 

X1.13 5 8.9 11 19.6 11 19.6 25 44.6 4 7.1 3.21 

X1.14 2 3.6 16 28.6 14 25.0 20 35.7 4 7.1 3.14 

X1.15 0 0.0 1 1.8 4 7.1 32 57.1 19 33.9 4.23 

X1.16 0 0.0 6 10.7 5 8.9 38 67.9 7 12.5 3.82 
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X1.17 1 1.8 10 17.9 4 7.1 29 51.8 12 21.4 3.73 

X1.18 2 3.6 7 12.5 15 26.8 29 51.8 3 5.4 3.43 

X1.19 0 0.0 6 10.7 9 16.1 38 67.9 3 5.4 3.68 

X1.20 0 0.0 1 1.8 2 3.6 46 82.1 7 12.5 4.05 

Rata-rata 3.68 

Sumber: Data Diolah (2015) 

 Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa sebagian besar responden 

menjawab pada pilihan jawaban Setuju (S) pada pernyataan mengenai 

Lingkungan Kerja (X1). Nilai rata-rata setiap pernyataan yang berkisar antara 

3,05 hingga 4,34 menunjukkan bahwa responden memberikan tanggapan yang 

baik/positif mengenai setiap pernyataan yang diajukan. Rata-rata keseluruhan 

item pernyataan sebesar 3,68 menunjukkan bahwa rata-rata responden 

memberikan tanggapan yang baik/positif pada item pernyataan yang diajukan. 

Berdasarkan pernyataan item X1.1 bahwa dari 56 responden tentang item 

Peralatan ATK yang disediakan oleh perusahaan telah memadai keperluan 

karyawan, terdapat 1 responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 1,8%, 

menjawab Tidak Setuju sejumlah 13 responden 23,2%, menjawab Ragu-ragu 

sejumlah 15 responden 26,8%,  menjawab Setuju sejumlah 25 responden 44,6%, 

dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 2 responden 3,6%. 

Berdasarkan pernyataan item X1.2 bahwa dari 56 responden menyatakan 

Fasilitas untuk menunjang kerja telah memadai, terdapat 1 responden menjawab 

Sangat Tidak Setuju 1,8%, menjawab Tidak Setuju sejumlah 7 responden 12,5%, 

menjawab Ragu-ragu sejumlah 11 responden 19,6%, menjawab Setuju sejumlah 

29 responden 51,8%, dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 8 responden 14,3%.  
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Berdasarkan pernyataan item X1.3 yaitu Fasilitas meja dan kursi 

Bapak/Ibu di rawat dengan  baik, responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 

sejumlah 3 responden (5,4%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 10 responden 

(17,9%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 12 responden (21,4%), menjawab Setuju 

sejumlah 27 responden (48,2%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 4 

responden (7,1%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 3,34. 

Berdasarkan pernyataan no X1.4 yaitu “Sebagai karyawan Bapak/Ibu 

merasa nyaman dengan keamanan kantor”, responden yang menjawab Sangat 

Tidak Setuju sejumlah 1 responden (1,8%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 16 

responden (28,6%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 16 responden (28,6%), 

menjawab Setuju sejumlah 19 responden (33,9%), dan menjawab Sangat Setuju 

sejumlah 4 responden (7,1%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 

3,16. 

Berdasarkan pernyataan no X1.5 yaitu “Lingkungan IKIP PGRI Jember 

merupakan tempat bekerja yang aman”, responden yang menjawab Sangat Tidak 

Setuju sejumlah 0 responden (0,0%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 0 

responden (0,0%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 4 responden (7,1%), menjawab 

Setuju sejumlah 29 responden (51,8%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 23 

responden (41,1%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 4,34. 

Berdasarkan pernyataan no X1.6 yaitu “Terdapat perlengkapan safety di 

dalam kantor (p3k, alat pemadam api dll)”, responden yang menjawab Sangat 

Tidak Setuju sejumlah 0 responden (0,0%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 7 

responden (12,5%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 4 responden (7,1%), 

menjawab Setuju sejumlah 35 responden (62,5%), dan menjawab Sangat Setuju 
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sejumlah 10 responden (17,9%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 

3,86. 

Berdasarkan pernyataan no X1.7 yaitu “Dalam ruang kerja Bapak/Ibu, 

suara yang ditimbulkan oleh peralatan kerja yang digunakan bising”, responden 

yang menjawab Sangat Tidak Setuju sejumlah 0 responden (0,0%), menjawab 

Tidak Setuju sejumlah 6 responden (10,7%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 0 

responden (0,0%), menjawab Setuju sejumlah 35 responden (62,5%), dan 

menjawab Sangat Setuju sejumlah 15 responden (26,8%). Rata-rata skor pada 

pernyataan tersebut adalah 4,05. 

Berdasarkan pernyataan no X1.8 yaitu “Suara dari peralatan mengganggu 

konsentrasi kerja Bapak/Ibu”, responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 

sejumlah 1 responden (1,8%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 9 responden 

(16,1%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 14 responden (25,0%), menjawab Setuju 

sejumlah 31 responden (55,4%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 1 

responden (1,8%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 3,39. 

Berdasarkan pernyataan no X1.9 yaitu “Kebersihan ruang kerja Bapak/Ibu 

bersih”, responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju sejumlah 0 responden 

(0,0%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 6 responden (10,7%), menjawab Ragu-

ragu sejumlah 8 responden (14,3%), menjawab Setuju sejumlah 39 responden 

(69,6%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 3 responden (5,4%). Rata-rata 

skor pada pernyataan tersebut adalah 3,70. 

Berdasarkan pernyataan no X1.10 yaitu “Sumber cahaya pada ruang kerja 

Bapak/Ibu memadai”, responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju sejumlah 0 

responden (0,0%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 0 responden (0,0%), 
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menjawab Ragu-ragu sejumlah 1 responden (1,8%), menjawab Setuju sejumlah 

47 responden (83,9%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 8 responden 

(14,3%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 4,13. 

Berdasarkan pernyataan no X1.11 yaitu “Ventilitas udara yang terdapat di 

ruang kerja Bapak/Ibu suda berfungsi dengan baik”, responden yang menjawab 

Sangat Tidak Setuju sejumlah 0 responden (0,0%), menjawab Tidak Setuju 

sejumlah 0 responden (0,0%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 1 responden (1,8%), 

menjawab Setuju sejumlah 38 responden (67,9%), dan menjawab Sangat Setuju 

sejumlah 17 responden (30,4%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 

4,29. 

Berdasarkan pernyataan no X1.12 yaitu “Apakah di dalam ruangan 

Bapak/Ibu suda menggunakan alat pendingin ruangan”, responden yang 

menjawab Sangat Tidak Setuju sejumlah 1 responden (1,8%), menjawab Tidak 

Setuju sejumlah 14 responden (25,0%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 24 

responden (42,9%), menjawab Setuju sejumlah 15 responden (26,8%), dan 

menjawab Sangat Setuju sejumlah 2 responden (3,6%). Rata-rata skor pada 

pernyataan tersebut adalah 3,05. 

Berdasarkan pernyataan no X1.13 yaitu “Peralatan kerja menimbulkan 

suara bising, sehingga mengganggu Bapak/Ibu”, responden yang menjawab 

Sangat Tidak Setuju sejumlah 5 responden (8,9%), menjawab Tidak Setuju 

sejumlah 11 responden (19,6%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 11 responden 

(19,6%), menjawab Setuju sejumlah 25 responden (44,6%), dan menjawab Sangat 

Setuju sejumlah 4 responden (7,1%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut 

adalah 3,21. 
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Berdasarkan pernyataan no X1.14 yaitu “Penyusunan tata letak ruangan 

memberikan kenyamanan kepada Bapak/Ibu dalam bekerja”, responden yang 

menjawab Sangat Tidak Setuju sejumlah 2 responden (3,6%), menjawab Tidak 

Setuju sejumlah 16 responden (28,6%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 14 

responden (25,0%), menjawab Setuju sejumlah 20 responden (35,7%), dan 

menjawab Sangat Setuju sejumlah 4 responden (7,1%). Rata-rata skor pada 

pernyataan tersebut adalah 3,14. 

Berdasarkan pernyataan no X1.15 yaitu “Komunikasi antara atasan dengan 

Bapak/Ibu terjalin dengan baik”, responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 

sejumlah 0 responden (0,0%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 1 responden 

(1,8%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 4 responden (7,1%), menjawab Setuju 

sejumlah 32 responden (57,1%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 

19responden (33,9%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 4,23. 

Berdasarkan pernyataan no X1.16 yaitu “Dalam pelaksanaan tugas, apakah 

atasan memberikan petunjuk yang berkenaan dengan pekerjaan yang 

dilaksanakan”, responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju sejumlah 0 

responden (0,0%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 6 responden (10,7%), 

menjawab Ragu-ragu sejumlah 5 responden (8,9%), menjawab Setuju sejumlah 

38 responden (67,9%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 7 responden 

(12,5%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 3,82. 

Berdasarkan pernyataan no X1.17 yaitu “Tanggung jawab pekerjaan 

Bapak/Ibu suda jelas”, responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju sejumlah 1 

responden (1,8%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 10 responden (17,9%), 

menjawab Ragu-ragu sejumlah 4 responden (7,1%), menjawab Setuju sejumlah 
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29 responden (51,8%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 12 responden 

(21,4%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 3,73. 

Berdasarkan pernyataan no X1.18 yaitu “Seorang karyawan dalam unit 

kerja perlu saling mendukung antara rekan kerja”, responden yang menjawab 

Sangat Tidak Setuju sejumlah 2 responden (3,6%), menjawab Tidak Setuju 

sejumlah 7 responden (12,5%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 15 responden 

(26,8%), menjawab Setuju sejumlah 29 responden (51,8%), dan menjawab Sangat 

Setuju sejumlah 3 responden (5,4%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut 

adalah 3,43. 

Berdasarkan pernyataan no X1.19 yaitu “Hubungan antar karyawan 

berjalan dengan harmonis”, responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 

sejumlah 0 responden (0,0%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 6 responden 

(10,7%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 9 responden (16,1%), menjawab Setuju 

sejumlah 38 responden (67,9%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 3 

responden (5,4%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 3,68. 

Berdasarkan pernyataan no X1.20 yaitu “Perusahaan memberikan toleransi 

terhadap kesalahan”, responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju sejumlah 0 

responden (0,0%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 1 responden (1,8%), 

menjawab Ragu-ragu sejumlah 2 responden (3,6%), menjawab Setuju sejumlah 

46 responden (82,1%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 7 responden 

(12,5%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 4,05. 

4.3.5. Distribusi Jawaban Karakteristik Individu (X2) 
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 Dalam variabel Karakteristik Individu (X2) terdapat sebanyak 4 item 

pernyataan. Hasil distribusi jawaban Karakteristik Individu (X2) disajikan sebagai 

berikut. 

Tabel 4.8. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Karakteristik 

Individu (X2) 

Item 

STS TS R S SS 

Rata-rata 

F % f % f % f % f % 

X2.1 0 0.0 2 3.6 3 5.4 28 50.0 23 41.1 4.29 

X2.2 2 3.6 0 0.0 7 12.5 36 64.3 11 19.6 3.96 

X2.3 0 0.0 0 0.0 4 7.1 38 67.9 14 25.0 4.18 

X2.4 1 1.8 0 0.0 5 8.9 30 53.6 20 35.7 4.21 

Rata-rata 4.16 

Sumber: Data Diolah (2015) 

 Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa sebagian besar responden 

menjawab pada pilihan jawaban Setuju (S) pada pernyataan mengenai 

Karakteristik Individu (X2). Nilai rata-rata setiap pernyataan yang berkisar antara 

3,96 hingga 4,29 menunjukkan bahwa responden memberikan tanggapan yang 

baik/positif mengenai setiap pernyataan yang diajukan. Rata-rata keseluruhan 

item pernyataan sebesar 4,16 menunjukkan bahwa rata-rata responden 

memberikan tanggapan yang baik/positif pada item pernyataan yang diajukan. 

Berdasarkan pernyataan no X2.1 yaitu “Jika melakukan kesalahan di 

dalam bekerja, apakah Bapak/Ibu berusaha memperbaiki diri agar tidak 

melakukan kesalahan lagi”, responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 

sejumlah 0 responden (0,0%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 2 responden 
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(3,6%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 3 responden (5,4%), menjawab Setuju 

sejumlah 28 responden (50,0%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 23 

responden (41,1%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 4,29. 

Berdasarkan pernyataan no X2.2 yaitu “Di dalam dunia kerja, apakah 

Bapak/Ibu dapat menerima kritik dan saran terhadap pekerjaan”, responden yang 

menjawab Sangat Tidak Setuju sejumlah 2 responden (3,6%), menjawab Tidak 

Setuju sejumlah 0 responden (0,0%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 7 responden 

(12,5%), menjawab Setuju sejumlah 36 responden (64,3%), dan menjawab Sangat 

Setuju sejumlah 11 responden (19,6%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut 

adalah 3,96. 

Berdasarkan pernyataan no X2.3 yaitu “Bertanggung jawab di dalam 

melaksanakan pekerjaan sangat di butuhkan”, responden yang menjawab Sangat 

Tidak Setuju sejumlah 0 responden (0,0%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 0 

responden (0,0%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 4 responden (7,1%), menjawab 

Setuju sejumlah 38 responden (67,9%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 14 

responden (25,0%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 4,18. 

Berdasarkan pernyataan no X2.4 yaitu “Pekerjaan Bapak/Ibu ini telah 

sesuai dengan keinginan”, responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 

sejumlah 1 responden (1,8%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 0 responden 

(0,0%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 5 responden (8,9%), menjawab Setuju 

sejumlah 30 responden (53,6%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 20 

responden (35,7%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 4,21. 

4.3.6. Distribusi Jawaban Motivasi (X3) 
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 Dalam variabel Motivasi (X3) terdapat sebanyak 5 item pernyataan. Hasil 

distribusi jawaban Motivasi (X3) disajikan sebagai berikut. 

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Motivasi (X3) 

Item 

STS TS R S SS 

Rata-rata 

f % f % f % f % f % 

X3.1 0 0.0 2 3.6 3 5.4 34 60.7 17 30.4 4.18 

X3.2 0 0.0 3 5.4 5 8.9 32 57.1 16 28.6 4.09 

X3.3 0 0.0 3 5.4 6 10.7 30 53.6 17 30.4 4.09 

X3.4 0 0.0 4 7.1 7 12.5 32 57.1 13 23.2 3.96 

X3.5 0 0.0 3 5.4 5 8.9 42 75.0 6 10.7 3.91 

Rata-rata 4.05 

Sumber: Data Diolah (2015) 

 Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa sebagian besar responden 

menjawab pada pilihan jawaban Setuju (S) pada pernyataan mengenai Motivasi 

(X3). Nilai rata-rata setiap pernyataan yang berkisar antara 3,91 hingga 4,18 

menunjukkan bahwa responden memberikan tanggapan yang baik/positif 

mengenai setiap pernyataan yang diajukan. Rata-rata keseluruhan item pernyataan 

sebesar 4,05 menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan 

yang baik/positif pada item pernyataan yang diajukan. 

Berdasarkan pernyataan no X3.1 yaitu “Upah yang sesuai memberikan 

semangat kerja kepada Bapak/Ibu di dalam bekerja”, responden yang menjawab 

Sangat Tidak Setuju sejumlah 0 responden (0,0%), menjawab Tidak Setuju 

sejumlah 2 responden (3,6%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 3 responden (5,4%), 

menjawab Setuju sejumlah 34 responden (60,7%), dan menjawab Sangat Setuju 
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sejumlah 17 responden (30,4%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 

4,18. 

Berdasarkan pernyataan no X3.2 yaitu “”, responden yang menjawab 

Sangat Tidak Setuju sejumlah 0 responden (0,0%), menjawab Tidak Setuju 

sejumlah 3 responden (5,4%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 5 responden (8,9%), 

menjawab Setuju sejumlah 32 responden (57,1%), dan menjawab Sangat Setuju 

sejumlah 16 responden (28,6%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 

4,09. 

Berdasarkan pernyataan no X3.3 yaitu “Menurut Bapak/Ibu/Sdr dengan 

adanya motivasi, dalam setiap kali akan berkomuni-kasi didorong oleh tujuan-

tujuan yang diinginkan”, responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju sejumlah 

0 responden (0,0%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 3 responden (5,4%), 

menjawab Ragu-ragu sejumlah 6 responden (10,7%), menjawab Setuju sejumlah 

30 responden (53,6%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 17 responden 

(30,4%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 4,09. 

Berdasarkan pernyataan no X3.4 yaitu “Menurut Bapak/Ibu adanya 

motivasi dapat memacu untuk mengembangkan kemampuan”, responden yang 

menjawab Sangat Tidak Setuju sejumlah 0 responden (0,0%), menjawab Tidak 

Setuju sejumlah 4 responden (7,1%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 7 responden 

(12,5%), menjawab Setuju sejumlah 32 responden (57,1%), dan menjawab Sangat 

Setuju sejumlah 13 responden (23,2%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut 

adalah 3,96. 

Berdasarkan pernyataan no X3.5 yaitu “Apakah gaji Bapak/Ibu suda 

mencukupi kebutuhan”, responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju sejumlah 
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0 responden (0,0%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 3 responden (5,4%), 

menjawab Ragu-ragu sejumlah 5 responden (8,9%), menjawab Setuju sejumlah 

42 responden (75,0%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 6 responden 

(10,7%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 3,91. 

4.3.7. Distribusi Jawaban Kinerja (Y) 

 Dalam variabel Kinerja (Y) terdapat sebanyak 7 item pernyataan. Hasil 

distribusi jawaban Kinerja (Y) disajikan sebagai berikut. 

Tabel 4.10. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Kinerja (Y) 

Item 

STS TS R S SS 

Rata-rata 

f % f % f % f % f % 

Y1.1 0 0.0 4 7.1 5 8.9 28 50.0 19 33.9 4.11 

Y1.2 2 3.6 8 14.3 16 28.6 23 41.1 7 12.5 3.45 

Y1.3 0 0.0 0 0.0 3 5.4 33 58.9 20 35.7 4.30 

Y1.4 0 0.0 3 5.4 8 14.3 35 62.5 10 17.9 3.93 

Y1.5 1 1.8 6 10.7 10 17.9 32 57.1 7 12.5 3.68 

Y1.6 0 0.0 0 0.0 4 7.1 29 51.8 23 41.1 4.34 

Y1.7 1 1.8 5 8.9 9 16.1 28 50.0 13 23.2 3.84 

Rata-rata 3.95 

Sumber: Data Diolah (2015) 

 Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa sebagian besar responden 

menjawab pada pilihan jawaban Setuju (S) pada pernyataan mengenai Kinerja 

(Y). Nilai rata-rata setiap pernyataan yang berkisar antara 3,45 hingga 4,34 

menunjukkan bahwa responden memberikan tanggapan yang baik/positif 

mengenai setiap pernyataan yang diajukan. Rata-rata keseluruhan item pernyataan 
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sebesar 3,95 menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan 

yang baik/positif pada item pernyataan yang diajukan. 

Berdasarkan pernyataan no Y1.1 yaitu “Apakah Bapak/Ibu mampu 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan beban yang diberikan perusahaan”, 

responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju sejumlah 0 responden (0,0%), 

menjawab Tidak Setuju sejumlah 4 responden (7,1%), menjawab Ragu-ragu 

sejumlah 5 responden (8,9%), menjawab Setuju sejumlah 28 responden (50,0%), 

dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 19 responden (33,9%). Rata-rata skor pada 

pernyataan tersebut adalah 4,11. 

Berdasarkan pernyataan no Y1.2 yaitu “Didalam bekerja, apakah 

Bapak/Ibu selalu mewujudkan kuantitas atau kualitas kerja, sesuai target 

perusahaan”, responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju sejumlah 2 

responden (3,6%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 8 responden (14,3%), 

menjawab Ragu-ragu sejumlah 16 responden (28,6%), menjawab Setuju sejumlah 

23 responden (41,1%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 7 responden 

(12,5%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 3,45. 

Berdasarkan pernyataan no Y1.3 yaitu “Kualitas pekerjaan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan”, responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 

sejumlah 0 responden (0,0%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 0  responden 

(0,0%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 3 responden (5,4%), menjawab Setuju 

sejumlah 33 responden (58,9%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 20 

responden (35,7%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 4,30. 

Berdasarkan pernyataan no Y1.4 yaitu “Apakah Bapak/Ibu mampu 

menyelesaikan pekerjaan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan perusahaan”, 
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responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju sejumlah 0 responden (0,0%), 

menjawab Tidak Setuju sejumlah 3 responden (5,4%), menjawab Ragu-ragu 

sejumlah 8 responden (14,3%), menjawab Setuju sejumlah 35 responden (62,5%), 

dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 10 responden (17,9%). Rata-rata skor pada 

pernyataan tersebut adalah 3,93. 

Berdasarkan pernyataan no Y1.5 yaitu “Hasil pekerjaan Bapak/Ibu sesuai 

dengan standar yang di tetapkan”, responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 

sejumlah 1 responden (1,8%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 6  responden 

(10,7%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 10 responden (17,9%), menjawab Setuju 

sejumlah 32 responden (57,1%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 7 

responden (12,5%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 3,68. 

Berdasarkan pernyataan no Y1.6 yaitu “Hasil pekerjaan Bapak/Ibu 

meningkat dibanding waktu sebelumnya”, responden yang menjawab Sangat 

Tidak Setuju sejumlah 0 responden (0,0%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 0 

responden (0,0%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 4 responden (7,1%), menjawab 

Setuju sejumlah 29 responden (51,8%), dan menjawab Sangat Setuju sejumlah 23 

responden (41,1%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 4,34. 

Berdasarkan pernyataan no Y1.7 yaitu “Apakah Bapak/Ibu selalu dapat 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu”, responden yang menjawab Sangat Tidak 

Setuju sejumlah 1 responden (1,8%), menjawab Tidak Setuju sejumlah 5 

responden (8,9%), menjawab Ragu-ragu sejumlah 9 responden (16,1%), 

menjawab Setuju sejumlah 28 responden (50,0%), dan menjawab Sangat Setuju 

sejumlah 13 responden (23,2%). Rata-rata skor pada pernyataan tersebut adalah 

3,84. 
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4.4. Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik digunakan sebagai syarat agar model regresi 

layak untuk digunakan. Asumsi yang digunakan antara lain normalitas, 

heterokedastisitas, dan multikolinieritas. 

4.4.1. Uji Asumsi Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model 

regresi mengikuti sebaran normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

model dimana residualnya mengikuti distribusi normal. Metode yang digunakan 

dalam menguji normalitas adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar 

penambilan keputusan pengujian ini adalah dengan menggunakan nilai 

signifikansi (p-value), di mana p-value yang lebih besar dari alpha 5% 

menunjukkan bahwa distribusi dari residual model adalah normal. Hasil pengujian 

disajikan sebagai berikut. 

Tabel 4.11. Hasil Pengujian Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 56 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.30474696 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .061 

Positive .061 

Negative -.059 

Kolmogorov-Smirnov Z .457 
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Asymp. Sig. (2-tailed) .985 

  Sumber: Data Diolah (2014) 

Asumsi normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang 

ditunjukkan pada tabel 4.11. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai 

signifikansi (p-value) sebesar 0,985. Nilai signifikansi (0,985) yang lebih besar 

dari alpha 5% menunjukkan bahwa distribusi dari residual model adalah normal, 

sehingga asumsi normalitas terpenuhi. 

 Selain menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, pengujian asumsi 

normalitas dapat pula dilakukan dengan menggunakan gambar normal p-p plot. 

Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan grafik P-P Plot adalah jika 

titik sebaran pengamatan berada di sekitar garis diagonal maka dapat dikatakan 

bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi. Hasil pengujian disajikan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Normal P-P Plot Uji Normalitas 

 

Dari gambar 4.3 memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis 

linear diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum data yang 

digunakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. 

4.4.2. Uji Asumsi Heterokedastisitas 
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Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).Metode yang dapat dipakai untuk mendeteksi 

gejala heterokedasitas dalam penelitian ini adalah  metode grafik. 

 Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model 

regresi dapat dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) 

dengan residualnya (SRESID). Ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat 

diketahui dengan dua hal, antara lain : 

1. Jika pencaran data yang berupa titik-titik membentuk pola tertentu dan 

beraturan, maka terjadi masalah heteroskedastisitas. 

2. Jika pencaran data yang berupa titik-titik tidak membentuk pola tertentu 

dan menyebar diatas dan dibawah sumbu Y, maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

Gambar 4.4. Scatterplot Uji Heterokedastisitas 

Hasil analisis pada Gambar 4.4 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar 

tsecara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak terdapat indikasi adanya heterokedastisitas pada model yang diuji sehingga 

asumsi ini terpenuhi. 

4.4.3. Uji Asumsi Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah pengujian dari asumsi yang terkait bahwa 

variabel bebas pada suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan yang 

lainnya. Kolinieritas ganda terjadi apabila terdapat hubungan yang sempurna 

antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh tiap-tiap 

variabel secara individu terhadap variabel terikat. Pengertian dari asumsi ini 

adalah bahwa setiap variabel bebas (prediktor) hanya berpengaruh pada variabel 

respon, dan bukan pada variabel bebas lainnya. Pengujian multikolinieritas 

menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Hipotesis pada asumsi ini 

yaitu : 

H0 : Terdapat multikolinieritas pada variabel bebas  

H1 : Tidak terdapat multikolinieritas pada variabel bebas 

Pada regresi linier berganda, yang diharapkan adalah menolak hipotesis H0 

yaitu tidak terdapat hubungan linier antar variabel bebas. Hipotesis H0 ditolak 

apabila nilai VIF lebih kecil dari 10, begitu pula sebaliknya, apabila nilai VIF 

lebih besar dari 10, maka hipotesis H0 diterima.  

Tabel 4.12.  Hasil Pengujian Multikolinieritas 
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Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

Lingkungan Kerja (X1) .887 1.127 

Karakteristik Individu (X2) .808 1.238 

Motivasi (X3) .899 1.113 

Sumber: Data Diolah (2014) 

Tabel 4.12 merupakan hasil pengujian non multikolinieritas dengan 

menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF pada Lingkungan Kerja 

(X1) sebesar 1,127, Karakteristik Individu (X2) sebesar 1,238, dan Motivasi (X3) 

sebesar 1,113. Nilai VIF variabel bebas tersebut lebih kecil dari 10, maka 

hipotesis H0 ditolak yaitu tidak terdapat hubungan linier variabel antar variabel 

bebas, sehingga secara umum asumsi multikolinieritas telah terpenuhi. 

4.4. Hasil Analisis Data 

4.4.1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari Lingkungan 

Kerja (X1), Karakteristik Individu (X2), dan Motivasi (X3) terhadap Kinerja (Y). 

Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan taraf kesalahan 

maksimal (alpha) sebesar 5%. 

 

Tabel 4.15.  Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t hitung Sig. t Keterangan B Std.Error Beta 
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 (Constant) -9.226 5.651  -1.633 .109 Signiifikan 

1 Lingkungan 

Kerja (X1) 

.197 .067 .317 2.964 .005 

Signifikan 

Karakteristik 

Individu (X2) 

.475 .208 .256 2.287 .026 

Signifikan 

Motivasi (X3) .715 .192 .396 3.726 .000 Signifikan 

 t tabel = t(5%,52)   2.007    

R   .687    

R-square   .472    

Adj. R-Square   .441    

F hitung   15.468    

Sig. F   .000    

F tabel = 

F(5%,3,52) 

  

2.783    

Sumber: Data Diolah (2015) 

 

Variabel dependen pada hasil uji regresi berganda adalah Kinerja (Y) 

variabel independennya adalah Lingkungan Kerja (X1), Karakteristik Individu 

(X2), dan Motivasi (X3). Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah : 

Y = 0,317 X1 + 0,256 X2 + 0,396 X3 

Dari hasil persamaan regresi linier berganda, dapat diketahui bahwa : 

a. Lingkungan Kerja (X1) 
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Koefisien regresi Lingkungan Kerja (X1) sebesar 0,317 dengan nilai t hitung 

2,964 (lebih besar dari t tabel 2,007) atau nilai signifikansi 0,005 (lebih kecil 

dari alpha 5% atau 0,050) yang artinya bahwa variabel Lingkungan Kerja 

(X1)berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y) pada taraf kesalahan 5%. 

Nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,005 menunjukkan bahwa resiko 

kesalahan pengambilan keputusan dalam menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh Lingkungan Kerja (X1) terhadap Kinerja (Y)adalah sebesar 0,5%. 

Koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,317menjelaskan bahwa 

apabila peningkatan Lingkungan Kerja (X1) sebesar 1 satuan maka Kinerja 

(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,317 satuan. 

b. Karakteristik Individu (X2) 

Koefisien regresi Karakteristik Individu (X2) sebesar 0,256 dengan nilai t 

hitung 2,287 (lebih besar dari t tabel 2,007) atau nilai signifikansi 0,026 

(lebih kecil dari alpha 5% atau 0,050) yang artinya bahwa variabel 

Karakteristik Individu (X2)berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y) pada 

taraf kesalahan 5%. Nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,026 menunjukkan 

bahwa resiko kesalahan pengambilan keputusan dalam menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh Karakteristik Individu (X2) terhadap Kinerja (Y)adalah 

sebesar 2,6%. Koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 

0,396menjelaskan bahwa apabila peningkatan Karakteristik Individu (X2) 

sebesar 1 satuan maka Kinerja (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 

0,396 satuan. 

c. Motivasi (X3) 
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Koefisien regresi Motivasi (X3) sebesar 0,396 dengan nilai t hitung 3,726 

(lebih besar dari t tabel 2,007) atau nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 

alpha 5% atau 0,050) yang artinya bahwa variabel Motivasi (X3)berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja (Y) pada taraf kesalahan 5%. Nilai signifikansi 

(p-value) sebesar 0,000 menunjukkan bahwa resiko kesalahan pengambilan 

keputusan dalam menyatakan bahwa terdapat pengaruh Motivasi (X3) 

terhadap Kinerja (Y)adalah sebesar 0,0%. Koefisien regresi yang bernilai 

positif sebesar 0,396menjelaskan bahwa apabila peningkatan Motivasi (X3) 

sebesar 1 satuan maka Kinerja (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 

0,396 satuan. 

4.4.2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y), sedangkan 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Menurut Ghozali (2006), 

kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap 

penambahan satu variabel independen, maka R
2
 pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Oleh karena itu, dalam penenlitian ini menggunakan nilai R Square 

untuk mengevaluasi model regresi terbaik. 

Tabel 4.16.  Koefisien Determinasi 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

d 1 .687
a
 .472 .441 2.37030 
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  Sumber: Data Diolah (2014) 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui nilai R Square sebesar 0,472 atau 

47,2%. Artinya variabel Kinerja (Y) dijelaskan sebesar 47,2% oleh variabel 

Lingkungan Kerja (X1), Karakteristik Individu (X2), dan Motivasi (X3). 

Sedangkan sisanya sebesar 52,8% dijelaskan oleh variabel lain atau variabel 

independen di luar persamaan regresi. 

4.4.3. Uji Hipotesis I (Uji Simultan) 

Untuk menguji hipotesis pengaruh simultan dari variabel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Y), digunakan uji statistik F. Dalam hipotesis I, 

diduga bahwa variabel Lingkungan Kerja (X1), Karakteristik Individu (X2), dan 

Motivasi (X3) secara bersama-sama mempengaruhi Kinerja (Y).  

Tabel 4.17.  Uji Simultan 

Model Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 260.705 3 86.902 15.468 .000
a
 

Residual 292.152 52 5.618   

Total 552.857 55    

Sumber: Data Diolah (2014) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.17 menujukkan bahwa F 

hitung sebesar 15,468 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai F hitung (15,468) 

yang lebih besar dari  Ftabel (2,783) dan Sig F (0,000)yang lebih kecil dari 5% 

(0,050) menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak yang berarti bahwa 

secara bersama-sama variabel Lingkungan Kerja (X1), Karakteristik Individu 

(X2), dan Motivasi (X3)mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
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Kinerja (Y). Maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi pengaruh 

Lingkungan Kerja (X1), Karakteristik Individu (X2), dan Motivasi (X3) pada 

Kinerja (Y). 

4.4.4. Uji Hipotesis II (Uji Parsial) 

 Untuk menguji hipotesis II yaitu pengaruh parsial dari variabel independen 

(X) terhadap variabel dependen (Y), digunakan uji statistik t. Berdasarkan hasil 

uji t pada tabel 4.15  menunjukkan bahwa dari variabel independen yang 

mempengaruhi variabel dependen, dijelaskan sebagai berikut : 

a. Lingkungan Kerja (X1) 

Variabel Lingkungan Kerja (X1) dengan nilai t hitung 2,964. Nilai itu lebih 

besar dari t tabel 2,007 atau  nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari alpha 5% 

atau 0,050. Sehingga pengujian hipotesis untuk H0 ditolak dan H1 diterima. 

Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial variable Lingkungan Kerja (X1) 

mempengaruhi Kinerja (Y). 

b. Karakteristik Individu (X2) 

VariabelKarakteristik Individu (X2) dengan nilai t hitung 2,287. Nilai itu 

lebih besar dari t tabel 2,007 atau nilai signifikansi 0,026 lebih kecil dari 

alpha 5% atau 0,050. Sehingga pengujian hipotesis untuk H0 ditolak dan H1 

diterima. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial variable Karakteristik 

Individu (X2) mempengaruhi Kinerja (Y). 

c. Motivasi (X3) 

VariabelMotivasi (X3) dengan nilai t hitung 3,726. Nilai itu lebih besar dari t 

tabel 2,007 atau nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari alpha 5% atau 0,050. 

Sehingga pengujian hipotesis untuk H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini 
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menjelaskan bahwa secara parsial variable Motivasi (X3) mempengaruhi 

Kinerja (Y). 

4.4.5. Uji Hipotesis III (Pengaruh Dominan) 

 Untuk melihat apakah hipotesis ketiga (H III) yaitu pengaruh dominan 

terhadap Kinerja (Y) dapat dilihat dari koefisien regresi pada Standarized 

Coefficients (Beta). Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan koefisien 

standardized pada variabel Lingkungan Kerja (X1) sebesar 0,317, variabel 

Karakteristik Individu (X2) sebesar 0,256, dan variabel Motivasi (X3) sebesar 

0,396. Hal itu menunjukkan bahwa variabel Motivasi (X3) mempunyai pengaruh 

dominan terhadap Kinerja (Y) apabila dibandingkan dengan variabel lainnya. 

4.5 Pembahasan Dan Implementasi 

4.5.1 Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan IKIP

 PGRI Jember 

 Berdasarkan hasil dari pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan, sehingga semakin disadari bahwa lingkungan kerja menjadi salah satu 

faktor yang dapat meningkatkan kinerja. Hal ini di buktikan dari uji t dimana t 

hitung lingkungan kerja lebih besar dari pada t table dan nilai sig lebih kecil dari 

0,05 hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja yang signifikan. 

4.5.2 Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Kinerja 

 Berdasarkan hasil dari pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan, sehingga semakin disadari bahwa karakteristik individu menjadi salah 
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satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja. Hal ini di buktikan dari uji t dimana 

t hitung karakteristik individu lebih besar dari pada t table dan nilai sig lebih kecil 

dari 0,05 hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh karakteristik individu 

terhadap kinerja yang signifikan. 

4.5.3 Pengaruh Motifasi Terhadap Kinerja 

 Berdasarkan hasil dari pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, 

sehingga semakin disadari bahwa motivasi menjadi salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan kinerja. Hal ini di buktikan dari uji t dimana t hitung motivasi lebih 

besar dari pada t table dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 hal ini menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja yang signifikan. 

 

  


