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ABSTRAK 

 

 

Nurhidayah. 2020. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, dan Budaya 

Organisasi terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten 

Mamuju, dibimbing oleh Masdar Mas’ud dan Herry Sugeng Waluyo. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

antara gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan budaya organisasi secara parsial dan 

simultan serta variabel yang paling dominan terhadap produktivitas kerja pegawai 

pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten 

Mamuju. Waktu penelitian bulan November 2019 sampai Februari 2020. Bertolak 

dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, jenis penelitian adalah 

gabungan kualitatif dan kuantitatif, karena penelitian ini menggunakan metode 

survei dengan teknik analisis korelasional Populasi dalam penelitian ini adalah 

meliputi seluruh pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju berjumlah 

69 orang. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik sampling jenuh (sensus), sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 69 orang pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten 

Mamuju. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda (Multiple 

Regression Analysis). 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, disiplin kerja 

dan budaya organisasi secara parsial dan simultan dan budaya organisasi yang 

paling dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju.  

 

Kata kunci:  gaya kepemimpinan, disiplin kerja, budaya organisasi dan 

produktivitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Nurhidayah. 2020. The Effect of Leadership Style, Work Discipline, and 

Organizational Culture on Work Productivity of the Mamuju Regency DPRD 

Secretariat Staff, supervised by Masdar Masud and Herry Sugeng Waluyo. 

This study aims to determine and analyze the influence between leadership 

style, work discipline and organizational culture partially and simultaneously and 

the most dominant variable on the work productivity of employees at the Mamuju 

Regency DPRD Secretariat. 

This research was conducted at the Mamuju Regency DPRD Secretariat 

Office. The research time was November 2019 to February 2020. Starting from 

the problems and research objectives to be achieved, this type of research was a 

combination of qualitative and quantitative, because this study used a survey 

method with correlational analysis techniques. The population in this study 

included all employees at the DPRD Secretariat of Mamuju Regency with 69 

people. Sampling of this research was conducted using a saturated sampling 

technique (census), so that the sample used in this study were 69 employees at the 

DPRD Secretariat of Mamuju Regency. The data analysis used was multiple 

regression analysis. 

The results showed that the leadership style, work discipline and 

organizational culture partially and simultaneously and the organizational 

culture were the most dominant in influencing the work productivity of employees 

at the Mamuju Regency DPRD Secretariat. 

 

Keywords: leadership style, work discipline, organizational culture and 

productivity 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Di dalam era globalisasi saat ini, di mana ditandai dengan adanya perubahan yang 

begitu cepat, suatu organisasi atau lembaga institusi dituntut untuk mengadakan penyesuaian-

penyesuaian dalam semua segi yang ada pada organisasi tersebut. Dengan terbatasnya kualitas 

sumber daya manusia yang ada, organisasi diharapkan dapat mengoptimalkannya sehingga 

tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.  

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, arah kebijakan pengembangan sumber 

daya aparatur ini telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain 

Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) dalam rangka pelaksanaan otonomi 

daerah. Upaya meningkatkan kualitas aparatur negara dilakukan dengan memperbaiki 

kesejahteraan dan keprofesionalan, serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi 

dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, meningkatkan fungsi dari keprofesionalan 

birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara 

secara transparan, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan”. 

 Pengalaman sejarah yang panjang menuntut perlunya perenungan ulang atas semua 

peran yang dimiliki. Tjokrowinoto (2010) mengemukakan bahwa budaya birokrasi dapat 

bersifat tidak produktif terhadap pembangunan daerah dan nasional. budaya patrimonialisme 

1 
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dan patron-client menguasai hubungan-hubungan antarbirokrat, hubungan antarbirokrat dengan 

kekuatan ekonomi mengubah hakekat birokrasi menjadi saling menguntungkan yang berkolusi 

dengan kekuatan ekonomi untuk memperkaya diri, budaya mendahulukan keselamatan jabatan 

dan dominasi dan nilai-nilai materialisme dan hedonisme. Kemudian, Sujatmo (2010) 

menyebutkan bahwa terjadi penyimpangan antara kekuasaan dan moral. Kondisi ini, tidak 

terlepas dari perilaku birokrasi sebagai perilaku organisasi. 

 Perilaku organisasi yang ditunjukkan oleh para anggota organisasi sering diwarnai oleh 

kepentingan organisasi yang bersangkutan. Peranan seorang pemimpin menjadi sangat penting 

dalam penciptaan perilaku organisasi yang ideal, yaitu didasarkan pada pandangan bahwa 

kepentingan individu dan kepentingan organisasi tidak harus berada di jalur yang bertentangan, 

tetapi pada kondisi yang selaras, di tengah kompleksitasnya kebutuhan individu. 

Pada dasarnya setiap instansi yang didirikan mempunyai harapan bahwa kelak di 

kemudian hari akan mengalami perkembangan yang pesat di dalam lingkup kegiatannya dan 

menginginkan terciptanya produktivitas yang tinggi dalam bidang pekerjaannya. Untuk 

mewujudkan operasinya tersebut dibutuhkan beberapa faktor produksi yaitu, tenaga kerja, 

modal, dan keahlian, dimana keempat faktor tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan 

harus saling mendukung untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisisen dam diantara 

keempat faktor utama tersebut faktor tenaga kerja atau manusia dalam hal ini adalah pegawai, 

merupakan hal yang terpenting karena manusia merupakan pemakai dan penggerak serta 

penentu dari semua aktivitas. 

Keberadaan sebuah instansi dalam bentuk apapun, baik dalam skala besar maupun kecil 

tidak terlepas dari unsur sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah 

orang–orang yang memberikan tenaga, pikiran, bakat, kreativitas dan usahanya pada tempatnya 
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bekerja. Sumber daya manusia dengan produktivitas kerja yang tinggi memungkinkan untuk 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi/instansi. Ada banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja, diantaranya adalah semangat dan disiplin kerja, tingkat 

pendidikan, ketrampilan, gizi dan kesehatan, sikap dan etika, motivasi, iklim kerja, teknologi, 

sarana produksi, kesempatan kerja dan kesempatan berprestasi. Untuk mencapai produktivitas 

yang tinggi pimpinan perusahaan harus memperhatikan gaya kepemimpinan.  

Gaya kepemimpinan didefinisikan sebagai pola perilaku yang dilakukan seseorang pada 

waktu berusaha mempengaruhi aktivitas orang lain. Sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan 

dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku organisasi. 

Gaya kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar 

mau bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan 

demikian gaya kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi dan mengarahkan 

perilaku orang lain, baik individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. 

(Heidjrachman dan Husnan: 2012).  

Kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha 

semua pekerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tanpa kepemimpinan atau bimbingan, 

hubungan antara tujuan perseorangan dan tujuan organisasi mungkin menjadi renggang (lemah). 

Keadaan ini menimbulkan situasi dimana perseorangan bekerja untuk mencapai tujuan 

pribadinya, sementara itu keseluruhan organisasi menjadi tidak efisien dalam pencapaian 

sasaran-sasarannya, (Reksohadiprodjo & Handoko (2011). Menurut Davis (1972) organisasi 

adalah kumpulan orang-orang dan mesin-mesin yang tidak teratur (kacau balau). 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi (membujuk) orang-orang lain untuk 

mencapai tujuan dengan antusias.  
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Ini merupakan faktor manusiawi yang mengikat sebagai suatu kelompok bersama dan 

memotivasi mereka dalam pencapaian tujuan. Kegiatan-kegiatan manajemen seperti 

perencanaan,pengorganisasian dan pengambilan keputusan merupakan sebuah kepompong yang 

tidur (tidak aktif) sampai pemimpin cepat bertindak untuk menghidupkan motivasi dalam setiap 

orang dan mengarahkan mereka mencapai tujuan. Kepemimpinan mengubah sesuatu yang 

potensial menjadi kenyataan. Ini adalah kegiatan pokok yang memberikan sukses bagi semua 

hal yang potensial, yaitu suatu organisasi dan anggota-anggotanya.  

Kepemimpinan sangat diperlukan bila suatu organisasi ingin sukses. Terlebih lagi 

pegawai yang baik selalu ingin tahu bagaimana mereka dapat memberikan sumbangan dalam 

pencapaian tujuan organisasi dan paling tidak, gairah para pegawai memerlukan kepemimpinan 

sebagai dasar motivasi eksternal untuk menjaga tujuan-tujuan mereka tetap harmonis dengan 

tujuan organisasi. Organisasi yang berhasil memiliki satu sifat umum yang menyebabkan 

organisasi tersebut dapat dibedakan dengan organisasi yang tidak berhasil. Sifat dan ciri umum 

tersebut adalah kepemimpinan yang efektif.  

Keberhasilan seorang Pemimpin tidak terlepas dari bantuan orang-orang disekitarnya, 

serta kemampuan dalam mempengaruhi pikiran orang-orang tersebut untuk menyetujui dan apa 

yang diharapkan pimpinannya dalam mencapai suatu tujuan. Seni yang dilakukan seorang 

pemimpin dalam mengelola suatu organisasi perusahaan sering melekat dengan karakter 

pemimpinnya, sering pula jenis usaha memerlukan karakter yang serasi dengan jenis dan skala 

usaha yang dijalankan. 

Pencapaian tujuan organisasi juga sangat dipengaruhi oleh kinerja para pemimpinnya. 

Kombinasi kualitas kepemimpinan dengan kekuatan yang ada dalam posisinya sebagai 

pimpinan untuk menciptakan pengaruh yang kuat kepada bawahan dan koleganya dipandang 

sebagai indikator dari pemimpin yang baik. Kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk 
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mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap tercapainya tujuan organisasi, atau dengan 

kata lain pemimpin merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk memberi tugas dan 

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui pola hubungan yang baik guna mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. 

Di dalam sebuah instansi terdapat berbagai macam sistem sosial yang berkembang dari 

sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut pola dan tujuan tertentu yang saling 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan nya sehingga membentuk perilaku dari hasil 

hubungan individu dengan individu maupun dengan lingkungannya. Suasana kerja yang 

kondusif, kinerja kelompok yang memupuk iklim kerjasama yang kuat, menjaga kebersihan 

lingkungan kerja akan menunjang pekerjaan yang baik serta pencapaian tujuan dari suatu 

organisasi. Iklim organisasi itu sendiri merupakan seperangkat karakteristik yang membedakan 

antara individu satu dengan individu lainnya yang dapat mempangaruhi perilaku individu itu 

sendiri, perilaku merupakan hasil dari hubungan antara individu dengan lingkungannya. 

Ilustrasinya adalah apabila suatu organisasi hanya memperhatikan tentang pendidikan, 

keahlian dan teknologi tanpa memikirkan semangat dan disiplin kerja pegawai, maka 

pendidikan, keahlian dan teknologi yang tinggi sekalipun tidak akan memberikan hasil yang 

optimal, karena yang bersangkutan tidak dapat memanfaatkannya secara teratur dan mempunyai 

kesungguhan disiplin kerja yang tinggi. Oleh karena itu peningkatan gaya kepemimpinan dan 

disiplin kerja merupakan faktor yang perlu untuk diperhatikan dalam usaha mencapai 

produktivitas yang tinggi, dengan didukung dengan kepemimpinan dan iklim organisasi didalam 

meningkatkan gaya kepemimpinan tersebut.  

Eksistensi Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju sebagai salah satu institusi milik 

negara memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, utamanya dalam bidang 



18 | P a g e  

 

pengawasan yang pengelolannya dapat memberi peran strategis ini perlahan dirasakan kian 

memudar, hal ini disebabkan oleh belum optimalnya gaya kepemimpinan yang mempengaruhi 

institusi secara keseluruhan. Hal ini nampak juga pada disiplin kerja pegawai yang belum 

maksimal misalnya dalam hal kedisiplinan pegawai yang mempengaruhi produktivitas pegawai. 

Pada sisi lain terlihat kenyataan, dimana pegawai dengan tingkat kemampuan yang baik dan 

didorong oleh kuatnya semangat dan disiplin kerja cenderung mampu menunjukkan 

produktivitas kerja yang tinggi, dan mampu membentuk budaya organisasi secara kuat 

mengakar.  

Berdasarkan fenomena diatas dan kondisi tersebut mendorong peneliti untuk 

mengadakan penelitian dengan mencari tahu secara dasar penyebab kurangnya gaya 

kepemimpinan dan disiplin kerja yang mempengaruhi produktivitas kerjanya.  

Atas dasar latar belakang yang telah di uraikan, maka judul penelitian ini yaitu “ 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi terhadap 

Produktivitas Kerja Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju ”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja pegawai pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju ? 

2. Apakah terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pegawai pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju ? 
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3. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap produktivitas kerja pegawai pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju ? 

4. Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan, disiplin kerja, dan budaya organisasi secara 

bersama-sama terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten 

Mamuju ? 

5. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai 

pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju ? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah di uraikan, maka tujuan dari 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap produktivitas 

kerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 

pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap produktivitas 

kerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, disiplin kerja, dan 

budaya organisasi secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja pegawai pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. 

1.4.  Manfaat Penelitian 
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Adapun penelitian ini mencakup berbagai macam manfaat yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya manajemen sumber daya 

manusia, yang berkaitan dengan masalah disiplin kerja, budaya organisasi, kompetensi dan 

produktivitas kerja pegawai. 

 

  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis di tujukan bagi instansi terkait, yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju 

supaya dapat dijadikan sebagai bahan masukan instansi. Gambaran penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh instansi Sekretariat DPRD 

Kabupaten Mamuju. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan variable produktivitas 

kerja, gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan budaya organisasi adalah sebagai berikut: 

Nora Pitri Nainggolan. (2018) Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja Dan 

Pengembangan Karir Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Pt Batam Bahari Sejahtera. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. 

Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap produktivitas kerja 

pegawai. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,002 (lebih kecil dari nilai a 0,05) 

dan nilai t hitung sebesar 3,252 (lebih besar dari nilai t tabel 1,979). 2. Disiplin kerja 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap produktivitas kerja pegawai. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari nilai a 0,05) dan nilai t hitung sebesar 5,750 

(lebih besar dari nilai t tabel 1,979). 140 3. Pengembangan karir berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap produktivitas kerja pegawai. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 

0,001 (lebih kecil dari nilai a 0,05) dan nilai t hitung sebesar 3,295 lebih besar dari nilai t tabel 

(1,979). 4. Gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan pengembangan karir secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari nilai a 0,05) dan nilai F hitung sebesar 

36,892 (lebih besar dari nilai F tabel 3,07). 

10 
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Yana Setiawan, (2010). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi 

Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Olah Raga Dan Pemuda Provinsi Jawa Barat. 

Hasil penelitian adalah (1)efektifitas gaya kepemimpinan berada pada kategori sangat 

baik/sangat tinggi begitu juga kuat lemahnya budaya organisasi dan produktivitas pegawai (2) 

terdapat pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan, budaya organisasi terhadap produktivitas 

kerja pegawai. Rekomendasi (1) Dinas harus memberikan tugas serinci mungkin sehingga 

tugas, fungsi & peran pegawai dapat dilaksanakan dengan baik (2) adanya keterlibatan pihak 

ekternal dari berbagai unsur akademisi, praktisi dan organisasi kepemudaan dalam menyusun 

program. 

Muhajir Umala, (2017). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten 

Tojo Una-Una. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Secara serempak Gaya 

Kepemimpinan, budaya organisasi, dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Pegawai pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tojo Una-Una. b. Gaya 

Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tojo Una-Una. c. Budaya Organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tojo Una-

Una. d. Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tojo Una-Una. 

Eko G. V. Kho, dkk. (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 1. Gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan disiplin kerja 

sangat kuat dan positif secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan 
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Pajak Pratama Manado. 2. Gaya kepemimpinan memberikan pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. 3. Budaya 

organisasi memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Manado. 4. Disiplin kerja memberikan pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. 

Agus Anas Fuadi, (2014). Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Kepuasan 

Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Guru Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Moderating. 

Berdasarkan hasil analisa data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan: 1. Secara individual pengujian terhadap hipotesis penelitian menunjukkan bahwa : 

a. Kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produtivitas kerja guru SMA 

Muhammadiyah I Klaten. b. Budaya organisasi mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap 

produtivitas kerja guru SMA Muhammadiyah I Klaten c. Kepuasan kerja mempunyai pengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap produktivitas kerja guru SMA Muhammadiyah I Klaten d. 

Komitmen organisasi mempunyai pengaruhnegatif tidak signifikan terhadap produktivitas kerja 

guru SMA Muhammadiyah I Klaten e. Komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh 

kepemimpinan terhadap produktivitas kerja sedangkan untuk pengaruh budaya organisasi dan 

kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja komitmen bukan sebagai variabel moderating 

karena terbukti bahwa komitmen organisasi memperlemah pengaruh antara budaya organisasi 

dan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja Terdapat pengaruh yang signifikan secara 

simultan antara variabel independen yang terdiri dari: kepemimpinan,budaya organisasi dan 

kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja guru SMA Muhammadiyah I Klaten. 2. Terdapat 

pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel independen yang terdiri dari: 

kepemimpinan,budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja guru SMA 

Muhammadiyah I Klaten. 3. Dari Uji R2 di dapatkan hasil sebesar 0.177 atau 17.7%. yang 
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berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel 

independen sebesar 17.7% sedangkan sisanya (82.3%) dijelaskan oleh variabel lainnya yang 

tidak dimasukkan dalam model regresi seperti: lingkungan kerja, motivasi kerja, kompensasi. 

 

2.2.  Produktivitas Kerja  

2.2.1. Pengertian Produktivitas Kerja 

Produktivitas juga merupakan perbandingan antara hasil dengan masukan sebagaimana 

Hasibuan (2010) menyatakan bahwa : ”Produktivitas adalah perbandingan antara hasil (output) 

dengan masukan (input). Jika produktivitas naik ini hanya dimungkinkan oleh adanya 

peningkatan efisiensi (waktu-bahan-tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya 

peningkatan keterampilan dari tenga kerjanya”.  

Ukuran output dapat dinyatakan dalam bentuk : jumlah satuan fisik produk/jasa, nilai 

rupiah produk/jasa, nilai tambah, jumlah pekerjaan/kerja dan jumlah laba kotor. Sedangkan 

ukuran input dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah : waktu, tenaga kerja, jam-orang, biaya 

tenaga kerja, jam mesin, biaya penyusutan dan perawatan mesin, material, biaya material, 

seluruh biaya pengusahaan dan luas tanah. Sebagaimana pendapat dari John Kendrich yang 

dikutip oleh Stoner (2011) menyatakan produktivitas sebagai ”hubungan antara keluaran (output 

= O) berupa barang dan jasa dengan masukan (input = I) berupa sumber daya, manusia atau 

bukan, yang digunakan dalam proses produksi; hubungan tersebut biasanya dinyatakan dengan 

bentuk rasio O/I.”  

Baik tingkat rasio produktivitas pada periode tertentu maupun perbandingannya dengan 

rasio produktivitas dari waktu ke waktu merupakan tolak ukur yang penting. Tingkat 
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produktivitas pada saat tertentu menggambarkan efisiensi operasi pada saat itu. Sementara, 

perbandingan dari waktu ke waktu akan menunjukkan peningkatan atau penurunan 

produktivitas. 

Kemudian Gie (2013) menyatakan bahwa ”Produktivitas adalah merupakan 

perbandingan antara hasil kerja yang berupa barang-barang atau jasa dengan sumber atau tenaga 

yang dipakai dalam suatu proses produksi tersebut”. Sejalan dengan itu Sinungan (2015) 

menyatakan bahwa :  

”Pengertian tentang Produktivitas dalam beberapa kelompok sebagai berikut : 

1. Rumusan tradisional bagi keseluruhan produksi tidak lain adalah ratio apa yang dihasilkan 

(output) terhadap keseluruhan peralatan produksi yang digunakan. 

2. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan 

bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik dari pada kemarin dan hari esok lebih baik dan 

hari ini.  

3. Produktivitas merupakan interaksi terpadu serasi dan tiga faktor esensial, yakni : Investasi 

termasuk pengetahuan dan tehnologi serta riset, manajemen dan tenaga kerja.  

Dari ketiga pengertian tersebut merupakan perkembangan dan pengertian produktivitas 

berasal dari rumusan tradisional sampai pada produktivitas yang didukung oleh adanya IPTEK, 

manajemen yang baik dan faktor tenaga kerja itu sendiri, yang diharapkan dapat berjalan selaras 

dan saling mendukung. Jadi produktivitas adalah suatu pendekatan interdisipliner untuk 

menentukan tujuan yang efektif, pembuatan rencana aplikasi penggunaan cara yang 

produktivitas untuk menggunakan sumber-sumber secara efisien dan tetap menjaga adanya 

kualitas yang tinggi. Produktivitas mengikutsertakan pendayagunaan secara terpadu sumber 
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daya manusia dan ketrampilan barang modal teknologi manajemen, infomasi, energi dan 

sumber-sumber lain menuju pada pengembangan dan peningkatan standar hidup. 

Dalam penelitian ini produktivitas dikaitkan dengan tenaga kerja. Hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam kaitannya dengan faktor-faktor tenaga kerja ini adalah: 

a) Motivasi pengabdizan disiplin etos kerja produktivitas dan masa depannya. 

b) Hubungan industrial yang serasi dan harmonis dalam suasana keterbukaan (Sinungan, 

2015). 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa meskipun ada sejumlah perbedaan mengenai 

definisi produktivitas yang tergantung pada keadaan yang nyata dan tujuantujuan yang ada 

pendekatan umum (bukan definisi) untuk mengatur pola dari model produktivitas adalah 

mengidentifikasikan output dan komponen-komponen input yang benar dan sesuai dengan 

tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek 

perusahaan (Sinungan, 2015).  

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dilihat bahwa produktivitas kerja adalah 

kemampuan seseorang untuk menghasilkan barang/jasa dengan menggunakan berbagai sumber 

produksi sesuai dengan mutu/kualitas dan jangka waktu yang telah ditetapkan perusahaan 

(Hasibuan, 2015). 

2.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja 

Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan 

tenaga kerja itu sendiri, maupun yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan dan 

kebijaksanaan pemerintah. Menurut Mangkuprawira (2013) menyatakan bahwa ”faktor yang 

mempengaruhi produktivitas relatif kompleks, bisa jadi faktor intrinsik (tingkat pendidikan, 
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pengetahuan, keterampilan, motivasi, kesehatan dan pengalaman) dan bisa faktor ekstrinsik 

(gaji/upah) lingkungan kerja, kepemimpinan, fasilitas kerja dan hubungan sosial)”. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja Menurut Simanjuntak 

(2015) menyatakan bahwa ”faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah 

: 

1. Kualitas dan kemampuan fisik pegawai 

Kualitas dan kemampuan fisik pegawai dipengaruhi juga oleh tingkat pendidikan, 

latihan, motivasi kerja, mental dan kemampuan fisik pegawai yang bersangkutan. 

2. Sarana pendukung 

Sarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas pegawai digolongkan menjadi 3 

(tiga) yaitu : 

a) Menyangkut lingkungan kerja termasuk sarana dan peralatan yang digunakan, tehnologi dan 

cara produksi, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja serta suasana lingkungan kerja itu 

sendiri. 

b) Menyangkut kesehatan pegawai yang tercermin dalam sistem pengupahan dan jaminan 

sosial serta jaminan keselamatan kerja.  

c) Supra sarana apa yang terjadi didalam perusahaan dipengaruhi juga oleh apa yang terjadi 

diluarnya, seperti sumber-sumber faktor produksi yang akan digunakan prospek pemasaran, 

perpajakan, perijinan dll. Selain itu hubungan antara pimpinan dan pegawai juga 

mempengaruhi kegiatankegiatan yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana pandangan 

pimpinan terhadap bawahan, sejauh mana hak-hak pegawai mendapat perhatian sejauh 

mana pegawai diikutsertakan dalam menentukan kebijaksanaan. 
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Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja menurut Saksono 

(2012) menyatakan bahwa ”tinggi rendahnya tingkat produktivitas pegawai tergantung pada 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah : 

1. Adanya etos kerja yang merupakan sikap hidup yang bersedia bekerja keras demi masa 

depan yang lebih baik, semangat untuk mampu menolong dirinya sendiri, berpola hidup 

sederhana, mampu bekerjasama dengan sesama manusia dan mampu berfikir maju dan 

kreatif.  

2. Mengembangkan sikap hidup disiplin terhadap waktu dan dirinya sendiri dalam arti mampu 

melaksanakan pengendalian terhadap peraturan, disiplin terhadap tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai manusia.  

3. Motivasi dan orientasi kemasa depan yang lebih baik. Bekerja dengan produktif oleh 

dorongan/motivasi untuk mencapai masa depan yang lebih baik”. 

Kemampuan manajemen menggunakan sumber-sumber maksimal dan menciptakan 

sistem kerja yang optimal akan menentukan tinggi rendahnya produktivitas kerja pegawai 

(Simanjuntak, 2015). Menurut Siagian (2012) menyatakan bahwa :“produktivitas dapat 

mencapai hasil yang maksimal apabila ketiga faktornya dapat terpenuhi dan dilaksanakan”.  

Adapun ketiga faktor tersebut adalah : 

1. Produktivitas dikaitkan dengan waktu. 

Dalam hal ini berhubungan dengan penetapan jadwal pekerjaan menurut prosentase 

waktu yang digunakan, misalnya kapan seseorang harus memulai dan berhenti bekerja. Kapan 

harus memulai kembali bekerja dan kapan pula akan berakhir dan sebagainya. Dengan adanya 

penjadwalan waktu yang baik, kemungkinan terjadinya pemborosan baik SDM maupun SDA 

dapat dihindari. 
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2. Produktivitas dikaitkan dengan sumber daya insani.  

Untuk melihat keterkaitan produktivitas dengan sumber daya insani, manager / 

pimpinan perusahaan tersebut bisa melihat dan segi teknis semata. Dengan kata lain 

meningkatkan produktivitas kerja juga menyangkut kondisi, iklim, dan suasana kerja yang baik.  

3. Produktivitas dikaitkan dengan sarana dan prasarana kerja. Untuk dapat tercapainya 

produktivitas kerja tidak terlepas dari faktor sarana serta prasarana yang ada dalam perusahaan 

tersebut. Untuk dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga tidak terjadi pemborosan dalam 

bentuk apapun”. 

Ada tiga kelompok yang dapat membedakan terhadap faktor yang mempengaruhi 

produktivitas tersebut seperti halnya menurut Ravianto (2015) menyatakan bahwa ”faktor yang 

mempengaruhi produktivitas dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok yaitu :” 

1. Faktor yang mempengaruhi produktivitas dari perekonomian atau industriindustri secara 

keseluruhan.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas organisasi unit-unit usaha atau pabrik 

individual 

3. Faktor-faktor produktivitas yang mempengaruhi produktivitas perseorangan”.  

Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja menurut Kusriyanto (2011) 

menyatakan bahwa: ”faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja terdiri dari : a) Sikap 

mental, b) pendidikan, c) keterampilan, d) manajemen, e) hubungan industrial pancasila, f) 

tingkat penghasilan, g) gizi dan kesehatan, h) jaminan sosial, i) lingkungan dan iklim kerja, j) 

saran produksi, k) teknologi, l) kesempatan berprestasi”.  
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Ukuran produktivitas dapat dilihat sebagai mana Schuler dan Jackson (2011), 

menyatakan terdapat beberapa ”ukuran dari produktivitas antara lain :  

1) Kepuasan Kerja 

2) Kuantitas kerja, 

3) Ketepatan waktu penyelesaian tugas, 

4) Kehadiran, 

5) Kerjasama dengan yang lain”. 

Relevan dengan ukuran-ukuran di atas, Mangkunegara (2012) menyatakan beberapa 

”faktor ukuran produktivitas kerja, antara lain : 

a) Kualitas kerja : Ketepatan, ketelitian, keterampilan, kebersihan 

b) Kuantitas Kerja : Output, penyelesaian kerja dengan ekstra 

c) Keandalan : Mengikuti instruksi, inisiatif, kehati-hatian, kerajinan 

d) Sikap : Sikap terhadap perusahaan/pimpinan, sikap terhadap pegawai lain, sikap terhadap 

pekerjan, sikap kerjasama”. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat dilihat bahwa kondisi utama pegawai yang 

semakin penting dan menentukan tingkat produktivitas pegawai yaitu pendidikan, motivasi, 

semangat, disiplin, ketrampilan, sikap dan etika kerja, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, 

lingkungan dan iklim kerja, tehnologi, sarana produksi, managemen, kesempatan berprestasi 

dan jaminan sosial. Dengan harapan agar pegawai semakin gairah dan mempunyai semangat 

dalam bekerja (Ravianto, 2015). Dan akhirnya dapat mempertinggi mutu pekerjaan, 

meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.  
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2.2.3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Turunnya Produktivitas Kerja 

Menurut Saksono (2012) menyatakan bahwa ”faktor-faktor yang meyebabkan turunnya 

produktivitas kerja antara lain : 

a) Menurunnya Presensi  

Menurunnya tingkat presensi tanpa diketahui sebelumnya oleh pimpinan perusahaan 

dapat mengganggu pelaksanaan program kerja, apabila sejumlah pegawai terlihat dalam mata 

rantai kerja tidak hadir, pekerjaan selanjutnya tidak akan dapat berlangsung. Jika demikian 

perusahaan akan menanggung kerugian yang sesungguhnya dapat dihindarkan dengan 

mencegah terjadinya penurunan presensi. 

b) Meningkatnya Labour Turnover (perpindahan buruh tinggi). 

 Apabila pegawai tidak memperoleh kepuasan sebagaimana yang diharapkan maka akan 

menunjukkan langkah awal dari keinginan pegawai yang bersangkutan untuk pindah ke 

perusahaan lain yang diharapkan dapat memberikan fasilitas yang lebih baik, dimana hal itu 

akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. 

c) Meningkatnya Kerusakan 

Apabila pegawai menunjukkan keengganan untuk melengkapi pekerjaan karena adanya 

suatu ketimpangan antara harapan dan kenyataan, maka ketelitian dan rasa tanggung jawab 

terhadap hasil kerja cenderung menurun, salah satu akibatnya adalah sering terjadi kesalahan 

dalam melakukan pekerjaan yang akhirnya menyebabkan kerusakan yang melebihi batas 

normal. 

d) Timbulnya kegelisahan, tuntutan dan pemogokan. 
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2.3.  Gaya kepemimpinan 

2.3.1.  Pengertian Pimpinan 

Pemimpin adalah individu dalam kelompok yang bertugas membimbing dan 

mengkoordinir aktivitas-aktivitas kelompok yang relevan dengan tugas atau orang yang jika 

tidak ada. Pemimpin ditunjuk memikul tanggung jawab primer untuk melaksanakan fungsi-

fungsi ini di dalam kelompok (Kast dan Rosenzweig, dalam Jewel dan Siegal, 2013)  

Menurut Kimbal Young, kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas 

kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu, 

berdasarkan akseptansi/penerimaan kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi 

situasi khusus (Kartono, 2013).  

Kepemimpinan adalah suatu aktivitas mempengaruhi perilaku orang lain agar orang lain 

mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Robin, 2011). Kepemimpinan adalah proses 

mendorong dan membantu orang lain untuk bekerja dengan antutias mencapai tujuan (Davis 

dan Newstrom, 2012).  

Mutu kepemimpinan merupakan faktor yang menentukan di dalam proses pencapaian 

tujuan organisasi. Siagian (2011) menyebutkan bahwa mutu kepemimpinan tersebut dapat 

dilihat antara lain pada kemampuan para pejabat pimpinan dalam organisasi untuk :  

1. Memahami sepenuhnya berbagai faktor yang merupakan kekuatan bagi organisasi  

2. Mengenali secara tepat berbagai bentuk kelemahan yang terdapat dalam organisasi  

3. Memanfaatkan berbagai peluang yang mungkin timbul.  
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4. Menghilangkan berbagai bentuk ancaman yang dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan 

organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya.  

5. Memiliki sifat yang proaktif dan antisipatif terhadap perubahan yang pasti selalu terjadi, 

baik faktor intern maupun extern karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

6. Mendorong para bawahan sehingga bekerja keras dengan tingkat efisensi dan efektivitas 

dan produktivitas yang mendorong keberhasilan usaha.  

7. Menciptakan cara dab iklim kerja yang mendukung wawasan kebersamaan dalam usaha 

pencapaian tujuan   

Kecakapan dan kewibawaan seorang pemimpin akan mendorong gairah kerja, 

kreativitas dan partisipasi serta loyalitas bawahan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. 

Menurut Kahn dalam Hasibuan (2012), pemimpin yang baik jika di dalam kpemimpinannya :  

1. Dapat memberikan kepuasan terhadap kebutuhan langsung para bawahannya  

2. Menyusun alur pencapaian tujuan sebagai pedoman untuk mengerjakan pekerjaan  

3. Menghilangkan hambatan-hambatan pencapaian tujuan  

4. Mengubah tujuan pegawai, sehingga tujuan mereka biar berguna secara organisasi.  

 

 

 

2.3.2.  Gaya Kepemimpinan 

a. Gaya Kepemimpinan  

Setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan sendiri, seorang pemimpin yang 

berhasil dilingkungan kerja, dengan adanya kepemimpinan belum tentu cocok bila diaplikasikan 
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pada perusahaan lain karena keberhasilan gaya kepemimpinan sangat tergantung pada situasi 

perusahaan yang dipimpin itu.  Dengan kata lain seorang pemimpin yang berhasil 

mengusahakan pegawainya untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, akan bergantung 

dengan kemampuan nya dalam menyesuaikan gaya kepemimpinan pada situasi kerja yang 

dihadapainya.  

Menurut Toha (2012:49) “Gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan 

oleh seorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku oranglain seperti yang 

ia lihat”.  

Menurut Nitisemito (2012:173), Gaya kepemimpinan, yaitu “Kepemimpinan otokratik, 

kepemimpinan paternalistik, kepemimpinan kharismatik dan kepemimpinan demokratik”.  

Menurut Siagian (2012:12-18) gaya kepemimpinan dibagi menjadi lima tipe yaitu :  

 1) Gaya Otokratik:  

Seorang manajer yang otokratik akan bertindak sendiri dan memberitahukan kepada para 

bawahannya bahwa ia telah mengambil keputusan tertentu dan para bawahan itu hanya 

berperan sebagai pelaksana karena mereka tidak dilibatkan sama sekali dalam proses 

pengambilan keputusan itu.  

2) Gaya Paternalistik :  

Seorang pemimpin yang paternalistik merujuk kecenderungan-kccenderungan bertindak 

sebagai berikut. Dalam hal pengambilan keputusan, kecenderungannya ia menggunakan 

eara mengambil keputusan sendiri dan kemudian berusaha "menjual" keputusan itu kepada 

para bawahannya, Dengan "menjual" keputusan itu diharapkan bahwa para bawahan akan 

mau menjalankanya meskipun mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilannya.  

3) Gaya Kharismatik:  
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Dalam hal pengambilan keputusan misalnya, seorang pemimpin yang kharismatik mungkin 

saja bertindak otokratik, dalam arti ia mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan para 

bawahannya dan menyampaikan keputusan itu kepada orang lain untuk diiaksanakan.  

4) Gaya Laissez Faire :  

Dalam hal pengambilan keputusan, misalnya seorang pemimpman yang Laissez Faire akan 

mendelegasikan seluruh tugas-tugas itu kepada para bawahannya, dengan pengarahan yang 

minimal atau bahkan tanpa pengarahan sama sekali dan tidak hanya rnenyangkut keputusan 

yang sifatnya rutin dalam usaha memecahkan berbagai masalah teknis yang repetitif, tetapi 

juga menyangkut hal-hal yang sifatnya fundamental. Oleh karena itu, seorang pemimpin 

yang Laissez Faire sering dianggap sebagai seorang yang kurang memiliki rasa tanggung 

jawab yang wajar terhadap organisasi yang dipimpinnya.  

5) Gaya Demokratik:  

Ciri pemimpin yang demokratik dalam hal pengambilan keputusan tercermin pada 

tindakannya mengikutsertakan para bawahan dalam seluruh proses pengambilan keputusan 

seorang pemimpin yang demokratik akan memilih model dan teknik pengambilan 

keputusan tertentu yang memungkinkan para bawahannya berpartisipasi.  

b. Fungsi Kepemimpman  

Menurut Kartono (2013:91), fungsi kepemimpinan ialah memandu, menuntun, 

membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, 

mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberi supervisi 

atau pengamanan yang efektif dan membawa para pengikumya kepada sasaran yang ingin 

ditaju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan. Dalam tugas-tugas kepemimpman 

tercakup pula pemberian insentif.  Vaithzal dan Deddy (2014:34-36), tefdapat 5 (lima) fungsi 

kepemimpinan, yaitu:  
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1) Fungsi Instruksi  

Komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator, kepemimpinan yang  efektif yang 

memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar inau 

melaksanakan.  

2) Fungsi Konsultasi  

Fungsi ini bersifat dua arah. Tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan. Tahap 

berikutnya konsultasi dari pimpinan pada bawahan dapat dilakukan setelah keputusan 

ditetapkan.  

 

3) Fungsi Partisipasi  

Bawahan diajak untuk ikut serta dalam menentukan suatu tindakan, dan pendapat bawahan 

dihargai oleh pimpinaa.  

4) Fungsi Delegasi  

Dilaksanakan dengan menebarkan pelimpahan wewenang membuat keputusan baik melaiui 

persetujuan maupun tidak dari pimpinan.  

5) Fungsi Pengendalian  

Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiataan bimbingan, pengarahan, 

koordinasi dan pengawasan oleh pimpinan.  

c. Tujuan Kepemimpinan  

Pemimpin menganggap dirinya paling berkuasa, paling cakap sedangkan bawahan di 

anggap hanya pelaksana keputusan-keputusannya saja, Pelaksanaan kepemimpinannya dengan 

memberikan instruksi/perintah-perintah, ancaman hukuman dan pengawasan yang ketat.  

Tujuan kepemimpinan menurut Johansen (2014:14) adalah "Untuk menyatukan, menggerakkan 

mereka untuk membagi keinginan, talenta dan untuk menunjukkan kemampuan masing-masing 
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dan mengembangkan dan melatih kempuan untuk mengantisipasi berbagai situasi, perubahan 

dan kebutuhan dari yang lain".  

Dari tujuan kepemimpinan di atas bahwa pegawai bersedia menerima pengarahan dari 

pemimpin dan membantu kelompok menentukan status dan kedudukan pemimpin dan membuat 

proses kepemimpinan dapat berjalan dengan efektif. Tanpa bawahan semua kualitas 

kepemimpinan seorang manajer akan menjadi tidak  relevan.  

d. Indikator Gaya Kepemimpinan  

Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempelajari aktivitas-aktivitas yang 

berhubungan dengan tugas dari anggota-anggota kelompok. Menurut Amin Wijaya Tunggal 

(2012 : 308), indikator gaya kepemimpinan diantaranya adaiah:  

a. Charismatic or transformed leadership  

b. Transnational leadership  

c. Automatic leadership  

d. Supportive leadership &. Decorate leadership"  

Penjelasan:  

a. Charismatic or transformasi leadership  

Gaya kepemimpinan yang melalui visi dan energi pribadi mereka, memberi aspirasi 

kepada pengikutnya dan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap organisasi.  

b. Transactional leadership  

Gaya kepemimpinan yang menentukan apa yang bawahan perlu lakukan untuk 

mencapai tujuan, menggolongkan persyaratan tersebut dan membantu bawahan menjadi percaya 

diri sehingga mereka dapat mencapai tujuan.  

c. Automatic leadership  
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Gaya kepemimpinan yang efektif dengan kekuatan berpusat pada suatu atau beberapa 

individual penting, pemimpin yang otokratis secara tipikal berfokus pada tugas-tugas, 

melakukan sentralisasi kekuatan pribadi, dan mempunyai perhatian yang rendah terhadap 

manusia.  

d Supportive leadership  

Gaya kepemimpinan yang mendorong pegawai melalai teknik motivasi dan aksepsi  

e. Democrate leadership  

Gaya kepemiinpinan yang melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan melalui 

usaha kelompok dan teknik team building.  

 

2.4.  Disiplin kerja 

Disiplin merupakan sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan 

perusahaan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan yang dimaksud termasuk 

absensi, lambat masuk, serta cepat pulang pegawai. Jadi hal ini merupakan suatu sikap 

indisipliner pegawai yang perlu disikapi dengan baik oleh pihak manajemen.  

Banyak yang mengartikan disiplin itu bilamana pegawai selalu datang serta pulang tepat 

pada waktunya. Pendapat itu hanya salah satu yang dituntut oleh organisasi. Oleh karena itu 

kedisiplinan dapat diartikan sebagai tingkah laku yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 

(Hasibuan, 2009:212)  

Disiplin kerja dapat didefeinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh 

dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis 

serta sanggup menjalankannya dan tidak menggelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila 

ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. (Sastrohadiwiryo, 2003 :291). 
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Sedangkan menurut Rivai, Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting, 

karena semakin baik disiplin pegawai pada perusahaan, maka semakin tinggi prestasi kerja yang 

dapat dicapai. (Rivai, 2009:824). 

Tujuan utama disiplin adalah untuk meningkatkan hasil semaksimal mungkin dengan 

cara mencegah pemborosan waktu dan energy. Selain itu, disiplin mencoba untuk mencegah 

kerusakan atau kehilangan harta benda, mesin, peralatan, dan perlengkapan kerja yang 

disebabkan oleh ketidak hati-hatian, senda gurau atau pencurian. Disiplin mencoba mengatasi 

kesalahan dan keteledoran yang disebabkan karena kurang perhatian, ketidak mampuan dan 

keterlambatan. Disiplin berusaha mencoba permulaan kerja yang lambat atau terlalu awal 

mengakhiri kerja yang disebabkan karena keterlambatan atau kemaslahatan. Disiplin juga 

berusaha untuk mengatasi perbedaan pendapat antara karyawan dan mencegah ketidak taatan 

yang disebabkan salah pengertian dan salah penafsiran. 

Indikator disiplin kerja karyawan Adapun yang menjadi indikator dari rendahnya 

disiplin kerja karyawan adalah (Nitisemito 1996:40)  

1. Turunnya produktivitas kerja  

Salah satu indikasi rendahnya disiplin kerja adalah ditunjukkan dari turunnya 

produktivitas kerja. Produktivitas yang turun karena kemalasan, penundaan 

pekerjaan,dan lain sebagainya. Apabila terjadi penurunan prodiktivitas kerja bearti 

merupakan indikasi didalam organisasi terjadi penurunan disiplin krja.  

2. Tingkat absensi yang tinggi  

Apabila kedisiplinan kerja karyawan menurun maka dapat dilihat dari tinggkat 

kehadiran karyawan dalam bekerja tidak tepat waktu datang dan pulangnya,sering 

keluar pada jam istirahat  

3. Adanya kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan  
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Rendahnya kedisiplinan kerja karyawan dapat dilihat dengan 14 sering 

terjadinya kelalaian sehingga dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian 

pekerjaan. Ini dapat dilihat bahwa karyawan tidak menggunakan secara efektif dan 

efisien dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga kemampuan organisasi tidak maksimal 

dalam memberikan kepercayaan pada karyawan.  

4. Tingkat kecerobohan atau kecelakaan yang tinggi  

Indikasi lain yang menunjukkan turunnya tingkat kedisiplinan kerja karyawan 

adalah kecerobohan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan  

5. Seringnya pencurian bahan-bahan pekerjaan  

6. Sering konflik antar karyawan.  

Konflik atau perselisihan merupakan ketidak tenangan karyawan dalam bekerja 

yang dapat mengganggu pekerjaan yang sedang dilakukan dan menurunkan 

produktivitas yang diharapkan organisasi. 

 

Hasibuan (2009:194) faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan adalah 

sebagai berikut:  

1. Tujuan dan kemampuan.  

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan, 

tentu saja pada dasarnya pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai 

dengan kemampuan karyawan tersebut, agar karyawan tersebut disiplin dan 

bersungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaannya tersebut. 

2. Kepemimpinan  
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Kepemimpinan sangat memiliki peranan penting dalam menentukan 

kedisiplinan kerja karyawan. Karena pemimpin tersebut akan menjadi contoh bagi para 

bawahannya. 

3. Kompensasi.  

Kompensasi sangat berperan penting terhadap kedisiplinan kerja karyawan, 

artinya semakin besar kompensasi yang diberikan perusahaan, naka senakin baik 

disiplin kerja karyawan. Begitu juga sebaliknya, karyawan akan sulit bekerja dengan 

disiplin jika kebutuhan primer mereka tidak terpenuhi. 

4. Sanksi hukum.  

Sanksi hukum yang semakin berat akan membuat karyawan takut untuk 

melakukan tindakan indisipliner, dan ketaatan karyawan terhadap peraturan perusahaan 

akan semakin baik. 

5. Pengawasan. 

Pengawasan adalah tindakan yang paling efektif untuk mewujudkan 

kedisiplinan kerja karyawan tersebut. 

 

2.5.  Budaya Organisasi 

Organisasi merupakan hal yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan bermasyarakat. 

Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana pegawai memahami karakteristik budaya suatu 

organisasi, dan tidak terkait dengan apakah pegawai menyukai karakteristik itu atau tidak. 

Pentingnya di dalam budaya organisasi berupaya mengukur bagaimana pegawai memandang 

organisasi mereka. Organisasi sebagai wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama 

secara rasional dan sistematis, dalam memanfaatkan sumber daya organisasi secara efisien dan 



42 | P a g e  

 

efekif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kerjasama yang terarah dilakukan dengan 

mengikuti pola interaksi antar setiap individu atau kelompok dalam berinteraksi kedalam 

maupun keluar organisasi. Pola interaksi tersebut diselaraskan dengan berbagai aturan, norma, 

keyakinan, nilai-nilai tertentu sebagaimana ditetapkan organisasi pola interaksi tersebut dalam 

waktu tertentu akan membentuk suatu kebiasaan bersama atau membentuk budaya organisasi 

yang senantiasa mengontrol anggota organisasi, dengan demikian budaya organisasi yang kuat 

merupakan pembentuk kinerja organisasi yang tinggi.  

Tangkilisan (2012:05) menyatakan bahwa unsur manusia merupakan unsur penting, 

karena manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap organisasi. Dengan demikian 

pentingnya kerjasama didalam suau organisasi untuk menyelaraskan pemikiran untuk 

mewujudkan tujuan tertentu. Hal ini juga jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2014 

tentang pokok-pokok kepegawaian yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa kelancaran 

penyelenggaraan tugas sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya 

pegawai.  

Pegawai Negeri Sipil merupakan Sumber Daya Aparatur Negara yang berkualitas 

merupakan aset bangsa dan negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan 

dan pembangunan dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 yang dalam 

penjelasannya menyatakan bahwa kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan 

pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya 

Pegawai Negeri. 
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Budaya organisasi memiliki dampak pada efisiensi dan efektifitas organisasi. Oleh 

karena itu, budaya organisasi merupakan bagian penting dalam memahami organisasi 

seluruhnya. McKenna dan Beech berpendapat bahwa: “Budaya yang kuat mendasari aspek 

kunci pemaksaan fungsi organisasi dalam hal efisiensi, inovasi, kualitas serta mendukung reaksi 

yang tepat untuk membiasakan mereka terhadap kejadian-kejadian, karena etos yang berlaku 

mengakomodasikan ketahanan“ McKenna, et.al. (2012:19). Sedangkan menurut Ndraha 

(2013:123) mengungkapkan bahwa “Budaya kuat juga bisa dimaknai sebagai budaya yang 

dipegang secara intensif, secara luas dianut dan semakin jelas disosialisasikan dan diwariskan 

dan berpengaruh terhadap lingkungan dan perilaku manusia”. Budaya yang kuat akan 

mendukung terciptanya sebuah prestasi yang positif bagi anggotanya dalam hal ini budaya yang 

diinternalisasikan pihak pimpinan akan berpengaruh terhadap sistem Perilaku para pendidik dan 

staf di bawahnya baik didalam organisasi maupun diluar organisasi.  

Menurut pendapat Silalahi (2012:8), bahwa budaya organisasi harus diarahkan pada 

penciptaan nilai (Values) yang pada intinya faktor yang terkandung dalam budaya organisasi, 

artinya harus mencakup faktor-faktor antara lain : Keyakinan, Nilai, Norma, Gaya, Kredo dan 

Keyakinan terhadap kemampuan pekerja. Untuk mewujudkan tertanamnya budaya organisasi 

tersebut harus didahului oleh adanya integrasi atau kesatuan pandangan barulah pendekatan 

manajerial bisa dilaksanakan antara lain berupa: 

a. Menciptakan bahasa yang sama dan warna konsep yang muncul. 

b. Menentukan batas-batas antar kelompok. 

c. Distribusi wewenang dan status. 

d. Mengembangkan syariat, tharekat dan ma’rifat yang mendukung norma kebersamaan 

e. Menentukan imbalan dan ganjaran. 

f. Menjelaskan perbedaan agama dan ideologi. 
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g. Budaya dengan profesionalisme 

Dalam perkembangan berikutnya dapat kita lihat ada keterkaitan antara budaya dengan 

desain organisasi sesuai dengan design culture yang akan diterapkan. Untuk memahami desain 

organisasi tersebut (McKenna, et.al, 2012:65) membagi empat tipe budaya organisasi: 

a.  Budaya kekuasaan (Power culture) 

Budaya ini lebih memfokuskan sejumlah kecil pimpinan menggunakan kekuasaan yang 

lebih banyak dalam cara memberi perintah. Budaya kekuasaan juga dibutuhkan dengan 

syarat mengikuti persepsi dan keinginan anggota suatu organisasi.  

Seorang pegawai butuh adanya peraturan dan pemimpin yang tegas dan benar 

dalam menetapkan seluruh perintah dan kebijakannya. Karena hal ini menyangkut 

kepercayaan dan sikap mental tegas untuk memajukan institusi organisasi. Kelaziman yang 

masih menganut manajemen kekeluargaan, peranan pemilik institusi begitu dominan dalam 

pengendalian sebuah kebijakan terkadang melupakan nilai profesionalisme yang justru hal 

inilah salah satu penyebab jatuh dan mundurnya organisasi. 

b. Budaya peran (Role culture) 

Budaya ini ada kaitannya dengan prosedur birokratis, seperti peraturan organisasi 

dan peran/jabatan/posisi spesifik yang jelas karena diyakini bahwa hal ini akan 

menstabilkan sistem. Keyakinan dan asumsi dasar tentang kejelasan status/posisi/peranan 

yang jelas inilah akan mendorong terbentuknya budaya positif yang jelas akan membantu 

menstabilkan suatu organisasi. Hampir semua orang menginginkan suatu peranan dan status 

yang jelas dalam organisasi. 

c. Budaya pendukung (Support culture) 
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Budaya dimana didalamnya ada kelompok atau komunitas yang mendukung 

seseorang yang mengusahakan terjadinya integrasi dan seperangkat nilai bersama dalam 

organisasi tersebut. Selain budaya peran dalam menginternalisasikan suatu budaya perlu 

adanya budaya pendukung yang disesuaikan dengan koridor dan keyakinan anggota 

dibawah. Budaya pendukung telah ditentukan oleh pihak pimpinan ketika 

organisasi/institusi tersebut didirikan oleh pendirinya yang dituangkan dalam visi dan misi 

organisasi tersebut. Jelas didalamnya ada keselarasan antara struktur, strategi dan budaya 

itu sendiri. Perubahan bisa terjadi dengan menanamkan budaya untuk belajar terus menerus 

(long life education). 

d. Budaya prestasi (Achievement culture)  

Budaya yang didasarkan pada dorongan individu dalam organisasi dalam suasana 

yang mendorong eksepsi diri dan usaha keras untuk adanya independensi dan tekanannya 

ada pada keberhasilan dan prestasi kerja. Budaya ini sudah berlaku dikalangan akademisi 

tentang independensi dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian serta dengan 

pemberlakuan otonomi kampus yang lebih menekankan terciptanya tenaga akademisi yang 

profesional, mandiri dan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya. 

Selangkah lebih maju tinjauan dari Silalahi (2014:25-32) yang melihat budaya kerja 

dapat dilihat dari sudut teologi dan deontology, seperti pandangan filsafat Konfutse, etika 

Kristen dan prinsip agama Islam. Terdapat tiga agama dalam percaturan peradaban dunia timur 

bahkan manajemen barat sudah mulai memperhitungkannya sebagai manajemen alternatif yang 

didifusikan ke manajemen barat setelah melihat kekuatan ekonomi Negara kuning seperti Cina, 

Jepang dan Korea sangat kuat. Perimbangan kekuatan ras kuning Asia yang diwakili Jepang, 
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Korea dan Cina tentu saja tidak bisa melupakan potensi kekuatan ekonomi negara-negara Islam 

yang dari jumlah penduduknya cukup menjanjikan untuk menjadi pangsa pasar mereka. 

Organisasi merupakan hal yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan bermasyarakat. 

Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana pegawai memahami karakteristik budaya suatu 

organisasi, dan tidak terkait dengan apakah pegawai menyukai karakteristik itu atau tidak. 

Pentingnya di dalam budaya organisasi berupaya mengukur bagaimana pegawai memandang 

organisasi mereka. Organisasi sebagai wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama 

secara rasional dan sistematis, dalam memanfaatkan sumber daya organisasi secara efisien dan 

efekif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kerjasama yang terarah dilakukan dengan 

mengikuti pola interaksi antar setiap individu atau kelompok dalam berinteraksi kedalam 

maupun keluar organisasi. Pola interaksi tersebut diselaraskan dengan berbagai aturan, norma, 

keyakinan, nilai-nilai tertentu sebagaimana ditetapkan organisasi pola interaksi tersebut dalam 

waktu tertentu akan membentuk suatu kebiasaan bersama atau membentuk budaya organisasi 

yang senantiasa mengontrol anggota organisasi, dengan demikian budaya organisasi yang kuat 

merupakan pembentuk kinerja organisasi yang tinggi.  

Dalam perkembangan berikutnya dapat kita lihat ada keterkaitan antara budaya dengan 

desain organisasi sesuai dengan design culture yang akan diterapkan. Untuk memahami desain 

organisasi tersebut (McKenna, et.al, 2012:65) membagi empat tipe budaya organisasi: 

a.  Budaya kekuasaan (Power culture) 

Budaya ini lebih memfokuskan sejumlah kecil pimpinan menggunakan kekuasaan yang 

lebih banyak dalam cara memberi perintah. Budaya kekuasaan juga dibutuhkan dengan 

syarat mengikuti persepsi dan keinginan anggota suatu organisasi.  
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Seorang pegawai butuh adanya peraturan dan pemimpin yang tegas dan benar 

dalam menetapkan seluruh perintah dan kebijakannya. Karena hal ini menyangkut 

kepercayaan dan sikap mental tegas untuk memajukan institusi organisasi. Kelaziman yang 

masih menganut manajemen kekeluargaan, peranan pemilik institusi begitu dominan dalam 

pengendalian sebuah kebijakan terkadang melupakan nilai profesionalisme yang justru hal 

inilah salah satu penyebab jatuh dan mundurnya organisasi. 

b. Budaya peran (Role culture) 

Budaya ini ada kaitannya dengan prosedur birokratis, seperti peraturan organisasi 

dan peran/jabatan/posisi spesifik yang jelas karena diyakini bahwa hal ini akan 

menstabilkan sistem. Keyakinan dan asumsi dasar tentang kejelasan status/posisi/peranan 

yang jelas inilah akan mendorong terbentuknya budaya positif yang jelas akan membantu 

menstabilkan suatu organisasi. Hampir semua orang menginginkan suatu peranan dan status 

yang jelas dalam organisasi. 

c. Budaya pendukung (Support culture) 

Budaya dimana didalamnya ada kelompok atau komunitas yang mendukung 

seseorang yang mengusahakan terjadinya integrasi dan seperangkat nilai bersama dalam 

organisasi tersebut. Selain budaya peran dalam menginternalisasikan suatu budaya perlu 

adanya budaya pendukung yang disesuaikan dengan koridor dan keyakinan anggota 

dibawah. Budaya pendukung telah ditentukan oleh pihak pimpinan ketika 

organisasi/institusi tersebut didirikan oleh pendirinya yang dituangkan dalam visi dan misi 

organisasi tersebut. Jelas didalamnya ada keselarasan antara struktur, strategi dan budaya 

itu sendiri. Perubahan bisa terjadi dengan menanamkan budaya untuk belajar terus menerus 

(longlife education). 
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d. Budaya prestasi (Achievement culture)  

Budaya yang didasarkan pada dorongan individu dalam organisasi dalam suasana 

yang mendorong eksepsi diri dan usaha keras untuk adanya independensi dan tekanannya 

ada pada keberhasilan dan prestasi kerja. Budaya ini sudah berlaku dikalangan akademisi 

tentang independensi dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian serta dengan 

pemberlakuan otonomi kampus yang lebih menekankan terciptanya tenaga akademisi yang 

profesional, mandiri dan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1.  Kerangka Konseptual 

Peningkatan produktivitas merupakan dambaan setiap organisasi, khususnya 

produktivitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi tersebut. Menurut Simanjuntak 

dalam Ravianto (2015) bahwa "Produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental yang selalu 

mempunyai pandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari 

esok harus lebih baik dari hari ini". Cara kerja hari ini harus lebih baik dari cara kerja kemarin, 

dan hasil yang dicapai besok harus lebih banyak atau lebih baik dari yang diperoleh hari ini. 

Sikap yang demikian membuat seseorang akan selalu mencari perbaikan-perbaikan dan 

peningkatan-peningkatan. Orang yang mempunyai sikap tersebut terdorong untuk menjadi 

dinamis, kreatif, inovatif serta terbuka.  

Sinungan (2013) menyatakan bahwa "Pada dasarnya produktivitas mencakup sikap 

mental patriotik yang memandang hari depan secara optimis dengan berakar pada keyakinan diri 

bahwa hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok adalah lebih baik dari hari ini". 

Kerja produktif memerlukan keterampilan kerja yang sesuai dengan isi kerja, sehingga bisa 

menimbulkan penemuan-penemuan baru untuk memperbaiki cara kerja atau minimal 

mempertahankan cara kerja yang sudah baik. Konseptual mengenai produktivitas seharusnya 

tidak mengacu pada jumlah keluaran, melainkan juga terhadap berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi proses pencapaian produktivitas itu sendiri.  

38 
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Anoraga (2014) menyatakan bahwa : Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 

kerja pegawai, adalah motivasi, pendidikan, disiplin kerja, keterampilan, sikap etika kerja gizi 

dan kesehatan, tingkat penghasilan, lingkungan kerja, iklim kerja, teknologi, sarana produksi, 

jaminan sosial, manajemen, serta kesempatan berprestasi.  

Menurut Siagian (2013) bahwa: apabila suatu organisasi tidak mampu mengembangkan 

dan menerapkan suatu sistem imbalan yang memuaskan, organisasi bukan hanya akan 

kehilangan tenaga-tenaga terampil dan berkemampuan tinggi, akan tetapi juga akan kalah 

bersaing di pasaran tenaga kerja. Jika situasi demikian terus berlanjut organisasi bersangkutan 

akan tidak mampu menghasilkan produk (barang dan  jasa) yang memungkinkannya mencapai 

tujuan dan berbagai sasaran.  

Dalam mengembangkan dan menerapkan suatu sistem imbalan tertentu, suatu 

organisasi tentunya menghadapi berbagai kondisi dan tuntutan yang tidak hanya bersifat 

internal, seperti kemampuan organisasi membayar upah dan gaji yang wajar, akan tetapi sering 

pula bersifat ekstemal seperti berbagai peraturan perundang-undangan persaingan di pasaran 

kerja, langka tidaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, kondisi perekonomian, tuntutan 

memanfaatkan teknologi dan lain sebagainya. Namun yang terpenting adalah semakin tidak 

cermatnya sebuah organisasi menerapkan sistem imbalan yang efektif, maka akan dapat 

menyebabkan produktivitas dari pegawai yang dimiliki sebuah organisasi tersebut cenderung 

menjadi lebih menurun.  

Gie (2010) menyatakan bahwa "Didalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai 

tidak terlepas dari lingkungan tempat bekerja yang harus mendukung sehingga menimbulkan 

msa nyaman, tentrarn dan dapat meningkatkan hasil kerja yang baik". Hal ini memberikan arti 

bahwa dengan membuat lingkungan kerja terjaga dengan baik sebaiknya pimpinan harus 
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memperhatikan kebutuhan tenaga kerjanya agar berjalan selaras dengan kebijaksanaan yang 

dilakukan, sehingga pencapaian tujuan perusahaan melalui peningkatan produktivitas kerja 

pegawai dapat  

terlaksana dengan baik. Disiplin kerja merupakan fungsi operatif manajemen pegawai yang 

terpenting karena semakin baik disiplin pegawai maka semakin tinggi kinerja yang dapat 

dicapainya. Tanpa disiplin yang baik dari pegawai, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai 

hasil yang optimal.  

Hasibuan (2015) menyatakan: "Kedisiplinan merupakan fungsi operatif  Manajemen 

Sumber Daya Manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin pegawai semakin tinggi 

kinerja dapat dicapainya. Tanpa disiplin pegawai yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan 

mencapai hasil yang optimal."  

Berdasarkan uraian variabel-variabel diatas yaitu gaya kepemimpinan, disiplin kerja, 

budaya organisasi, dan produktivitas kerja pegawai maka dapat diambil suatu kerangka 

konseptual sebagai berikut : 
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Gaya kepemimpinan (X1) 

a. Gaya otokratik 
b. Gaya paternalistik 
c. Gaya kharismatik 
d. Gaya laissez faire 
e. Gaya demokratik 

Siagian (2012) 

 
 

Disiplin kerja (X2) 

a. Tujuan dan kemampuan 
b. Kepemimpinan 
c. Kompensasi 
d. Sanksi hukum 
e. Pengawasan 

Hasibuan (2009) 

 

Budaya organisasi (X3) 

a. Keyakinan 
b. Nilai 
c. Norma  
d. Gaya 
e. Kredo dan Keyakinan 

terhadap kemampuan 
pekerja 
Silalahi (2012) 

 

Produktivitas kerja (Y) 

a. Kepuasan kerja 
b. Kuantitas kerja 
c. Ketepatan waktu 

penyelesaian tugas 
d. Kehadiran 
e. Kerjasama dengan yang 

lain 
Schuler & Jackson (2011) 
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Gambar 3.1 

Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

3.2.   Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pikir penelitian, maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja 

pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pegawai 

pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi terhadap produktivitas kerja 

pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. 

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan, disiplin kerja, dan budaya 

organisasi secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat 

DPRD Kabupaten Mamuju. 

5. Variabel budaya organisasi yang paling dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. 

3.3.  Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variable yang terdiri dari variabel dependen dan 

variabel independen. Ferdinand (2011:28) menjelaskan bahwa variabel dependen adalah 
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variabel yang menjadi pusat dalam penelitian atau bisa dikatakan sebagai variabel yang 

dipengaruhi, dalam penelitian ini variabel dependennya yaitu produktivitas kerja pegawai pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Variabel independen sering disebut variabel stimulus, 

predictor, antecedent. 

Dalam pengertian lain variabel independent disebut sebagai variabel bebas, yaitu 

variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen 

(Sugiyono, 2013:39). Dalam penelitian ini variabel independen yaitu gaya kepemimpinan, 

disiplin kerja, dan budaya organisasi. Penjabaran mengenai variabel – variabel diatas beserta 

indikator ataupun faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut : 

1. Gaya kepemimpinan (X1) 

Dari uraian diatas mengenai pengertian gaya kepemimpinan, dapat disimpulkan bahwa 

gaya kepemimpinan adalah .stile (gaya atau cara) pemimpin yang diterapkan dalam 

mempengaruhi dan mengajak para bawahan untuk dapat melaksanakan aktivitas dalam usaha 

mencapai tujuan organisasi. Adapun indikatornya adalah :  

a. Gaya otokratik 

b. Gaya paternalistik 

c. Gaya kharismatik 

d. Gaya laissez faire 

e. Gaya demokratik 

 

2. Disiplin kerja (X2) 
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Dari uraian di atas mengenai pengertian disiplin kerja, dapat di simpulkan bahwa 

disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya 

dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan 

wewenang yang diberikan kepadanya. Adapun indikatornya adalah : 

a. Tujuan dan kemampuan 

b. Kepemimpinan 

c. Kompensasi 

d. Sanksi hukum 

e. Pengawasan 

 

3. Budaya organisasi (X3) 

Dari uraian di atas mengenai pengertian budaya organisasi, dapat disimpulkan bahwa 

budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang 

dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggota 

untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Adapun indikatornya adalah : 

a. Keyakinan 

b. Nilai 

c. Norma  

d. Gaya 

e. Kredo dan Keyakinan terhadap kemampuan pekerja 
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4. Produktivitas kerja  (Y) 

Dari uraian diatas mengenai produktivitas kerja, dapat disimpulkan bahwa produktivitas 

kerja adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan barang / jasa dengan menggunakan 

berbagai sumber produksi sesuai dengan mutu / kualitas dan jangka waktu yang telah ditetapkan 

perusahaan. Adapun indikatornya adalah : 

a. Kepuasan kerja 

b. Kuantitas kerja 

c. Ketepatan waktu penyelesaian tugas 

d. Kehadiran 

e. Kerjasama dengan yang lain 
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BAB IV 

METODE  PENELITIAN 

 

4.1.  Jenis dan Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan penelitian survey yang mengambil sampel dari satu 

populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 

2013). Survey merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala 

suatu kelompok atau perilaku individu. Penelitian survey dapat digunakan untuk maksud 

penjajakan (eksploratif), menguraikan (deskriptif), dan penjelasan (eksplanatory) yaitu untuk 

menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa, evaluasi, prediksi atau meramalkan 

kejadian tertentu di masa yang akan datang, penelitian operasional dan pengembangan 

indikator-indikator sosial. 

Survey dalam penelitian ini adalah suatu desain yang digunakan untuk penyelidikan 

mengenai pengaruh variabel gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan budaya organisasi terhadap 

produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. Sehingga dengan 

penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi menjelaskan, 

meramalkan dan mengontrol suatu gejala. 

4.2.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju, lokasi tersebut 

penulis pilih dengan pertimbangan lebih mudah dalam pengumpulan data, baik yang bersifat 

45 
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data primer maupun data sekunder. Waktu penelitian sejak bulan November 2019 sampai 

Februari 2020. 

4.3. Populasi dan Sampel  

Salah satu langkah dalam penelitian adalah menentukan obyek yang akan diteliti dan 

besarnya populasi yang ada. Menurut Sugiyono (2012:80) yang dimaksud populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian yaitu semua pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju yang 

berjumlah 69 orang. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2012:81). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sensus atau sampling jenuh, yaitu jumlah sampel merupakan semua populasi. Adapun 

jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak          69 responden pegawai Sekretariat DPRD 

Kabupaten Mamuju. 

4.4.  Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder 

dengan sumber data sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari responden yang diperlukan untuk 

mengetahui tanggapan responden mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan 
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budaya organisasi terhadap produktivitas kerja pegawai. Data tersebut diperoleh langsung 

dengan cara wawancara dan membagi kuisioner atau daftar pertanyaan kepada pegawai. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder berupa data yang diperoleh berdasarkan dokumen – dokumen yang 

diterbitkan organisasi seperti data absensi pegawai, data jumlah pegawai, dan sejarah organisasi. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Dimana 

Kuisioner ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya  (Sugiyono, 2013:142). Pertanyaan 

yang akan dijawab oleh responden berkaitan dengan variabel penelitian yaitu gaya 

kepemimpinan, disiplin kerja, budaya organisasi dan produktivitas kerja. Dalam kuesioner, 

keempat variabel tersebut terdiri dari elemen-elemen variabel dan masing-masing item akan 

diukur dengan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap 

sesuatu, yaitu sangat setuju – sangat tidak setuju, sangat baik – sangat tidak baik, dan sangat 

bisa – sangat tidak bisa. Dalam penelitian ini jawaban responden diberi skor menurut skala 

Likert sebagai berikut: 

Sangat setuju  :  5 

Setuju  :  4 

Kurang setuju  :  3 

Tidak setuju  :  2 

Sangat tidak setuju  :  1 
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4.5.  Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas dan Reabilitas  

Kesimpulan penelitian yang berupa jawaban permasalahan penelitian, dibuat 

berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi : pemilihan, pengumpulan dan análisis 

data. Oleh karena itu, kesimpulan tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen 

yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dua alat untuk mengukur kualitas data 

yaitu uji validitas dan uji realibilitas. 

a. Uji Validitas 

Menurut Ancok dan Singarimbun (2014), menerangkan bahwa validitas menunjukkan 

sejauh mana suatu alat pengukur (instrumen) itu mengukur apa yang ingin diukur. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan valid atau shahih apabila mampu mengukur 

apa yang ingin diukur dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tetap. 

Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 5%, maka ítem tersebut di nyatakan valida tau 

shahih (Tiro dan Sukarna, 2012). 

Menurut Nasution (2012:74), menjelaskan bahwa suatu alat pengukur dikatakan valid, 

jika alat itu mengukur apa yang harus diukur oleh alat itu. Meter itu valid karena memang 

mengukur jarak.    

 

 

 

b. Uji Reliabilitas 
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Suatu instrumen dapat dikatakan andal (reliabel) bila alat ukur tersebut mengarah pada 

keajegan atau konsisten, dimana tingkat reliabilitasnya memperlihatkan sejauh mana alat ukur 

dapat diandalkan dan dipercaya sehingga hasil pengukuran tetap konsisten jika dilakukan 

pengukuran berulang-ulang terhadap gejala yang sama, dengan alat ukur yang sama pula. Suatu 

instrumen dikatakan andal, bila memiliki koefisien keandalan atau reliabilitas sebesar 0,60 atau 

lebih (Tiro dan Sukarna, 2012) 

Nasution (2012:77), menjelaskan bahwa suatu alat pengukur dikatakan reliable bila alat 

itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang 

sama. Jadi alat yang reliable secara konsisten memberi hasil ukuran yang sama.  

2.  Uji Asumsi Dasar 

a. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi 

adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent 

sample t test dan ANOVA.  

b. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang 

linear atau tidak secara signifikan.  

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak.  

3.   Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Autokorelasi 
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Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi 

klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan 

pengamatan lain pada model regresi. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk 

semua pengamatan pada model regresi. 

c.   Uji Mulitikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi 

klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam 

model regresi. 

d.    Uji Normalitas Regresi 

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang 

dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. 

4.6.  Teknik Analisis Data 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan gaya 

kepemimpinan, disiplin kerja, budaya organisasi, dan produktivitas kerja pegawai. Dalam 

analisis ini digunakan bentuk tabel dan nilai rata-rata untuk memperjelas deskripsi variabel. 

Teknik analisa data kuantitatif yang diperoleh dari hasil kuesioner dengan menggunakan 

Analisis Regresi Linier Berganda (Multiple Regression Analysis). Analisis linier berganda 

dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen (X) yang ditunjukkan oleh gaya 
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kepemimpinan, disiplin kerja dan budaya organisasi terhadap variabel dependen (Y) yang 

ditunjukkan oleh produktivitas kerja pegawai. Sebelum melakukan pengujian regresi linier 

berganda syarat uji regresi yang harus dipenuhi adalah: 

Bentuk umum dari model yang akan digunakan adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana: 

Y = Produktivitas kerja pegawai 

a  =  konstanta 

X1 = Gaya kepemimpinan 

X2 = Disiplin kerja 

X3 = Budaya organisasi 

b1, b2, b3, = Koefisien pengaruh  

e = Kesalahan Prediksi 

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu: gaya kepemimpinan (X1), 

disiplin kerja (X2), dan budaya organisasi (X3), terhadap variabel terkait yaitu produktivitas 

kerja pegawai (Y) secara bersama-sama, maka dilakukan uji F.  

 Kemudian untuk mengetahui pengaruh faktor gaya kepemimpinan (X1), disiplin kerja 

(X2), dan budaya organisasi (X3), terhadap variabel terkait yaitu produktivitas kerja pegawai 

(Y), secara parsial maka dilakukan uji t. 

a. Pengujian hipotesis pertama, kedua dan ketiga 
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Hipotesis tersebut akan diuji berdasarkan pada analisis dihasilkan dari model regresi  

berganda. 

a) Ho berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan  terhadap  

variabel dependen.  

b) Ha berarti variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen.  

c) Dengan tingkat signifikansi  a = 5 % dan dengan degree of freedom (n- k-1) dimana n 

adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independent. Sedangkan t tabel 

ditentukan dengan melihat tingkat signifikan sebesar 5% dan df = (n-1), sehingga 

(Ghozali,2013) 

b. Pengujian hipotesis keempat 

 Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel 

dependen. Hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut:  

a) Ho : berarti secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.  

b) Ha : berarti secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.  

Dengan tingkat signifikan a = 5 % dan dengan degree of freedom (k) dan (n-k-1) dimana n 

adalah jumlah observasi dan k adalah variabel independen. Maka nilai F hitung dirumuskan 

sebagai berikut. 

1

)1( 2

2






kn

R

k

R

F  
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Dimana :  

R2 = R Square 

n   =  Banyaknya Data  

k   =  Banyaknya variabel independen 

Sedangkan F tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan a sebesar 5% dan df = (n-1), 

sehingga (Ghozali, 2011) 

a) Jika F hitung  > F tabel atau Sig. F < 5 % maka Ho ditolak dan Hi diterima yakni secara 

simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

b) Jika F hitung < atau Sig.F > 5% mak Ho diterima dan H1 ditolak yakni secara simultan 

variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

c. Pengujian hipotesis kelima 

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji variabel-variabel independen yang 

mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. Apabila diantara variabel-

variabel independen yang mempunyai nilai koefisien regresi (R) lebih besar diantara yang 

lainnya maka variabel tersebut merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2011). 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penetapan Hari Jadi Mamuju sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan 

(sekarang Sulawesi Barat) memakan waktu yang cukup panjang dan melibatkan banyak tokoh 

di daerah ini. Kajian sejarah dan berbagai peristiwa penting melahirkan beberapa versi 

mangenai waktu yang paling tepat untuk dijadikan sebagai Hari Jadi Mamuju. 

Menyadari perlunya titik temu pendapat mengenai hari jadi tersebut, HIPERMAJU dan 

PERSUKMA bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Mamuju melaksanakan seminar, dan 

ditetapkan tahun 1540 sebagai Hari Jadi Mamuju. Hasil seminar inilah yang kemudian 

ditindaklanjuti oleh Bupati dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi 

Mamuju. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju hasil pemilu 1999 menerima 

Ranperda dan setelah melalui pembahasan termasuk dengar pendapat dengan para tokoh 

sejarah, budayawan dan tokoh intelektual di daerah ini, dalam sidang paripurna tanggal 9 

Agustus 1999 secara resmi Ranperda tentang Hari Jadi Mamuju disahkan menjadi Peraturan 

Daerah Kabupaten Mamuju. Peraturan daerah ini adalah Perda Nomor 05 Tahun 1999 

diundangkan pada Tanggal 10 Agustus 1999 dan dicantumkan dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Mamuju Tahun 1999 Nomor 14. Inti dari Perda tersebut adalah menetapkan 

TANGGAL 14 JULI 1540 SEBAGAI HARI JADI MAMUJU.  

55 
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Dalam penjelasan Peraturan Daerah tersebut diuraikan latar belakang penetapan waktu 

Hari Jadi Mamuju dan kesempatan ini dikutip beberapa kalimat butir C (penjelasan peraturan) 

sebagai berikut : 

"Apabila dilihat dari sudut yuridis formal, maka Hari Jadi Mamuju akan jatuh pada tanggal 4 

Juli 1959, yaitu saat ditetapkannya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. Namun akal sehat akan membawa kita 

untuk tidak terpaku dan terperangkap dalam kelakuan formalitas yang sempit yang kelak dapat 

mengaburkan maksud dan tujuan menetakan Hari Jadi Mamuju itu sendiri".  

Dengan demikian, Hari Jadi Mamuju akan bermakna dan bernilai moral yang amat 

mendalam bukan sekedar formalitas belaka tetapi dapat memberi makna simbolik tentang 

harkat, hakekat, citra dan jati diri untuk selanjutnya berperan sebagai wahana motivasi bagi 

masyarakat demi melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah Mamuju. 

Ungkapan Mutiara hikmah nilai budaya dan tradisi masyarakat Mamuju mengatakan: 

"Todiari Teppo Dolu, Parallu Nikilalai Sule Wattu Ia Te'e, Laiyalai Mendiari Peppondonganna 

Katuoatta'ilalan Era Laittingayoaianna". 

Dari kutipan diatas tergambar dasar-dasar pemikiran penetapan waktu yang diambil sebagai 

Hari Jadi Mamuju dan peristiwa yang menjadi patokan penetapannya adalah terbentuknya 

Kerajaan Mamuju dari hasil perpaduan tiga buah kerajaan Kurri-Kurri, Langgamonar dan 

Managallang.  

Kabupaten Mamuju terletak di sebelah barat Pulau Sulawesi, berdasarkan UU RI No.26 

Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 maka Kabupaten Mamuju bersama 4 Kabupaten lainnya 

yaitu : Polewali Mandar, Majene, Mamasa dan Mamuju Utara. Resmi menjadi sebuah Provinsi 

Sulawesi Barat dan ibukota Provinsi terletak di Kabupaten Mamuju. 
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Kabupaten Mamuju merupakan daerah yang terluas di Provinsi Sulawesi Barat. Secara 

geografis Kabupaten Mamuju terletak di posisi : 00 45' sampai 20 55' Lintang Selatan dan 45' 

sampai 1190 50' Bujur Timur 

Kabupaten Mamuju berbatasan dengan : 1. Disebelah Utara : Kabupaten Mamuju Utara, 

2. Disebelah Timur : Kabupaten Luwu Utara (Propinsi Sulawesi Selatan), 3. Disebelah Selatan : 

Kab.Majene, Polewali Mandar dan Tator (Propinsi Sulawesi Selatan), 4. Disebelah Barat : Selat 

Makassar (Propinsi Kalimantan Timur) 

Kabupaten Mamuju memiliki luas 801.406 Ha. Secara administrasi, Pemerintahan Kabupaten 

Mamuju terbagi atas 16 Kecamatan, 155 Desa / Kelurahan dan 2 UPT (Unit Pemukiman 

Transmigrasi) 

Kabupaten Mamuju, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan 

setelah diadakan pemekaran saat ini berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan 

Undang - Undang No. 26 Tahun 2004, bersama dengan Kabupaten Polewali Mandar, Majene, 

Mamuju Utara dan Kabupaten Mamasa, sekaligus dalam Undang - Undang No. 26 tersebut 

Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Letak Geografisnya 

berada pada posisi : 0 52'110'' - 20 54'552'' Lintang selatan ; 1154'47'' - 130 5'35'' Lintang timur 

dari Jakarta; 

Kabupaten Mamuju dilihat dari Geografisnya, mempunyai wilayah yang potensial 

meliputi kelautan, daratan dan wilayah pegunungan, sehingga dalam administrasi Pemerintah 

terdapat dua kecamatan di pegunungan, yaitu Kalumpang dan Bonehau, sedangkan Kecamatan 

Bala-Balakang mempunyai wilayah yang terletak di selat Makassar, dan 13 Kecamatan lain 

berada di wilayah pesisir pantai. 

Daftar Kecamatan Pada Kabupaten Mamuju 

01. Kecamatan Tapalang 
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02. Kecamatan Tapalang Barat 

03. Kecamatan Simboro 

04. Kecamatan Mamuju 

05. Kecamatan Kalukku 

06. Kecamatan Bonehau 

07. Kecamatan Kalumpang 

08. Kecamatan Papalang 

09. Kecamatan Sampaga 

10. Kecamatan Pangale 

11. Kecamatan Tommo 

12. Kecamatan Budong Budong 

13. Kecamatan Tobadak 

14. Kecamatan Topoyo 

15. Kecamatan Karossa 

16. Kecamatan Bala-Balakang 

 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD 

Kab. Mamuju, adalah merupakan salah satu unsur pelaksanaan Pemerintah daerah yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. 

Adapun Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju yang telah dirumuskan sesuai 

tupoksi adalah sbb : “Mewujudkan Pelamyanan Prima terhadap Kelancaran Tugas-Tugas 

Legislatif Kabupaten Mamuju sebagai Mitra sejajar Eksekutif yang bernafaskan Keagamaan” 
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Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju adalah sesuatu yang harus diemban atau 

dilaksanakan sebagai penjabaran Visi yang jelas ditetapkan dengan pernyataan Misi diharapkan 

seluruh Staf Sekretariat DPRD dan Pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenai 

keberadaan dan peran Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintah. 

“Misi: Mewujudkan Sekertariat DPRD sebagai Organisasi Kerja yang Produktif dan 

Produktif dan Berkualitas” 

Makna Misi : 

1. Meningkatkan kualitas organisasi: 

a. Organisasi dapat melaksanakan Tupoksinya secara baik dan berkualitas. 

b. Organisasi dapat melayani kebutuhan administratif DPRD dan anggota DPRD dan 

anggota DPRD 

c. Mendorong lahirnya regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD senagai 

lembaga legislatif yang produktif. 

2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur 

a. Staff Sekretariat DPRD memiliki pengetahuan, keterampilan dan disiplin dalam 

melaksanakan tugasnya. 

b. Staff Sekretariat DPRD memiliki kemampuan untuk memfasilitasi kelancaran 

tugas-tugas Anggota DPRD dengan penuh tanggung jawab. 

Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi 

organisasi yang memberikan gambaran tentang sesuatu yang akan dicapai atau yang ingin 

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan perumusan tujuan 

stratejik ini maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju dapat secara tepat mengetahui apa 

yang akan dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dalam jangka waktu satu sampai 

lima tahun kedepan dengan memperhatikan sumber daya yang dimilikinya. Adapun tujuan 
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stratejik Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju adalah “Mendorong Peningkatan Kapasitas 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah”. 

a. Tugas Pokok 

1. Tugas Pokok Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD yang dipimpin oleh 

seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas pokoknya berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh 

Sekretariat Daerah. 

2. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok membantu DPRD dalam menyelenggarakan 

tugas kewenangannya. 

b.  Fungsi Sekretaraiat DPRD : 

1. Menfasilitasi rapat- rapat dan Peninjauan/Kunjungan Kerja DPRD 

2. Koordinasi penyusunan produk-produk hukum 

3. Pelaksanaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, saran dan prasarana, keamanan, 

ketertiban kepegawaian dan administrasi keanggotaan DPRD 

4. Penyusunan perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan  Daerah 

5. Menfasilitasi masyarakat yang menyampaikan kepada DPRD 

6. Memberikan sarana/pertimbangan berkaitan dengan persidangan 

7. Menfasilitasi penerimaan tamu dan aspirasi masyarakat 

8. Mengelola urusan tata usaha Sekretariat DPRD Kab. Mamuju 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan 

c.  Struktur Organisasi 

Berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Terdiri dari: 
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1. Sekertaris DPRD 

2. Bagian Umum, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Tata Usaha, humas dan Kepegawaian ; 

b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan ; 

3.    Bagian Keuangan terdiri dari : 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran ; 

b. Sub bagian Perbendaharaan dan Pelaporan 

4.    Bagian Rapat dan Risalah, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Rapat dan Persidangan ; 

b. Sub Bagian Risalah dan Peraturan Perundang-undangan 

 

 

5.1.2.  Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 69 orang responden pegawai pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam metode penelitian, 

maka diperoleh beberapa karakteristik-karakteristik secara umum yaitu bahwa dari 69 orang 

responden tersebut sebagian besar adalah berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 39 

orang atau 56,5 persen dan sisanya sebanyak 30 orang atau sekitar 43,5 persen yang berjenis 

kelamin perempuan. 

Untuk lebih jelasnya perbedaan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin tersebut 

dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 5.1. 

Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin 
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No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

Laki-Laki 

Perempuan 

30 

39 

43,5 

56,5 

 Total 69 100,00 

Sumber : Data Diolah, 2020 

Tabel berikut ini akan memperlihatkan sebaran responden menurut kelompok umur yang ada 

pada Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. 

 

 

Tabel 5.2. 

Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur 

No Kelompok Umur Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

< 20 Tahun 

21 – 30 Tahun 

31 – 40 Tahun 

41 – 50 Tahun 

> 51 Tahun 

7 

16 

33 

5 

8 

10,1 

23,2 

47,8 

7,2 

11,6 

 Total 69 100,00 

Sumber : Data Diolah, 2020 

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa kelompok umur yang terbanyak adalah antara umur 

31 - 40 tahun dengan jumlah 33 orang responden atau sekitar 47,8 persen, sedangkan 
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kelompok umur yang paling sedikit jumlahnya yaitu antara umur 41-50 tahun yang hanya 

berjumlah 5 orang atau 7,2 persen saja. Adapun dari pengelompokan responden menurut 

umur maka umur termuda adalah 24 tahun dan umur tertua adalah 52 tahun.  

Sebaran responden menurut masa kerjanya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.3. 

Sebaran Responden Menurut Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

< 1 Tahun 

1 – 4 Tahun 

4 – 7 Tahun 

>7 Tahun 

3 

14 

26 

26 

4,3 

20,3 

37,7 

37,7 

 Total 69 100,00 

Sumber : Data Diolah, 2020 

Apabila dilihat dari masa kerja pegawai pada Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten 

Mamuju maka pegawai yang paling lama masa kerjanya adalah 15 tahun, sedangkan masa 

kerja yang paling sedikit adalah dibawah 1 tahun. Dilihat dari distribusi responden menurut 

masa kerjanya maka masa kerjanya yang paling banyak jumlahnya yaitu 26 orang responden 
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atau 37,7 persen adalah antara 4 sampai 7 tahun. Adapun masa kerja yang paling sedikit 

jumlahnya yaitu hanya terdapat 3 orang responden atau 4,3 persen saja adalah dibawah 1 

Tahun. 

 Berdasarkan uraian dan tabel distribusi frekuensi sebagaimana yang telah dijelaskan di 

atas, dapat diperoleh gambaran tentang profil dari responden yang dijadikan sebagai sampel 

dalam penelitian ini. 

5.1.3.  Deskripsi Variabel Penelitian 

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan melalui pengumpulan jawaban yang 

diperoleh dari responden maka diperoleh informasi kongkrit tentang variabel-variabel penelitian 

yang dimaksud terdiri atas : variabel terikat (produktivitas kerja pegawai) dan Variabel bebas 

(gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan budaya organisasi) 

1. Gaya Kepemimpinan (X1) 

 Gambaran distribusi frekuensi gaya kepemimpinan dapat diurai pada tabel  berikut: 

Tabel 5.4 

Distribusi frekuensi item-item variabel gaya kepemimpinan 

No Pernyataan Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Pimpinan mengambil keputusan 

dengan gaya otokratik tanpa 

melibatkan bawahan dalam proses 

pengambilan keputusan 

0 0 0 0 11 15,9 52 75,4 6 8,7 
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2. Pimpinan mengambil keputusan 

dengan cara tersendiri berdasarkan 

gaya paternalistik 

0 0 0 0 23 33,3 42 60,9 4 5,8 

3. Pimpinan memberikan instruksi 

kepada bawahan dengan gaya 

kharismatik untuk pencapaian 

tujuan organisasi 

0 0 0 0 20 29,0 44 63,8 5 7,2 

4. Pimpinan mendelegasikan 

wewenang kepada bawahan 

dengan gaya laissez faire tanpa 
pengarahan sebelumnya 

0 0 0 0 26 37,7 37 53,6 6 8,7 

5. Pimpinan mengikutsertakan 

bawahan dalam proses 

pengambilan keputusan mencapai 

tujuan dengan gaya demokratik 

0 0 0 0 14 20,3 53 76,8 2 2,9 

Sumber  :  Data Primer Diolah (Lampiran 3) 

Keterangan  :  Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = ragu-ragu, 

Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju 

 

 Berdasarkan Tabel 5.4. di atas, unsur item empiris pertama berupa Pimpinan mengambil 

keputusan dengan gaya otokratik tanpa melibatkan bawahan dalam proses pengambilan 

keputusan, dimana 8,7% responden menyatakan sangat setuju, 75,4% responden menyatakan 

setuju, kemudian 15,9% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 0% responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kedua berupa Pimpinan mengambil keputusan dengan cara tersendiri 

berdasarkan gaya paternalistik, dimana 5,8% responden menyatakan sangat setuju, 60,9% 

responden menyatakan setuju, Kemudian 33,3% responden menjawab ragu-ragu, serta tak 

seorang pun responden menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris ketiga Pimpinan memberikan instruksi kepada bawahan dengan gaya 

kharismatik untuk pencapaian tujuan organisasi, dimana 7,2% responden menyatakan sangat 
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setuju, 63,8% responden menyatakan setuju, kemudian 29,0% responden menjawab ragu-ragu, 

serta 0% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris keempat yaitu Pimpinan mendelegasikan wewenang kepada bawahan 

dengan gaya laissez faire tanpa pengarahan sebelumnya, dimana 8,7% responden menyatakan 

sangat setuju, 53,6% responden menyatakan setuju, kemudian 37,7% responden menjawab 

ragu-ragu,  0% responden yang menyatakan tidak setuju serta 0% responden menjawab sangat 

tidak setuju. 

 Pada item empiris kelima berupa pimpinan mengikutsertakan bawahan dalam proses 

pengambilan keputusan mencapai tujuan dengan gaya demokratik, dimana 2,9% responden 

menyatakan sangat setuju, 76,8% responden menyatakan setuju, Kemudian 20,3% responden 

menjawab ragu-ragu,  serta tak seorangpun responden menjawab tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. 

 

2. Disiplin kerja (X2) 

 Gambaran distribusi frekuensi disiplin kerja dapat diurai pada tabel berikut : 

Tabel 5.5. 

Distribusi frekuensi item-item variabel disiplin kerja 

No Pernyataan Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Semua pegawai bekerja 
berdasarkan tujuan dan 

0 0 0 0 32 46,4 12 17,4 25 36,2 
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kemampuan dalam menyelesaikan 

tugas pekerjaan 

2. Faktor kepemimpinan menjadi 
salah satu penentu tercapainya 

kinerja dan produktivitas pegawai 

0 0 0 0 26 37,7 17 24,6 26 37,7 

3. Peningkatan hasil kerja pegawai 

sangat didukung oleh penerapan 
kompensasi yang memadai bagi 

pegawai 

0 0 0 0 22 31,9 37 53,6 10 14,5 

4. Keberhasilan disiplin kerja 

tercermin pada pemberian sanksi 
hukum terhadap pelanggaran 

disiplin pegawai 

0 0 1 1,4 22 31,9 26 37,7 20 29,0 

5. Disiplin kerja tidak lepas dari 
pengawasan kerja yang dilakukan 

oleh pimpinan 

0 0 0 0 22 31,9 21 30,4 26 37,7 

Sumber  :  Data Primer Diolah (Lampiran 3) 

Keterangan  :  Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = ragu-ragu, Skor 4 

= setuju, dan skor 5 = sangat setuju 

 

 Berdasarkan Tabel 5.5. di atas, unsur item empiris pertama semua pegawai bekerja 

berdasarkan tujuan dan kemampuan dalam menyelesaikan tugas pekerjaan, dimana 36,2% 

responden menyatakan sangat setuju, 17,4% responden menyatakan setuju, kemudian 46,4% 

responden menjawab ragu-ragu, kemudian 0% responden yang menyatakan tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kedua berupa faktor kepemimpinan menjadi salah satu penentu 

tercapainya kinerja dan produktivitas pegawai, dimana 37,7% responden menyatakan sangat 

setuju, 24,6% responden menyatakan setuju, kemudian 37,7% responden menjawab ragu-ragu, 

kemudian 0% responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris ketiga peningkatan hasil kerja pegawai sangat didukung oleh 

penerapan kompensasi yang memadai bagi pegawai, dimana 14,5% responden menyatakan 
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sangat setuju, 53,6% responden menyatakan setuju, kemudian 31,9% responden menjawab 

ragu-ragu, kemudian 0% responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris keempat, keberhasilan disiplin kerja tercermin pada pemberian sanksi 

hukum terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dimana 29,0% responden menyatakan sangat 

setuju, 37,7% responden menyatakan setuju, kemudian 31,9% responden menjawab ragu-ragu, 

kemudian 1,4% responden yang menyatakan tidak setuju serta 0% responden menjawab sangat 

tidak setuju. 

 Pada item empiris kelima, disiplin kerja tidak lepas dari pengawasan kerja yang 

dilakukan oleh pimpinan, dimana 37,7% responden menyatakan sangat setuju, 30,4% responden 

menyatakan setuju, kemudian 31,9% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 0% responden 

yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 

3. Budaya organisasi (X3) 

 Gambaran distribusi frekuensi budaya organisasi dapat diurai pada tabel berikut : 

Tabel 5.6. 

Distribusi frekuensi item-item variabel budaya organisasi 

No Pernyataan Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Penerapan budaya organisasi yang 

maksimal mencerminkan 

keyakinan pegawai terhadap 

0 0 0 0 9 13,0 30 43,5 30 43,5 
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keberhasilan pelaksanaan tugas 

2. Kedisiplinan pegawai merupakan 

nilai dari budaya organisasi yang 

harus ditegakkan 

0 0 0 0 43 62,3 19 27,5 7 10,1 

3. Semua pegawai bekerja 

berdasarkan norma dan aturan 

yang disepakati bersama 

0 0 6 8,7 6 8,7 41 59,4 16 23,2 

4. Budaya organisasi didukung oleh 

gaya atau penampilan para 

pegawai dalam menudukung 

kelancaran tugas pegawai 

0 0 0 0 35 50,7 32 46,4 2 2,9 

5. Implikasi budaya organisasi 

nampak pada kredo dan 

keyakinan terhadap kemampuan 

pekerja dalam menyelesaikan 

tugas pekerjaan 

 

0 0 0 0 31 44,9 38 55,1 0 0 

Sumber  :  Data Primer Diolah (Lampiran 3) 

Keterangan  :  Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = ragu-ragu, 

Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju 

 

 Berdasarkan Tabel 5.6. di atas, unsur item empiris pertama berupa penerapan 

budaya organisasi yang maksimal mencerminkan keyakinan pegawai terhadap 

keberhasilan pelaksanaan tugas, dimana 13,0% responden menyatakan sangat setuju, 

43,5% responden menyatakan setuju, kemudian 43,5% responden menjawab ragu-ragu, 

kemudian 0% responden yang menyatakan tidak setuju serta sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kedua Kedisiplinan pegawai merupakan nilai dari budaya organisasi 

yang harus ditegakkan, dimana 10,1% responden menyatakan sangat setuju, 27,5% responden 
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menyatakan setuju, kemudian 62,3% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 0% responden 

yang menyatakan tidak setuju serta sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris ketiga semua pegawai bekerja berdasarkan norma dan aturan yang 

disepakati bersama, dimana 23,2% responden menyatakan sangat setuju, 59,4% responden 

menyatakan setuju, kemudian 8,7% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 8,7% responden 

yang menyatakan tidak setuju serta 0%. responden menjawab sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris keempat budaya organisasi didukung oleh gaya atau penampilan para 

pegawai dalam menudukung kelancaran tugas pegawai, dimana 2,9% responden menyatakan 

sangat setuju, 46,4% responden menyatakan setuju, kemudian 50,7% responden menjawab 

ragu-ragu, kemudian 0% responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kelima implikasi budaya organisasi nampak pada kredo dan 

keyakinan terhadap kemampuan pekerja dalam menyelesaikan tugas pekerjaan, dimana 0% 

responden menyatakan sangat setuju, 55,1% responden menyatakan setuju, kemudian 44,9% 

responden menjawab ragu-ragu, kemudian 0% responden yang menyatakan tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. 

 

4. Produktivitas kerja Pegawai (Y) 

 Pada indikator produktivitas kerja pegawai dapat ditunjukkan sebagai   berikut : 

Tabel 5.7. 

Distribusi frekuensi item-item variabel produktivitas kerja pegawai 
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No Pernyataan Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Kepuasan kerja yang memadai 

mendukung tercapainya 

produktivitas kerja menuju 
pencapaian tujuan organisasi 

0 0 0 0 4 5,8 48 69,6 17 24,6 

2. Semua pegawai bekerja 

berdasarkan kuantitas kerja atau 

beban kerja masing – masing tanpa 
mengabaikan kualitas kerja 

0 0 0 0 10 14,5 48 69,6 11 15,9 

3. Produktivitas kerja yang baik 

sangat ditopang oleh ketepatan 

waktu penyelesaian tugas 

0 0 0 0 10 14,5 39 56,5 20 29,0 

4. Tingkat kehadiran seluruh pegawai 

merupakan factor esensial menuju 

peningkatan produktivitas kerja 

0 0 0 0 0 0 39 56,5 30 43,5 

5. Keberhasilan pencapaian 
produktivitas kerja sangat 

ditentukan oleh kerjasama yang 

baik dengan sesame rekan kerja 
yang lain 

0 0 0 0 5 7,2 48 69,6 16 23,2 

Sumber  :  Data Primer Diolah (Lampiran 3) 

Keterangan  :  Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = ragu-ragu, Skor 4 

= setuju, dan skor 5 = sangat setuju 

 

 Berdasarkan Tabel 5.7. di atas, unsur item empiris pertama kepuasan kerja yang 

memadai mendukung tercapainya produktivitas kerja menuju pencapaian tujuan organisasi, 

dimana 24,6% responden menyatakan sangat setuju, 69,6% responden menyatakan setuju, 

kemudian 5,8% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 0% responden yang menyatakan 

tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kedua semua pegawai bekerja berdasarkan kuantitas kerja atau beban 

kerja masing – masing tanpa mengabaikan kualitas kerja, dimana 15,9 responden menyatakan 
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sangat setuju, 69,6% responden menyatakan setuju, kemudian 14,5% responden menjawab 

ragu-ragu, kemudian 0% responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris ketiga produktivitas kerja yang baik sangat ditopang oleh ketepatan 

waktu penyelesaian tugas, dimana 29,0% responden menyatakan sangat setuju, 56,5% 

responden menyatakan setuju, kemudian 14,5% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 0% 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris keempat tingkat kehadiran seluruh pegawai merupakan factor 

esensial menuju peningkatan produktivitas kerja, dimana 43,5% responden menyatakan sangat 

setuju, 56,5% responden menyatakan setuju, kemudian 0% responden menjawab ragu-ragu dan 

tidak setuju serta sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kelima keberhasilan pencapaian produktivitas kerja sangat ditentukan 

oleh kerjasama yang baik dengan sesama rekan kerja yang lain, dimana 23,2% responden 

menyatakan sangat setuju, 69,6% responden menyatakan setuju, kemudian 7,2% responden 

menjawab ragu-ragu, kemudian 0% responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. 

 

5.1.4. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor setiap item dengan skor total dari 

masing-masing atribut, formulasi koefisien yang digunakan adalah Pearson Product Moment 

Test dengan program SPSS ver. 23.0. seperti yang tampak pada Tabel 5.8 Menurut Sugiyono 

(2001 : 123), korelasi antara skor total item adalah merupakan interpretasi dengan 
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mengkonsultasikan nilai r kritis. Jika r hitung lebih besar dari r kritis, maka instrumen 

dinyatakan valid. Dari uji validitas yang dilakukan terhadap skor setiap item dengan skor total 

dari masing-masing atribut dalam penelitian ini, maka didapatkan hasil seluruh item variabel 

bebas dan variabel terikat menunjukkan sahih atau valid, dengan nilai Corrected Item Total 

Correlation positif di atas angka 0,30. 

 

Tabel 5.8 

Hasil uji item variabel 

 

Variabel Item 
Korelasi 

Item Total 

R 

Kritis 
Keterangan 
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Produktivitas kerja pegawai (Y) 

 

 

 

 

 

Gaya kepemimpinan (X1) 

 

 

 

 

 

Disiplin kerja (X2) 

 

 

 

 

 

Budaya organisasi (X3) 

 

 
 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

0,665 

0,557 

0,479 

0,631 

0,779 

 

0,777 

0,822 

0,849 

0,885 

0,490 

 

0,959 

0,948 

0,820 

0,856 

0,928 

 

0,811 

0,762 

0,804 

0,780 

0,654 

 

 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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Sumber: Lampiran  

 

 

b. Uji Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas dengan internal concistency dilakukan dengan cara menguji 

instrumen hanya sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

Cronbach’s Alpha. Konsep reliabilitas menurut pendekatan ini adalah konsistensi antara item-

item dalam suatu instrumen. Tingkat keterkaitan antar item pernyataan dalam suatu instrumen 

untuk mengukur Variabel tertentu menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal 

instrumen yang bersangkutan. Dari hasil pengolahan data, nilai alpha masing-masing Variabel 

dapat dilihat pada Tabel 5.9. sebagai berikut : 

Tabel 5.9 

Uji reliabilitas masing-masing variabel 

 

Nama Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

 

Produktivitas kerja pegawai (Y) 

Gaya kepemimpinan (X1) 

Disiplin kerja (X2) 

Budaya organisasi (X3) 

 

 

0,667 

0,832 

0,943 

0,815 

 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: Lampiran  
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Hasil pengolahan data melalui program analisa data SPSS ver. 23 maka dapat dilihat 

nilai Alpha Cronbach masing-masing variabel yang meliputi gaya kepemimpinan, disiplin kerja 

dan budaya organisasi mempunyai nilai masing-masing variabel lebih besar dari 0,60 yang 

dapat diartikan masing-masing variabel yang ada dapat dikatakan memenuhi persyaratan atau 

variabel tersebut bisa dikatakan reliabel. 

5.1.5.  Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

 Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis regresi linear berganda dengan asumsi persamaannya sebagai berikut : 

Y  =  b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana : 

 Y = Produktivitas kerja pegawai 

 X1 = Gaya kepemimpinan 

 X2 = Disiplin kerja 

 X3 = Budaya organisasi 

 b0 = Konstanta 

 b1-3 = Koefisien regresi 

 e = Residual atau random error 
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Dengan menggunakan alat bantu program analisa data SPSS Ver. 23 maka diperoleh 

nilai koefisien regresi masing-masing variabel yang meliputi gaya kepemimpinan, disiplin kerja 

dan budaya organisasi, dapat dijelaskan sebagai  berikut : 

Tabel 5.10 

Hasil perhitungan regresi 

Model B Std. Error 

 

Constanta 

X1 

X2 

X3 

 

 

0,979 

0,742 

0,214 

0,082 

 

0,927 

0,043 

0,022 

0,036 

 

Sumber : Data Diolah, 2020 

 Berdasarkan hasil print out SPSS diperoleh koefisien dalam perhitungan regresi di atas, 

maka persamaan regresinya menjadi : 

Y  =  0,979 + 0,742X1 + 0,214X2 + 0,082X3  

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Formulasi regresi linear berganda di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 0,979 

mempunyai pengertian bahwa jika skor meliputi gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan 

budaya organisasi nilainya tetap/konstan maka terhadap produktivitas kerja pegawai pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju mempunyai nilai sebesar 0,979. 
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2. Nilai koefisien regresi gaya kepemimpinan (X1) sebesar 0,742 berarti ada pengaruh positif 

gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat DPRD 

Kabupaten Mamuju sebesar 0,742 sehingga apabila skor gaya kepemimpinan naik 1 poin 

maka akan diikuti dengan kenaikan skor terhadap produktivitas kerja pegawai pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju sebesar 0,742 poin. 

3. Nilai koefisien regresi disiplin kerja (X2) sebesar 0,214 berarti ada pengaruh positif disiplin 

kerja terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju 

sebesar 0,214 sehingga apabila skor disiplin kerja naik 1 poin maka akan diikuti dengan 

kenaikan skor terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten 

Mamuju sebesar 0,214 poin. 

4. Nilai koefisien regresi budaya organisasi (X3) sebesar 0,082 berarti ada pengaruh positif 

budaya organisasi terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten 

Mamuju sebesar 0,082 sehingga apabila skor budaya organisasi naik 1 poin maka akan 

diikuti dengan kenaikan skor terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat DPRD 

Kabupaten Mamuju sebesar 0,082 poin. 

5.1.6. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dari persamaan regresi linear berganda di atas dibuktikan dengan 

menguji. 

a.  Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidak adanya gejala 

multikolinearitas dengan menggunakan besaran nilai VIF (Variance Inflation Factor) yang 

diolah menggunakan alat bantu program analisa data SPSS ver. 23 dimana nilai VIF dari 
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masing-masing variabel bebas mempunyai nilai diantara 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh). 

Berdasarkan Tabel 5.11. dapat dijabarkan nilai VIF masing-masing variabel sebagai  berikut : 

Tabel 5.11 

Hasil uji multikolinearitas 

Model Tolerance VIF 

 

Constanta 

X1 

X2 

X3 

 

 

- 

0.786 

0.979 

0.800 

 

- 

1.272 

1.022 

1.250 

 

Sumber : Data Diolah, 2020 

 

b.   Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah variabel pengganggu mempunyai 

varians yang sama atau tidak. Suatu persamaa regresi dikatakan mempunyai heterokedastisitas 

apabila dalam hasil pengolahan data menggunakan SPSS ver. 17 tidak menggambarkan suatu 

pola yang sama dan membentuk suatu garis lurus atau bisa dikatakan bersifat homokedastik. 

Dalam penelitian ini gambar grafik scatter plot dapat ditampakkan dalam gambar 5.2. 
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Sumber : Data Diolah, 2020 

Gambar 5.2   

Grafik scatter plot 

Dalam penampilan gambar grafik Scatter Plot menunjukkan pola penyebaran pada titik-

titiknya dan tidak membentuk suatu pola tertentu sehingga dalam penelitian ini bisa dikatakan 

tidak mengandung heterokedastisitas. 

c.   Autokorelasi 
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Autokorelasi merupakan suatu keadaan dimana variabel pengganggu pada periode yang 

lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan nilai Durbin-Watson. 

Apabila nilai Durbin-Watson dalam penelitian ini mendekati 2 (dua) maka bisa dikatakan bahwa 

penelitian ini tidak mengandung autokorelasi. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat dari analisa 

pengolahan data menggunakan SPSS ver. 23 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson 

berjumlah 1,564 sehingga penelitian ini bisa dikatakan tidak mengandung autokorelasi. 

Tabel 5.12 

Hasil uji autokorelasi 

 

Durbin – Watson 

 

 

1,564 

 

Sumber : Data Diolah, 2020 

d.   Normalitas 

Untuk mengetahui hasil perhitungan bersifat normalitas dapat dilakukan dengan melihat 

gambar histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Dalam penelitian ini terlihat bahwa untuk pengujian normalitas 

menunjukkan sifat normal dengan ditampilkannya diagram probability plot yang membentuk 

pola garis lurus seperti yang terlihat dalam gambar 5.3 berikut ini : 
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Sumber : Data Diolah, 2020 

 

Gambar  5.3   

Uji normalitas 

5.1.7.  Pengujian Hipotesis 
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 Untuk menguji hipotesis yang berkembang saat ini maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa pengujian, yaitu : 

 Uji t (Pengujian secara parsial) 

 Uji F (Pengujian secara simultan) 

 Uji Beta (Pengujian secara dominan) 

Dengan dibantu menggunakan program analisa pengolahan data SPSS Ver. 23., yang 

dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut : 

a.  Pengujian Secara Parsial (Uji-t) 

Untuk menguji variabel secara parsial atau sendiri-sendiri variabel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Y) dapat digunakan uji t. Ini dapat dilihat dalam hasil analisa 

pengolahan data SPSS ver. 23 yang tertuang dalam Tabel 5.13 berikut : 

Tabel 5.13 

Hasil uji t 

Model t hitung Sig 

 

Constanta 

X1 

X2 

X3 

 

 

1,056 

17,361 

9,924 

2,310 

 

0,295 

0,000 

0,000 

0,024 

 

 

Sumber : Data Diolah, 2020 
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Adapun hasil uji t masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengaruh gaya kepemimpinan (X1) terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat 

DPRD Kabupaten Mamuju (Y). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat 

uji SPSS ver. 23 diketahui bahwa nilai thitung variabel gaya kepemimpinan sebesar 17,361 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. 

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan α = 0,05 dengan derajat bebas (n-k-1) = 

65. yang ditentukan t tabel sebesar 1,997. 

Oleh karena thitung sebesar 17,361. lebih besar dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,997 yang 

berarti variable gaya kepemimpinan signifikan mempunyai pengaruh terhadap produktivitas 

kerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. 

2. Pengaruh disiplin kerja (X2) terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat DPRD 

Kabupaten Mamuju (Y). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS 

ver. 23 diketahui bahwa nilai thitung variabel disiplin kerja sebesar 9,924 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan α = 0,05 dengan 

derajat bebas (n-k-1) = 65 yang ditentukan t tabel sebesar 1,997. Oleh karena thitung sebesar 

9,924 lebih besar dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,997 yang berarti variabel disiplin 

kerja signifikan mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat 

DPRD Kabupaten Mamuju. 

3. Pengaruh budaya organisasi (X3) terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat 

DPRD Kabupaten Mamuju (Y). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat 

uji SPSS ver. 23 diketahui bahwa nilai thitung variabel budaya organisasi sebesar 2,310 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan α 

= 0,05 dengan derajat bebas (n-k-1) = 65 yang ditentukan t tabel sebesar 1,997. Oleh karena 
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thitung sebesar 2,310 lebih besar dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,997 yang berarti 

variabel budaya organisasi signifikan mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja 

pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. 

Dari uraian uji t dengan menggunakan program analisa data SPSS ver. 23 maka 

diketahui bahwa ketiga variabel bebas/independen (X) signifikan berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju dengan ringkasan 

sebagai berikut : 

 Variabel gaya kepemimpinan (X1) dengan nilai thitung 17,361 > t tabel 1,997 

 Variabel disiplin kerja (X2) dengan nilai thitung 9,924 > t tabel 1,997 

 Variabel budaya organisasi (X3) dengan nilai thitung 2,310 > t tabel 1,997 

b.  Pengujian Secara Simultan (Uji-F) 

Uji F berfungsi untuk menguji variabel gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan budaya 

organisasi, apakah dari ketiga variabel yang diteliti mempengaruhi secara simultan terhadap 

produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. Analisa dilakukan 

dengan menggunakan alat bantu program pengolahan data SPSS ver. 23 yang dapat dijelaskan 

dalam Tabel 5.14. berikut : 

 

 

 

Tabel 5.14 

Hasil Uji F 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 208.319 3 69.440 161.369 .000b 

Residual 27.971 65 .430   

Total 236.290 68    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

 

Sumber : Data Diolah, 2020 

 Berdasarkan hasil perhitungan SPSS ver. 23 yang dituangkan dalam tabel di atas, maka 

dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut : Berdasarkan hasil analisa data SPSS 

diketahui Fhitung sebesar 161,369 dengan signifikan 0,000. Tingkat signifikan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah = 0,05 atau dengan interval keyakinan sebesar 95% dengan df (n-k-

1) = 65 dan ditentukan nilai Ftabel = 2,75.  Oleh karena nilai Fhitung sebesar 161,369, berarti 

variabel bebas/independen (X) yang meliputi gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan budaya 

organisasi secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat 

DPRD Kabupaten Mamuju bisa dikatakan signifikan karena dari pengujian menunjukkan bahwa 

hasil Fhitung = 161,369 lebih besar dari F tabel = 2,75 atau bisa dikatakan Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

c.   Pengujian Secara Dominan (Uji Beta) 

Uji beta yaitu untuk menguji variabel-variabel bebas/independen (X) yang mempunyai 

pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat/independen (Y) dengan menunjukkan 
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variabel yang mempunyai koefisien beta standardized tertinggi. Berdasarkan hasil pengolahan 

data menggunakan SPSS maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 5.15 

Uji hasil beta 

Model Beta Sig 

 

Constanta 

X1 

X2 

X3 

 

 

 

0,835 

0,428 

0,110 

 

0,295 

0,000 

0,000 

0,024 

 

 

Sumber : Data Diolah, 2020 

 Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa variabel-variabel yang 

meliputi gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan budaya organisasi maka yang mempunyai 

pengaruh yang paling besar terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat DPRD 

Kabupaten Mamuju adalah variabel Gaya Kepemimpinan (X1). 

 Penelitian ini juga menemukan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat yang dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R square) dan dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 



99 | P a g e  

 

 

Tabel 5.16 

Hasil uji determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .939a .882 .876 .656 1.564 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data Diolah, 2020 

 

 Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,882 yang dapat diartikan bahwa 

variabel bebas/independen (X) yang meliputi gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan budaya 

organisasi mempunyai kontribusi terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat DPRD 

Kabupaten Mamuju sebesar 88,2%, sedangkan sisanya sebesar 11,8% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

5.2.  Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini menunjukkan gaya kepemimpinan pada Uji t berpengaruh positif 

signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju.  

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian M. Isa Ansari, (2002) yang menyimpulkan 

bahwa hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja karyawan adalah positif dan signifikan. 
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Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh motivasi terhadap 

peningkatan prestasi kerja/produktivitas kerja karyawan, sedangkan perbedaannya terletak pada 

indikator yang digunakan 

Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. Maka untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja 

pegawai, seharusnya pelaksanaan disiplin kerja dijalankan secara seimbang satu sama lain dan 

sebagai satu kesatuan agar sumber daya manusia yang bersangkutan yaitu pegawai 

menghasilkan produktivitas kerja yang baik. Organisasi akan menunjukkan hasil produktivitas 

kerja yang lebih tinggi jika ada kesesuaian antara lingkungan eksternal organisasi dengan 

strategi organisasi yang sejalan dengan kompetensi pekerjanya. 

Selain itu, dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan program-program sumber daya 

manusia, setiap organisasi akan memikirkan kebutuhan-kebutuhan pribadi pekerja. Organisasi 

harus memunyai budaya, visi dan misi serta tujuan agar arahnya jelas, tidak melenceng jauh dari 

apa yang diharapkan organisasi tersebut. Dengan demikian sangatlah wajar jika disiplin kerja 

dominan memengaruhi produktivitas kerja pegawai daripada gaya kepemimpinan pegawai, 

meskipun kedua hal ini tidak dapat dipisah-pisahkan karena menjadi satu kesatuan yang harus 

dilaksanakan dan dimiliki secara berimbang. 

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Sahrun (2006), yaitu disiplin kerja berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap produktivitas kerja. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja, sedangkan 

perbedaannya terdapat pada jumlah indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan Sahrun 

untuk mengukur disiplin kerja sebanyak 5 indikator yaitu arah organisasi, integritas, dukungan 

pimpinan, toleransi terhadap kritik dan saran, dan kontrol, sedangkan pada penelitian ini 
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sebanyak 7 indikator yakni  keterkaitan dengan lingkungan, hakikat kegiatan manusia, hakikat 

realitas dan kebenaran, hakikat waktu, hakikat manusia, hakikat hubungan antarmanusia, dan 

homogeneity vc diversity. Perbedaan lain adalah terletak pada objek penelitian dan alat analisis 

yang di gunakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur produktivitas kerja yakni Sahrun 

menggunakan indikator Kualitas, kuantitas tanggung jawab dan disiplin sedangkan dalam 

penelitian ini indikator yang digunakan adalah kuantitas kerja, kualitas kerja, konsistensi dan 

sikap. 

Berdasar hasil analisis mengenai pengaruh antara variabel independen dan dependen 

diketahui bahwa, ada pengaruh yang kuat budaya organisasi dengan produktivitas kerja 

pegawai, dengan kata lain kingkungan kerja menjadi faktor yang determinan untuk menentukan 

tingkat pencapaian produktivitas kerja pegawai meskipun terdapat sejumlah variabel lain yang 

diduga ikut memengaruhi pencapaian produktivitas kerja pegawai. Variabel lain yang diduga 

ikut memengaruhi dan diperlukan penelitian lanjutan adalah antara lain apresiasi, 

pengembangan sumber daya manusia, produk-produk kebijakan yang berpihak pada 

kepentingan profesionalisme pegawai, sistem manajemen yang digunakan, tata hubungan kerja 

yang dikembangkan, dukungan lingkungan eksternal terhadap jabatan fungsional pegawai dan 

lain-lain. 

Oleh karena itu untuk menduduki jabatan fungsional pegawai perlu ditetapkan 

persyaratan antara lain :  

a. Berbasiskan kompetensi dengan latar belakang profesi yang sesuai dengan kebutuhan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. 
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b. Khusus bagi calon pejabat fungsional pegawai, sebelum menjadi pegawai hendaknya 

diharuskan untuk mengikuti pelatihan teknis, sehingga kualitas pegawai dalam memberikan 

pelayanan pada masyarakat dapat seoptimal mungkin. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja 

pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju , dimana thitung =  17,361 > ttabel = 1,997 

2. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju , dimana thitung =  9,924 > ttabel = 1,997. 

3. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja pegawai pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju , dimana thitung =  2,310 > ttabel = 1,997. 

4. Dari hasil uji F atau pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Fhitung sebesar 161,369, 

lebih besar dari F tabel = 2,75. Hasil analisa menunjukkan bahwa variabel bebas/independen 

(X) profesionalisme, etika prodesi dan budaya organisasi secara simultan signifikan 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten 

Mamuju sebesar 88,2% sedangkan sisanya 11,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. 

5. Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa variabel-variabel yang meliputi 

gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan budaya organisasi maka yang mempunyai pengaruh 

yang paling besar terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten 

Mamuju adalah variabel Gaya Kepemimpinan (X1). 

6.2. Keterbatasan Penelitian 

90 
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Untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan ketelitian serta kecermatan seorang 

peneliti. Namun demikian setinggi apapun tingkat ketelitian dan kecermatan seorang peneliti 

disana pasti akan terdapat kesalahan ataupun kekeliruan kecil yang tidak mungkin dihindarinya. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan diantaranya 

adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan alat ukur/instrumen yang memuat daftar pernyataan-pernyataan 

untuk mengukur suatu fenomena dimana di dalam proses pengumpulan data dan responden 

memberikan penilaian terhadap pernyataan-pernyataan tersebut kemudian diukur 

berdasarkan skala Likert maka tidak menutup kemungkinan jawaban responden dipengaruhi 

oleh unsur-unsur yang sifatnya subyektifitas. 

2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang tidak memiliki 

pengontrolan variable sehingga kebenaran hubungan yang dihipotesiskan didasarkan pada 

keyakinan penemuan melalui pengujian hipotesis. 

6.3.  Saran 

 Dari kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Pimpinan dalam organisasi tersebut hendaknya memberi perhatian yang lebih terhadap gaya 

kepemimpinan, disiplin kerja dan budaya organisasi dalam rangka meningkatkan 

produktivitas kerja pegawai sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat dicapai dengan 

baik dan kelancaran operasional tetap terjamin. 
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2. Variabel Disiplin kerja mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap produktivitas kerja 

pegawai, yang mana dalam hal ini terdiri atas budaya organisasi terdekat (rekan sejawat dan 

pimpinan) serta tindakan organisasi (sistem imbalan dan kultur organisasi). Oleh karena itu 

hendaknya semua pihak harus menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga 

produktivitas kerja yang dihasilkan akan lebih baik lagi. 

3. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang memunyai pengaruh 

terhadap produktivitas kerja pegawai di luar variabel gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan 

budaya organisasi. Penelitian lanjutan ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor lain secara positif fistik benar-benar menjadi unsur determinan terhadap pencapaian 

produktivitas kerja pegawai. Dengan mengidentifikasikan faktor ini maka memudahkan 

rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai di 

lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. 
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Lampiran  1. 

 

KUESIONER  PENELITIAN 

 

 

 

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA 

ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI SEKRETARIAT 

DPRD KABUPATEN MAMUJU 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Bapak/Ibu Responden yang terhormat,  

Bersama ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan. 

Informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya semata-mata untuk data penelitian dalam rangka 

penyusunan Tesis dengan judul “Pengaruh Gaya kepemimpinan, Disiplin Kerja dan Budaya 
Organisasi terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju”, pada 

Program Pascasarjana Magister Manajemen STIE Nobel Indonesia Makassar. 

Informasi yang Bapak/Ibu berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian 
penelitian ini. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.  

 

Hormat Saya, 
 

 

 

 

NURHIDAYAH 

2017.MM.2.0604 
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A. Petunjuk Penyelesaian  

1. Pilihlah pertanyaan sesuai pendapat Bapak/Ibu tentang keberadaan sikap dan perilaku 

Bapak/Ibu alami dalam lingkungan kerja.  

2. Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang 

paling sesuai menurut Bapak/Ibu. Adapun makna tanda tersebut adalah sebagai berikut:  

SS  =  Sangat Setuju  

S  =  Setuju  
KS  =  Kurang Setuju  

TS  =  Tidak Setuju  

STS  =  Sangat Tidak Setuju  

B. Identitas Responden 

Berilah tanda centang (√) pada salah satu pilihan yang telah disediakan. 

 

1. Jenis Kelamin a.  Pria  

b.  Wanita  

2. Usia a.   20 Tahun  

b.  21 – 30 Tahun  

c.  31 – 40 Tahun  

d.  41 – 50 Tahun  

e.    51 Tahun  

3. Pendidikan a.  SLTA / Sederajat  

b.  Diploma  

c.  Sarjana  

d.  Pascasarjana  
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4. Masa Kerja  a.  < 1 Tahun  

b.  1 – 4 Tahun  

c.  4 – 7 Tahun  

d.  > 7 Tahun  

 

C. Kuesioner 
 

NO DAFTAR PERNYATAAN 

JAWABAN 

SS S KS TS STS 

Gaya kepemimpinan (X1) 

1. Pimpinan mengambil keputusan dengan gaya 

otokratik tanpa melibatkan bawahan dalam proses 

pengambilan keputusan 

     

2. Pimpinan mengambil keputusan dengan cara 

tersendiri berdasarkan gaya paternalistik 

     

3. Pimpinan memberikan instruksi kepada bawahan 

dengan gaya kharismatik untuk pencapaian tujuan 

organisasi 

     

4. Pimpinan mendelegasikan wewenang kepada 

bawahan dengan gaya laissez faire tanpa 

pengarahan sebelumnya  

     

5. Pimpinan mengikutsertakan bawahan dalam proses 

pengambilan keputusan mencapai tujuan dengan 

gaya demokratik 

     

Disiplin Kerja (X2) 

1 Semua pegawai bekerja berdasarkan tujuan dan 

kemampuan dalam menyelesaikan tugas pekerjaan 

     

2 Faktor kepemimpinan menjadi salah satu penentu 

tercapainya kinerja dan produktivitas pegawai  
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NO DAFTAR PERNYATAAN 

JAWABAN 

SS S KS TS STS 

3 Peningkatan hasil kerja pegawai sangat didukung 

oleh penerapan kompensasi yang memadai bagi 
pegawai 

     

4 Keberhasilan disiplin kerja tercermin pada 

pemberian sanksi hukum terhadap pelanggaran 

disiplin pegawai 

     

5 Disiplin kerja tidak lepas dari pengawasan kerja 

yang dilakukan oleh pimpinan 

     

Budaya Organisasi (X3) 

1 Penerapan budaya organisasi yang maksimal 

mencerminkan keyakinan pegawai terhadap 

keberhasilan pelaksanaan tugas  

     

2 Kedisiplinan pegawai merupakan nilai dari budaya 

organisasi yang harus ditegakkan  

     

3 Semua pegawai bekerja berdasarkan norma dan 

aturan yang disepakati bersama 

     

4 Budaya organisasi didukung oleh gaya atau 

penampilan para pegawai dalam menudukung 

kelancaran tugas pegawai 

     

5 Implikasi budaya organisasi nampak pada kredo 

dan keyakinan terhadap kemampuan pekerja dalam 

menyelesaikan tugas pekerjaan 

     

Produktivitas Kerja (Y) 

1 Kepuasan kerja yang memadai mendukung 

tercapainya produktivitas kerja menuju pencapaian 

tujuan organisasi 

     

2 Semua pegawai bekerja berdasarkan kuantitas 

kerja atau beban kerja masing – masing tanpa 

mengabaikan kualitas kerja 

     

3 Produktivitas kerja yang baik sangat ditopang oleh 
ketepatan waktu penyelesaian tugas  
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NO DAFTAR PERNYATAAN 

JAWABAN 

SS S KS TS STS 

4 Tingkat kehadiran seluruh pegawai merupakan 

factor esensial menuju peningkatan produktivitas 
kerja  

     

5 Keberhasilan pencapaian produktivitas kerja 

sangat ditentukan oleh kerjasama yang baik 

dengan sesama rekan kerja yang lain 

     

 

 

 

“ TERIMA  KASIH ” 
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PEMETAAN RESPONDEN 

Frequency Table 

 

Jenis Kelamin Responden 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 30 43.5 43.5 43.5 

Perempuan 39 56.5 56.5 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

Usia Responden 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 20 Tahun 7 10.1 10.1 10.1 

> 51 Tahun 8 11.6 11.6 21.7 

21 - 30 Tahun 16 23.2 23.2 44.9 

31 - 40 Tahun 33 47.8 47.8 92.8 
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41 - 50 Tahun 5 7.2 7.2 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

Masa Kerja Responden 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 1 Tahun 3 4.3 4.3 4.3 

> 7 Tahun 26 37.7 37.7 42.0 

1 - 4 Tahun 14 20.3 20.3 62.3 

4 - 7 Tahun 26 37.7 37.7 100.0 

Total 69 100.0 100.0  
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TABULASI HASIL KUESIONER PENELITIAN 

Tabulasi Data Hasil Kuesioner Variabel Gaya Kepemimpinan(X1) 

       

Nomor Item Soal   

Responden 1 2 3 4 5 Total 

1 4 4 4 4 4 20 

2 4 3 4 3 3 17 

3 5 4 5 5 4 23 

4 4 4 4 4 4 20 

5 3 3 3 3 4 16 

6 4 4 4 3 4 19 

7 4 4 4 4 4 20 

8 4 4 3 4 3 18 

9 4 4 3 3 4 18 

10 4 4 4 4 4 20 

11 3 3 3 3 4 16 

12 4 4 4 4 4 20 

13 4 3 4 4 3 18 

14 4 4 4 4 4 20 

15 4 3 4 3 3 17 

16 5 4 5 5 4 23 

17 4 4 4 4 4 20 

18 3 3 3 3 4 16 
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19 3 3 3 3 4 16 

20 4 4 4 4 4 20 

21 4 4 4 4 4 20 

22 4 3 3 4 4 18 

23 5 4 5 5 4 23 

24 4 4 4 4 4 20 

25 3 4 3 3 4 17 

26 4 4 4 4 4 20 

27 4 5 4 5 4 22 

28 4 4 4 4 4 20 

29 4 4 4 3 4 19 

30 4 3 3 3 3 16 

31 3 3 3 3 4 16 

32 4 3 3 3 3 16 

33 4 4 4 4 4 20 

34 4 4 4 3 4 19 

35 4 4 4 3 3 18 

36 4 4 4 4 4 20 

37 4 3 3 3 3 16 

38 4 4 4 4 4 20 

39 4 5 4 4 5 22 

40 4 4 4 4 4 20 

41 4 4 4 4 4 20 

42 5 5 4 4 4 22 

43 4 3 3 3 3 16 
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44 4 4 4 3 3 18 

45 4 4 4 4 4 20 

46 3 3 3 3 4 16 

47 4 4 4 4 4 20 

48 4 3 4 4 3 18 

49 4 4 4 4 4 20 

50 4 3 4 3 3 17 

51 5 4 5 5 4 23 

52 4 4 4 4 4 20 

53 3 3 3 3 4 16 

54 4 4 4 4 4 20 

55 4 5 4 4 5 22 

56 4 4 3 3 4 18 

57 3 3 3 3 4 16 

58 4 4 4 4 4 20 

59 4 4 4 4 4 20 

60 3 3 3 3 4 16 

61 4 4 4 4 4 20 

62 4 3 4 4 3 18 

63 4 4 4 4 4 20 

64 4 3 4 3 3 17 

65 5 4 5 5 4 23 

66 4 4 4 4 4 20 

67 3 3 3 3 4 16 

68 4 4 4 4 4 20 
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69 4 3 3 4 4 18 

 

 

Tabulasi Data Hasil Kuesioner Variabel Disiplin Kerja(X2) 

       

Nomor Item Soal   

Responden 1 2 3 4 5 Total 

1 5 5 4 5 5 24 

2 5 5 4 5 5 24 

3 3 4 4 3 3 17 

4 3 3 3 3 3 15 

5 5 5 5 4 5 24 

6 3 3 3 4 3 16 

7 5 5 4 5 5 24 

8 3 3 3 3 3 15 

9 4 3 3 4 4 18 

10 4 4 4 4 4 20 

11 3 3 3 3 3 15 

12 5 5 4 5 5 24 

13 5 5 5 4 5 24 

14 5 5 4 5 5 24 

15 5 5 4 5 5 24 

16 3 4 4 3 3 17 

17 3 3 3 3 3 15 
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18 5 5 5 4 5 24 

19 3 3 3 3 3 15 

20 5 5 5 5 4 24 

21 4 4 4 4 4 20 

22 3 4 4 4 4 19 

23 3 4 4 3 3 17 

24 3 3 3 3 3 15 

25 3 3 3 3 3 15 

26 3 3 3 3 3 15 

27 4 4 4 4 4 20 

28 3 3 3 3 4 16 

29 3 3 3 4 3 16 

30 3 3 4 4 4 18 

31 5 5 5 4 5 24 

32 3 3 4 4 4 18 

33 4 4 4 4 4 20 

34 3 3 3 4 3 16 

35 3 3 3 3 4 16 

36 3 3 3 3 4 16 

37 3 3 4 4 4 18 

38 3 3 3 3 3 15 

39 4 4 4 5 5 22 

40 5 5 4 5 5 24 

41 5 5 4 5 5 24 

42 3 3 3 2 3 14 
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43 3 3 4 4 4 18 

44 3 3 3 3 4 16 

45 4 4 4 4 4 20 

46 3 3 3 3 3 15 

47 5 5 4 5 5 24 

48 5 5 5 4 5 24 

49 5 5 4 5 5 24 

50 5 5 4 5 5 24 

51 3 4 4 3 3 17 

52 3 3 3 3 3 15 

53 5 5 5 4 5 24 

54 4 4 4 5 5 22 

55 4 4 4 5 5 22 

56 5 5 4 5 4 23 

57 5 5 5 4 5 24 

58 4 5 4 5 4 22 

59 4 4 4 4 4 20 

60 3 3 3 3 3 15 

61 5 5 4 5 5 24 

62 5 5 5 4 5 24 

63 5 5 4 5 5 24 

64 5 5 4 5 5 24 

65 3 4 4 3 3 17 

66 3 3 3 3 3 15 

67 5 5 5 4 5 24 
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68 4 4 4 4 4 20 

69 3 4 4 4 4 19 

Tabulasi Data Hasil Kuesioner Variabel Budaya Organisasi(X3) 

       

Nomor Item Soal   

Responden 1 2 3 4 5 Total 

1 5 4 5 4 4 22 

2 4 3 3 3 4 17 

3 4 4 5 4 4 21 

4 3 3 4 3 4 17 

5 3 3 2 3 3 14 

6 3 3 4 3 3 16 

7 5 4 5 4 4 22 

8 4 4 5 5 4 22 

9 4 5 4 5 4 22 

10 4 3 4 4 3 18 

11 4 5 4 4 4 21 

12 5 4 5 4 4 22 

13 3 3 4 3 4 17 

14 5 4 5 4 4 22 

15 4 3 3 3 4 17 

16 4 4 5 4 4 21 

17 3 3 4 3 4 17 

18 3 3 2 3 3 14 



123 | P a g e  

 

19 4 5 4 4 4 21 

20 3 3 4 3 3 16 

21 4 3 4 4 3 18 

22 4 3 4 3 3 17 

23 4 4 5 4 4 21 

24 3 3 4 4 3 17 

25 3 3 4 4 3 17 

26 3 3 4 3 4 17 

27 4 3 3 3 4 17 

28 3 3 4 3 3 16 

29 4 3 4 3 3 17 

30 3 3 4 3 3 16 

31 3 3 2 3 3 14 

32 3 3 4 3 3 16 

33 4 3 4 4 3 18 

34 3 3 4 3 3 16 

35 3 4 4 3 3 17 

36 3 3 4 3 3 16 

37 3 3 4 3 3 16 

38 3 3 4 4 3 17 

39 4 3 4 4 4 19 

40 5 4 5 4 4 22 

41 4 4 4 3 3 18 

42 3 3 4 4 4 18 

43 3 3 4 3 3 16 
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44 3 4 4 3 3 17 

45 4 3 4 4 3 18 

46 4 5 4 4 4 21 

47 5 4 5 4 4 22 

48 3 3 4 3 4 17 

49 5 4 5 4 4 22 

50 4 3 3 3 4 17 

51 4 4 5 4 4 21 

52 3 3 4 3 4 17 

53 3 3 2 3 3 14 

54 4 5 5 4 4 22 

55 4 3 4 4 4 19 

56 4 5 4 3 3 19 

57 3 3 2 3 3 14 

58 3 4 3 4 4 18 

59 4 3 4 4 3 18 

60 4 5 4 4 4 21 

61 5 4 5 4 4 22 

62 3 3 4 3 4 17 

63 5 4 5 4 4 22 

64 4 3 3 3 4 17 

65 4 4 5 4 4 21 

66 3 3 4 3 4 17 

67 3 3 2 3 3 14 

68 4 3 4 4 3 18 
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69 4 3 4 3 3 17 

 

Tabulasi Data Hasil Kuesioner Variabel Produktivitas Kerja(Y) 

       

Nomor Item Soal   

Responden 1 2 3 4 5 Total 

1 4 5 4 5 5 23 

2 4 4 4 4 4 20 

3 5 4 5 5 5 24 

4 4 4 4 4 4 20 

5 4 3 5 5 4 19 

6 4 4 4 4 4 20 

7 4 5 4 5 5 23 

8 4 3 3 4 4 18 

9 4 3 4 4 4 19 

10 5 4 4 5 4 22 

11 3 4 3 4 4 18 

12 4 5 4 5 5 23 

13 5 4 5 4 4 22 

14 4 5 4 5 5 23 

15 4 4 4 4 4 20 

16 5 4 5 5 5 24 

17 4 4 4 4 4 20 

18 4 3 5 5 4 19 
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19 3 4 3 4 4 18 

20 5 4 4 5 4 22 

21 5 4 4 5 4 22 

22 4 4 4 4 4 20 

23 5 4 5 5 5 24 

24 4 4 4 4 4 20 

25 4 3 4 4 3 18 

26 4 4 4 4 4 20 

27 4 4 4 5 5 22 

28 4 4 5 4 4 21 

29 4 4 4 4 4 20 

30 4 4 3 4 3 18 

31 4 3 5 5 4 19 

32 4 4 3 4 3 18 

33 5 4 4 5 4 22 

34 4 4 4 4 4 20 

35 4 4 4 4 4 20 

36 4 4 5 4 4 21 

37 4 4 3 4 3 18 

38 4 4 4 4 4 20 

39 5 4 5 5 4 23 

40 4 5 4 5 5 23 

41 4 4 4 4 4 20 

42 4 4 5 4 4 21 

43 4 4 3 4 3 18 
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44 4 4 4 4 4 20 

45 5 4 4 5 4 22 

46 3 4 3 4 4 18 

47 4 5 4 5 5 23 

48 5 4 5 4 4 22 

49 4 5 4 5 5 23 

50 4 4 4 4 4 20 

51 5 4 5 5 5 24 

52 4 4 4 4 4 20 

53 4 3 5 5 4 19 

54 4 3 3 4 4 20 

55 5 4 5 5 4 23 

56 4 5 5 4 4 20 

57 4 3 5 5 4 19 

58 4 5 4 4 5 22 

59 5 4 4 5 4 22 

60 3 4 3 4 4 18 

61 4 5 4 5 5 23 

62 5 4 5 4 4 22 

63 4 5 4 5 5 23 

64 4 4 4 4 4 20 

65 5 4 5 5 5 24 

66 4 4 4 4 4 20 

67 4 3 5 5 4 19 

68 5 4 4 5 4 22 
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69 4 4 4 4 4 20 

 

 

 

DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN 

 

Frequency Table 

 

X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 11 15.9 15.9 15.9 

4 52 75.4 75.4 91.3 

5 6 8.7 8.7 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 23 33.3 33.3 33.3 

4 42 60.9 60.9 94.2 

5 4 5.8 5.8 100.0 
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Total 69 100.0 100.0  

 

X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 20 29.0 29.0 29.0 

4 44 63.8 63.8 92.8 

5 5 7.2 7.2 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 26 37.7 37.7 37.7 

4 37 53.6 53.6 91.3 

5 6 8.7 8.7 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

X1.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 14 20.3 20.3 20.3 
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4 53 76.8 76.8 97.1 

5 2 2.9 2.9 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 32 46.4 46.4 46.4 

4 12 17.4 17.4 63.8 

5 25 36.2 36.2 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 26 37.7 37.7 37.7 

4 17 24.6 24.6 62.3 

5 26 37.7 37.7 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

X2.3 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 22 31.9 31.9 31.9 

4 37 53.6 53.6 85.5 

5 10 14.5 14.5 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

 

 

 

X2.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.4 1.4 1.4 

3 22 31.9 31.9 33.3 

4 26 37.7 37.7 71.0 

5 20 29.0 29.0 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

X2.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 3 22 31.9 31.9 31.9 

4 21 30.4 30.4 62.3 

5 26 37.7 37.7 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

X3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 30 43.5 43.5 43.5 

4 30 43.5 43.5 87.0 

5 9 13.0 13.0 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

X3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 43 62.3 62.3 62.3 

4 19 27.5 27.5 89.9 

5 7 10.1 10.1 100.0 

Total 69 100.0 100.0  
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X3.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 6 8.7 8.7 8.7 

3 6 8.7 8.7 17.4 

4 41 59.4 59.4 76.8 

5 16 23.2 23.2 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

X3.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 35 50.7 50.7 50.7 

4 32 46.4 46.4 97.1 

5 2 2.9 2.9 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

X3.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 31 44.9 44.9 44.9 

4 38 55.1 55.1 100.0 
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Total 69 100.0 100.0  

 

Y1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 4 5.8 5.8 5.8 

4 48 69.6 69.6 75.4 

5 17 24.6 24.6 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

 

 

 

Y1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 10 14.5 14.5 14.5 

4 48 69.6 69.6 84.1 

5 11 15.9 15.9 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

Y1.3 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 10 14.5 14.5 14.5 

4 39 56.5 56.5 71.0 

5 20 29.0 29.0 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

Y1.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 39 56.5 56.5 56.5 

5 30 43.5 43.5 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

 

Y1.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 5 7.2 7.2 7.2 

4 48 69.6 69.6 76.8 

5 16 23.2 23.2 100.0 

Total 69 100.0 100.0  
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS DATA 

 

Correlations 

 

 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .506** .784** .697** -.057 .777** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .641 .000 

N 69 69 69 69 69 69 

X1.2 Pearson Correlation .506** 1 .546** .565** .557** .822** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 69 69 69 69 69 69 

X1.3 Pearson Correlation .784** .546** 1 .740** .137 .849** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .260 .000 

N 69 69 69 69 69 69 

X1.4 Pearson Correlation .697** .565** .740** 1 .342** .885** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .004 .000 

N 69 69 69 69 69 69 

X1.5 Pearson Correlation -.057 .557** .137 .342** 1 .490** 

Sig. (2-tailed) .641 .000 .260 .004  .000 
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N 69 69 69 69 69 69 

X1 Pearson Correlation .777** .822** .849** .885** .490** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 69 69 69 69 69 69 

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

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .924** .726** .780** .876** .959** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 69 69 69 69 69 69 

X2.2 Pearson Correlation .924** 1 .811** .738** .803** .948** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 69 69 69 69 69 69 

X2.3 Pearson Correlation .726** .811** 1 .522** .706** .820** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 69 69 69 69 69 69 

X2.4 Pearson Correlation .780** .738** .522** 1 .796** .856** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 69 69 69 69 69 69 

X2.5 Pearson Correlation .876** .803** .706** .796** 1 .928** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 69 69 69 69 69 69 

X2 Pearson Correlation .959** .948** .820** .856** .928** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 69 69 69 69 69 69 

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

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3 

X3.1 Pearson Correlation 1 .503** .553** .569** .448** .811** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 69 69 69 69 69 69 

X3.2 Pearson Correlation .503** 1 .448** .536** .426** .762** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 69 69 69 69 69 69 

X3.3 Pearson Correlation .553** .448** 1 .546** .396** .804** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .001 .000 

N 69 69 69 69 69 69 

X3.4 Pearson Correlation .569** .536** .546** 1 .377** .780** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .001 .000 

N 69 69 69 69 69 69 

X3.5 Pearson Correlation .448** .426** .396** .377** 1 .654** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .001  .000 

N 69 69 69 69 69 69 

X3 Pearson Correlation .811** .762** .804** .780** .654** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 69 69 69 69 69 69 

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

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y 

Y1.1 Pearson Correlation 1 -.010 .526** .471** .155 .665** 

Sig. (2-tailed)  .938 .000 .000 .204 .000 

N 69 69 69 69 69 69 

Y1.2 Pearson Correlation -.010 1 -.128 .136 .539** .557** 

Sig. (2-tailed) .938  .293 .265 .000 .000 

N 69 69 69 69 69 69 

Y1.3 Pearson Correlation .526** -.128 1 .393** .316** .479** 

Sig. (2-tailed) .000 .293  .001 .008 .000 

N 69 69 69 69 69 69 

Y1.4 Pearson Correlation .471** .136 .393** 1 .566** .631** 

Sig. (2-tailed) .000 .265 .001  .000 .000 

N 69 69 69 69 69 69 

Y1.5 Pearson Correlation .155 .539** .316** .566** 1 .779** 

Sig. (2-tailed) .204 .000 .008 .000  .000 

N 69 69 69 69 69 69 

Y Pearson Correlation .665** .557** .479** .631** .779** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 69 69 69 69 69 69 

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

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 69 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 69 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.832 5 

 

 

Item Statistics 
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 Mean 

Std. 

Deviation N 

X1.1 3.93 .495 69 

X1.2 3.72 .566 69 

X1.3 3.78 .565 69 

X1.4 3.71 .621 69 

X1.5 3.83 .452 69 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

X1.1 15.04 3.042 .651 .794 

X1.2 15.25 2.777 .697 .779 

X1.3 15.19 2.714 .739 .766 

X1.4 15.26 2.490 .784 .750 

X1.5 15.14 3.685 .300 .874 
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Reliability 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 69 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 69 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.943 5 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X2.1 3.90 .910 69 

X2.2 4.00 .874 69 

X2.3 3.83 .663 69 

X2.4 3.94 .820 69 
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X2.5 4.06 .838 69 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

X2.1 15.83 8.205 .930 .914 

X2.2 15.72 8.467 .913 .917 

X2.3 15.90 10.269 .746 .948 

X2.4 15.78 9.320 .776 .942 

X2.5 15.67 8.784 .884 .923 

 

 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 69 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 69 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.815 5 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X3.1 3.70 .692 69 

X3.2 3.48 .678 69 

X3.3 3.97 .822 69 

X3.4 3.52 .559 69 

X3.5 3.55 .501 69 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

X3.1 14.52 3.930 .674 .757 

X3.2 14.74 4.137 .604 .780 

X3.3 14.25 3.630 .624 .782 

X3.4 14.70 4.391 .665 .767 
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X3.5 14.67 4.873 .514 .806 

 

 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 69 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 69 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.667 5 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y1.1 4.19 .522 69 
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Y1.2 4.01 .556 69 

Y1.3 4.14 .648 69 

Y1.4 4.43 .499 69 

Y1.5 4.16 .532 69 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Y1.1 16.75 2.335 .427 .613 

Y1.2 16.93 2.686 .163 .725 

Y1.3 16.80 2.135 .389 .638 

Y1.4 16.51 2.165 .596 .543 

Y1.5 16.78 2.084 .601 .533 

 

 

Regression 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y 20.77 1.864 69 
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X1 18.97 2.100 69 

X2 19.72 3.725 69 

X3 18.22 2.502 69 

 

Correlations 

 Y X1 X2 X3 

Pearson Correlation Y 1.000 .828 .319 .481 

X1 .828 1.000 -.131 .443 

X2 .319 -.131 1.000 .000 

X3 .481 .443 .000 1.000 

Sig. (1-tailed) Y . .000 .004 .000 

X1 .000 . .142 .000 

X2 .004 .142 . .499 

X3 .000 .000 .499 . 

N Y 69 69 69 69 

X1 69 69 69 69 

X2 69 69 69 69 

X3 69 69 69 69 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 X3, X2, X1b . Enter 
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a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables entered. 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .939a .882 .876 .656 1.564 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 208.319 3 69.440 161.369 .000b 

Residual 27.971 65 .430   

Total 236.290 68    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
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Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) X1 X2 X3 

1 1 3.954 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .032 11.132 .00 .04 .74 .07 

3 .009 20.405 .12 .23 .03 .93 

4 .005 28.533 .88 .73 .23 .00 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 17.78 23.57 20.77 1.750 69 
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Std. Predicted Value -1.706 1.598 .000 1.000 69 

Standard Error of Predicted Value .093 .243 .154 .037 69 

Adjusted Predicted Value 17.75 23.60 20.77 1.750 69 

Residual -2.429 1.136 .000 .641 69 

Std. Residual -3.703 1.732 .000 .978 69 

Stud. Residual -3.784 1.765 -.001 1.005 69 

Deleted Residual -2.537 1.180 -.002 .678 69 

Stud. Deleted Residual -4.253 1.795 -.015 1.059 69 

Mahal. Distance .369 8.314 2.957 1.878 69 

Cook's Distance .000 .189 .014 .034 69 

Centered Leverage Value .005 .122 .043 .028 69 

a. Dependent Variable: Y 
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Charts 
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