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ABSTRAK 

BUSTAN, Pengaruh Kompetensi, Disiplin Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru. Dibimbing 

oleh Maryadi dan Deddy Rahwandi Rahim.  

Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui pengaruh kompetensi, kedisiplinan dan 

kepuasan kerja secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Kantor Satpol PP 

Kabupaten Barru. (2) Mengetahui pengaruh kompetensi, kedisiplinan dan 

kepuasan kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Satpol PP 

Kabupaten Barru. (3) Menganalisis variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai pada Kantor Satpol PP Kabupaten Barru.   

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah responden 

seluruh pegawai sebanyak 52 orang dengan menggunakan teknik pengumpulan 

data melalui angket,  wawancara dan telah dokumen. 

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa; (1) Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan kompetensi, disiplindan kepuasan kerjasecara parsial terhadap kinerja 

pegawai Satpol PP Kabupaten Barru, hasil  uji t dengan melihat nilai signifikan 

sise besar< 0.05, yang berarti H0 ditolak, Ha diterima. Hal ini berarti, baik variable 

kompetensi, disiplin kerja maupun kepuasan kerja memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai Satpol PP Kabupaten Barru. (2) Terdapat 

pengaruh positif dan signifikan kompetensi, disiplin dan kepuasan kerja secara 

simultan terhadap kinerjapegawai Satpol PP Kabupaten Barru, dimana 

nilaisignifikansi F sebesar 0,00 < 0,05. Hal iniberarti H0 ditolak dan Ha diterima, 

sehingga kompetensi, disiplin dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Satpol PP Kabupaten Barru. (3) 

Variabel kepuasan kerja yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai Satpol PP Kabupaten Barru dilihat dari nilai koefisien regresi yang 

paling besar yaitu 0,590 dengan signifikansi0,00. 

 

Kata Kunci: Kompetensi, Disiplin, Kepuasan Kerja, Kinerja 
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ABSTRACT 

BUSTAN, The Influence of Competence, Discipline and Job Satisfaction on Employee 

Performance in the Office of the Civil Service Police Unit of Barru Regency. Supervised 
by Maryadi and DeddyRahwandi Rahim. 

 

This study aims (1) To determine the effect of competence, discipline and job satisfaction 
partially on employee performance at the Satpol PP Office of Barru Regency. (2) 

Knowing the effect of competence, discipline and job satisfaction simultaneously on 

employee performance at the Satpol PP Office of Barru Regency. (3) Analyze the most 

dominant variable affecting the performance of employees at the Satpol PP Office of 
Barru Regency. 

 

This study used a quantitative approach with 52 respondents to all employees using data 
collection techniques through questionnaires, interviews and document review. 

 

The results showed that; (1) There is a positive and significant effect of competence, 
discipline and job satisfaction partially on the performance of Satpol PP employees in 

Barru Regency, the results of the t test by looking at the significance value <0.05, which 

means that H0 is rejected, Ha is accepted. This means that both the competency, work 

discipline and job satisfaction variables have a positive and significant influence on the 
performance of Satpol PP employees in Barru Regency. (2) There is a positive and 

significant effect of competence, discipline and job satisfaction simultaneously on the 

performance of Satpol PP employees in Barru Regency, where the F significance value is 
0.00 <0.05. This means that H0 is rejected and Ha is accepted, so that competence, 

discipline and job satisfaction simultaneously have a positive and significant effect on the 

performance of Satpol PP employees in Barru Regency. (3) Job satisfaction variable that 
has the most dominant influence on the performance of Satpol PP employees in Barru 

Regency is seen from the value of the largest regression coefficient, which is 0.590 with a 

significance of 0.00. 

Keywords: Competence, Discipline, Job Satisfaction, Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini beberapa artikel surat kabar maupun media elektronik telah 

memberitakan banyaknya kekecewaan terhadap perilaku kerja pegawai instansi 

pemerintahan di Indonesia. Pelanggaran demi pelanggaran sering dilakukan mulai 

dari malas bekerja, pelayanan yang kurang baik dengan masyarakat, 

keterlambatan kerja, ketidakhadiran kerja, kelalaian tugas, menikah lagi, hingga 

korupsi terhadap negara (BKN, 2020). Kekecewaaan tersebut banyak berasal baik 

dari masyarakat maupun aparatur negara yang menjadi atasan dari pegawai di 

instansi pemerintahan tersebut.  

Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja yang kurang positif dari para 

karyawan atau pegawai yang menimbulkan persepsi negatif dari orang-orang di 

sekitarnya. Kinerja  merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yangdicapai  oleh  seorang  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai 

dengan tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya  (Mangkunegara, 2006). 

Peningkatan  kinerja  merupakan  hal  terpenting  yang  diinginkan  baik  oleh 

pegawai  maupun  organisasi.  Organisasi  menginginkan kinerja pegawai  yang 

optimal untuk kepentingan peningkatan hasil kerja dan keuntungan organisasi.  

Di  sisi  lain,  pegawai  berkepentingan  untuk  pengembangan  diri  dan  

promosi pekerjaan.  Untuk  memenuhi  kedua  keinginan  tersebut,  maka  

dibutuhkan sistem manajemen kinerja yang baik (Bangun, 2012). Hasil penelitian  

Setiawan  dan  Kartika  (2014)  diketahui  bahwa karyawan  yang  memiliki  

kinerja  yang  tinggi  ditandai  dengan  beberapa  hal, antara  lain:  karyawan  
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dapat  menyelesaikan  tugas  dengan  tepat  dan  cepat, karyawan bersedia 

mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan, karyawan sanggup  bekerja  

dalam  waktu  yang  sudah  ditentukan,  karyawan  dapat bekerjasama dengan 

karyawan lain dalam menyelesaikan pekerjaan atau suatu tugas  yang  ditentukan  

oleh  perusahaan.   

Oleh karena itu dibutuhkan kompetensi yang tepat sesuai kebutuhan agar 

karyawan dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik dan menghasilkan kinerja 

yang optimal. Menurut Liestyodono dan Purwaningdyah (2008) kompetensi 

merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh 

seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan 

perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. 

Senada dengan hal tersebut, Simanjuntak (2005) menyatakan bahwa kompetensi 

dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja seseorang. Semakin 

sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin 

cepat pula karyawan tersebut menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, semakin 

banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, maka pengalaman kerjanya 

semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kerjanya.  

Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan pegawai di tempat kerja pada 

berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, 

mengidentifikasi karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara 

efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja dan 

menghasilkan kinerja yang baik (Wibowo, 2009). Sudarmanto (2009) menyatakan 

kompetensi merupakan atribut kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh 
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signifikan terhadap kinerja individu. Lebih lanjut, Namira Mardin dalam 

penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kompetensi terhadap kinerja pegawai di 

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap pada tahun 2015 memperoleh hasil 

bahwa variable kompetensi memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap sebesar 95,3 %. 

Hal lain yang juga turut mempengaruhi kinerja adalah memengaruhi 

kinerja pegawai adalah disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan satu prosedur 

yang mengoreksi atau menghukum seorang bawahan karena melanggar aturan 

atau prosedur (Dessler, 1998). Selanjutnya, Hasibuan (2003) mengemukakan 

bahwa disiplin merupakan kesadaran dan kesediaan karyawan untuk menaati 

segala aturan di perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.  

Kedisiplinan kerja dapat berdampak pada kehidupan pribadi pegawai yang 

berpengaruh terhadap perusahaan. Organisasi perlu mengawasi setiap tindakan 

dan perilaku yang dilakukan oleh pegawai saat bekerja. Jika ada tindakan 

penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan maupun sesuatu yang dianulir 

dari fakta yang ada sebaiknya perusahaan menetapkan hukuman bagi pegawainya. 

Atasan pun sebaiknya mengetahui dan melaksanakan aturan yang ada 

diperusahaan (Belizzi dan Hasty, 2000). Penelitian yang dilakukan oleh Elvi 

Lastriani pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Disiplin kerja terhadap kinerja 

anggota Satlantas Polresta Pekanbaru” dengan sample berjumlah 80 orang dan 

menggunakan analisis data regresi sederhana menemukan bahwa disiplin 

memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kinerja anggota Satlantas 

Polresta Pekanbaru. 

Selain kompetensi yang idealnya dimiliki oleh karyawan serta kedisiplinan 
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yang perlu terjaga demi terjaminnya kinerja optimal di tempat kerja, factor 

kepuasan kerja juga menjadi faktor yang dapat mempenguruhi seseorang 

menujukkan kinerja baik. Iwan Kurnia (2018) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap kinerja karyawan CV Bukit Sanomas” 

memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan CV Bukit Sanomas. Brooke dalam Rose (2003) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan sebuah respon afektif yang 

diberikan pegawai terhadap situasi kerjanya. Sementara itu, Locke dalam Rose 

(2003) menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan keadaan emosional positif 

yang menyenangkan sebagai hasil dari penilaian individu terhadap pekerjaan atau 

pengalaman terhadap pekerjaan. Hal ini didukung pula oleh Robbins & Judge 

(2008) bahwa kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan 

seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya.  

Fenomena di lingkup kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di 

Kabupaten Barru menunjukkan belum optimalnya kinerja pegawai, hal ini 

diitunjukkan ditunjukkan dengan adanya beberapa pegawai yang tidak dapat 

menyelesaikan  tugas  yang diberikan dengan tepat waktu,  beberapa pegawai 

bekerja tidak sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan,  adanya pegawai yang 

jarang absen  jika  tidak  benar-benar  dalam  keadaan  mendesak,  dan  tidak 

menjalin kerja sama dengan rekan kerja, atau  tidak senang membantu rekan kerja 

yang kesulitan dalam bekerja. 

Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha Kantor Satpol PP Kabupaten Barru, diketahui bahwa secara 

keseluruhan disiplin kerja pegawai belum optimal. Berdasarkan pengamatan di 
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lapangan kondisi sebagian pegawai tidak menaati peraturan yang ditetapkan 

instansi. Hal itu terlihat dengan masih adanya pegawai yang tidak menaati 

peraturan instansi seperti berpakaian tidak rapih, tidak berada di ruangan pada jam 

kerja dan beberapa aturan lain yang sudah menjadi ketetapan pada organisasi ini. 

Apabila hal ini terus-menerus, maka dapat merugikan bagi instansi.  

Lebih lanjut, dari hasil penilain kinerja terhadap pegawai di lingkup satpol 

PP Kabupaten Barru berdasarkan wawancara yang dilakukan Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha didapatkan bahwa rata-rata kinerja personil satpol PP masuk pada 

kategori cukup baik. Capaian yang dicapai oleh personil satpol PP merupakan 

kemampuan mengawal implementasi perda, menertibkan pedagang kakilima, 

razia penertiban aparatur sipil Negara, dan pedangan pasar. Penilaian cukup baik 

ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kinerja yang belum dijalankan dengan 

optimal untuk mencapai kriteria sangat baik.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kedudukan Polisi 

Pamong Praja sebagai perangkat daerah untuk membantu kepala daerah dalam 

menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat yang dibentuk dan disusun berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah. Satpol PP memikili peran yang sangat besar sebagai garis depan 

dalam menentukan keberhasilan implementasi perda, dan pengawal pembangunan 

dalam roda pemerintahan daerah. Hal ini dilandasi suatu kenyataan bahwa Satpol 

PP dalam melaksanakan tugas yang dibebankan padanya harus senantiasa 

memiliki kompetensi, kedisiplinan dan kepuasa kerja serta berorientasi pada masa 

depan dengan semangat pengabdian dan profesionalisme (Wardono, 2012). 
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Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan salah 

satu pegawai di kantor Satpol PP Kabupaten Barru didapatkan informasi bahwa 

permasalahan yang biasa terjadi dalam organisasi ini adalah keterlambatan, 

ketidakhadiran dalam kerja, dan penyelesaian pekerjaan yang dinilai lambat atau 

kurangnya usaha dalam penyelesaian pekerjaan. Selama tahun 2019 sampai 2020 

awal atau sebelum pandemi covid 19 ini melanda Indonesia, dinilai ada sekitar 

dua sampai empat orang pada masing-masing ruangan di instansi ini atau sekitar 

10% - 20% dari populasi di kantor pusat yang terlambat hadir pada jam kerja.  

Bentuk pengabaian ini juga diperkuat dengan hasil observasi yang 

dilaksanakan oleh peneliti di lingkungan kantor Satpol PP Kabupaten Barru yang 

bertujuan untuk melihat bentuk pengabaian (neglect) dalam bentuk ketidakhadiran 

dalam jam kerja. Dari hasil observasi tersebut dapat dilihat secara rata-rata 

pegawai pada level jabatan staff/pelaksana pada masing-masing ruangan tidak ada 

di tempat sebanyak 16,2 % - 24,2 % pada jam 10.00 – 11.00 WITA.Lebih lanjut 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyatakan bahwa pegawai yang melakukan 

pelanggaran tersebut bukanlah orang-orang baru dan memang sudah biasa untuk 

datang terlambat, namun hal ini ternyata tidak dimasukkan dalam kategori 

pelanggaran dalam organisasi. Beliau juga menjelaskan bahwa data pelanggaran, 

absensi, maupun penilaian kinerja (DP3) memang sengaja dimanipulasi atau tidak 

dicatat sebagai pelanggaran, dan dilaporkan secara baik. Organisasi juga menilai 

bahwa hal ini dilakukan karena tidak ingin menyulitkan pegawai ketika misalnya 

pegawai tersebut akan diberikan promosi jabatan. Selain itu alasan dilakukan hal 

tersebut adalah jika terdapat data-data seperti pelanggaran atau penilaian kinerja 

yang buruk, kementerian akan menganggap atasan kurang dapat membina 
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anggotanya dan berakibat kurang baik untuk kepala dinas dan kedinasan yang 

dipimpinnya.  

Perilaku kerja anggota organisasi yang kurang baik ini sesuai dengan 

penjelasan dari Robbins & Judge (2008); Conway & Briner (2005); Sparrow & 

Cooper, (2003); Spector (1997) yang diduga mengalami indikasi ketidakpuasan 

dalam bekerja, tidak disiplin dan memiliki kompetensi yang kurang sesuai dengan 

kebutuhan jabatan yang dapat berdampak pada kinerja. Berdasarkan pemaparan 

masalah, data-data, dan konsekuensi yang diadapatkan dari kinerja karyawan, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “pengaruh kompetensi, 

disiplin kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai di kantor Satpol 

PP Kabupaten Barru”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan peneliian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah kompetensi, kedisiplinan dan kepuasan kerja berpengaruh 

secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Kantor Satpol PP 

Kabupaten Barru? 

2. Apakah kompetensi, kedisiplinan dan kepuasan kerja berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Satpol PP 

Kabupaten Barru? 

3. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Satpol PP Kabupaten Barru? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah di uraikan, maka 

tujuan dari penelitian adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh kompetensi, kedisiplinan dan kepuasan kerja 

secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Kantor Satpol PP 

Kabupaten Barru. 

2. Mengetahui pengaruh kompetensi, kedisiplinan dan kepuasan kerja 

secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Satpol PP 

Kabupaten Barru. 

3. Menganalisis variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Satpol PP Kabupaten Barru. 

1.4. Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu : 

a. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh 

kompetensi, disiplin kerja, dan kepuasan kerja di tempat kerja terhadap 

kinerja pegawai 

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi peneliti-peneliti 

lain untuk meneliti variabel-variabel lain yang turut berpengaruh 

terhadap kinerja ataupun kompetensi, disiplin kerja dan kepuasan di 

tempat kerja. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi kepada kantor Satpol 

PP Kabupaten Barru mengenai pengaruh kompetensi, disiplin kerja, dan 

kepuasan kerja di tempat kerja terhadap kinerja pegawai. 

2. Sebagai informasi kepada pelaku pengelolaan human capital dan 

anggota organisasi mengenai perkembangan kinerja yang dipengaruhi 

oleh kompetensi, disiplin kerja dan kepuasan kerja di tempat kerja. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang menguhubungkan variable 

kompetensi, disiplin, kepuasan kerja dan kinerja, yakni sebagai berikut: 

Jelistha Victoria Makaudis, William Areros, Dan Johny Tampi 2019. 

Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kemampuan Kerja, Motivasi Kerja 

Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Tenaga Harian Lepas Di Kantor Satpol-PP 

Daerah Kota Manado” Untuk  mengoptimalkan  kinerja  Satpol PP  perlu  

dibangun  kelembagaan  Satpol  PP  yang  mampu mendukung  terwujudnya  

kondisi  daerah  yang  tenteram,  tertib,  dan  teratur.  Penataan  kelembagaan 

Satpol  PP  tidak  hanya  mempertimbangkan  kriteria  kepadatan  jumlah  

penduduk  di  suatu  daerah, tetapi  juga  beban  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  

diemban  serta  resiko  keselamatan  polisi  pamong praja. Untuk itu begitu 

pentingnya tugas dan fungsi dari para tenaga harian lepas yang ada di Satpol PP  

dalam  keamanan  dan  penegakan  hukum  di  masa-masa  yang  akan  datang  

yang  akan  semakin berat, yang dilihat dari kemampuan dalam kerja serta 

motivasi dalam kerja serta sikap arogan dari tenaga  harian  lepas  Satpol  PP  

yang  memiliki  disiplin  kerja  yang  menurut  masyarakat  sering diperlihatkan 

pada saat menjalankan perannya Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  

mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  kemampuan  kerja, motivasi kerja, dan 

disiplin kerja terhadap kinerja tenaga harian lepas di Kantor Satpol PP Daerah 

Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey 

dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan pengumpulan data yang 
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diambil dari  simple random sampling sehingga data yang digunakan adalah data 

primer melalui kuesioner dengan sampel yang digunakan sebanyak 82  orang  

tenaga  harian  lepas  yang  diolah  dengan  skala  likert. Alat  analisis  yang  

digunakan  dalam penelitian ini menggunakan SPSS 21. Untuk Hasil penelitian 

pada taraf signifikan 0,01% yang menunjukkan bahwa hasil uji F  menyatakan 

terdapat  pengaruh  positif  kemampuan  kerja,  motivasi  kerja,  dan  disiplin  

kerja  secara  simultan terhadap  kinerja  tenaga  harian  lepas.  Untuk  uji  t  yang  

telah  diketahui  dari  hasil  analisis  bahwa kemampuan  kerja  berpengaruh  

positif  dan  signifikan  sedangkan  motivasi  dan  disiplin  kerja berpengaruh  

positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  kinerja  tenaga  harian  lepas  di  Kantor  

Satpol  PP Daerah Kota Manado.  

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diketahui  dan  dianalisis  maka  

dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  kemampuan  kerja  berpengaruh  positif  dan  

signifikan  sedangkan  motivasi  kerja  dan  disiplin kerja berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap kinerja tenaga harian lepas sedangkan untuk nilai  

koefisien  determinasi  kemampuan  kerja,  motivasi  kerja  dan  disiplin  kerja 

dalam  menjelaskan variasi  variabel  kinerja  tenaga  harian  lepas  amat  terbatas.  

Untuk  itu  telah  diberikan  saran  untuk pihak  instansi  yang  ada  di  Kantor  

Satpol  PP  Daerah  Kota  Manado  supaya  harus  memperhatikan kemampuan  

kerja,  motivasi  kerja  dan  disiplin  kerja  dengan  suatu  dorongan  atau  

semangat  kerja dengan memberikan tambahan seragam dan gaji bahkan 

memberikan suasana kerja, rekan kerja, dan kondisi  kerja  yang  menyenangkan  

agar  bisa  meningkatkan  kinerja  tenaga  harian  lepas  di  Kantor Satpol PP 

Daerah Kota Manado. 



 
 

 

12 

 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Elvi Lastriani pada tahun 2014 dengan 

judul “Pengaruh Disiplin kerja terhadap kinerja anggota Satlantas Polresta 

Pekanbaru” dengan sample berjumlah 80 orang dan menggunakan analisis data 

regresi sederhana menemukan bahwa disiplin memiliki pengaruh yang signifikan 

dalam meningkatkan kinerja anggota Satlantas Polresta Pekanbaru. Kooefisien 

determinasi sebesar 0.854 atau 85,4 % berpengaruh, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variable independent lainnya.  

Namira Mardin dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Kompetensi terhadap kinerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sidrap pada tahun 2015 memperoleh hasil bahwa variable kompetensi memiliki 

pengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sidrap sebesar 95,3 %. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 

analisis regresi sederhana. 

Iwan Kurnia (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Kepuasan Kerja terhadap kinerja karyawan CV Bukit Sanomas” memperoleh 

hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan CV Bukit Sanomas. Studi ini berlangsung pada 73 karyawan 

CV Bukit Sanomas dengan menggunakan analisis regresi sederhana. 

Ananta Ardhi Raharja 2014. Melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Competence Base 

Education And Training) Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Petugas Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Semarang” Dalam  mewujudkan  kinerja  yang  tinggi,  

selain  dengan  pendidikan  dan  pelatihan,  dibutuhkan  pula motivasi  kerja  yang  

tinggi  yang  diberikan  oleh  organisasi  kepada  anggotanya.  Anggota  organisasi  
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sebagai seorang  individu  perlu  diberikan  motivasi  dalam  melakukan  sesuatu  

agar  lebih  bersemangat,  oleh  karena  itu perusahaan  perlu  memberikan  

motivasi  kepada  anggota  mereka  karena  dengan  motivasi  yang  tinggi  akan 

menyebabkan seseorang memiliki kinerja yang baik sehingga setiap target yang 

telah ditentukan oleh organisasi dapat  tercapai. 

Dengan  adanya  pendidikan,  pelatihan dan  motivasi  diharapkan  

organisasi  dapat  meningkatkan kinerja anggota organisasi. Penelitian  ini  

menggunakan  92  responden  anggota  Satpol  PP  Kota  Semarang  dengan  

tehnik  sampel purposive  sampling.   

Adapaun  analisis  data  menggunakan  regresi  linier  berganda,  uji  

asumsi  klasik  serta pengujian hipotesis t dan F.Hasil penelitian menunjukkan  

terdapat pengaruh  pendidikan  terhadap  kinerja Satpol PP Kota Semarang 

dengan nilai  t  hitung  pendidikan  sebesar  16,030  >  t  tabel  (1,662)  dan  nilai  

signifikansi  sebesar  0,000<  0,05. Terdapat pengaruh pelatihan  terhadap  kinerja 

Satpol PP Kota Semarangdengan nilai t hitung pelayanan sebesar 18,161> t tabel 

(1,662) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Terdapat pengaruh motivasi 

terhadap kinerja Satpol PP Kota Semarangdengan  nilai t hitung  motivasi  sebesar 

19,150  > t tabel (1,662) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Terdapat 

pengaruh pendidikan, pelatihan dan motivasi terhadap kinerja Satpol PP Kota 

Semarang dengan nilai F hitung sebesar 256,964 > F tabel (2,71) dan signifikansi 

Fsebesar 0,000 < 0,05.Adapun  saran  yang  dapat  dikemukakan  yaitu  kinerja  

anggota  Satpol  PP  kota  Semarang  sudah  baik terhadap  pelatihan,  disiplin  

kerja,  dan  motivasi.  Namun,  untuk  standar  kerja  perlu  lebih  disosialisasikan  

lagi kepada  anggota  Satpol  PP  kota  Semarang  agar  anggota  benar-benar 
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memahami  peraturan-peraturan  kerja  di institusi  dan meminimalisir terjadinya 

kesalahan  dalam bekerja. Pencapaian target dari  institusi  oleh  anggota juga  

perlu  ditingkatkan  kembali,  agar  anggota  dalam  bekerja  selalu  mencapai  

target  yang  telah  ditetapkan institusi. Dengan tercapainya hal-hal tersebut akan 

dapat meningkatkan kinerja anggota Satpol PP kota Semarang 

Berdasarkan hasil perbandingan penelitian yang telah dilakukan di atas, 

didapatkan bahwa ada berbagai pendekatan dan cara pandang, skala pengukuran, 

hasil penelitian, hingga subyek yang dilakukan pengujian dalam penelitian yang 

berbeda-beda dalam mengubungkan antara kompetensi, disiplin kerja dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja. Hal inilah yang akhirnya membuat penelitian 

yang dilakukan peneliti di lingkungan instansi pemerintahan ini penting dan 

signifikan untuk dilakukan pengujian dalam lingkungan yang berbeda karena hasil 

yang mungkin didapatkan nantinya akan dapat memperkaya penelitian di bidang 

kinerja itu sendiri. 

 

2.2. Kompetensi 

2.2.1. Pengertian 

Istilah kompetensi menurut Charles dalam Mulyasa (2007:25) adalah 

“Competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for 

a desired condition”. Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk 

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.  

Spencer & Spencer (dalam Ruky, 2004:104) mengemukakan bahwa 

“Kompetensi adalah an underlying characteristic of an individual that is casually 

related to criterion – referenced effective and/or superior performance in a job or 
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situation” (Karakteristik dasar seseorang yang mempengaruhi cara berpikir dan 

bertindak, membuat generalisasi terhadap segala situasi yang dihadapi, serta 

bertahan cukup lama dalam diri manusia). 

Amstrong(2004:98)mengatakan bahwa “Competency is some time defined 

as referring to the dimensions of behavior that lie behind competen 

performance”. (kadang-kadang terbentuk sebagai dimensi-dimensi perilaku dan 

tingkah laku yang terletak dari kompetensi kinerja). 

Menurut Robbins (2007) kompetensi  adalah  kemampuan intelektual  dan  

kemampuan  fisik.  Kemampuan intelektual diperlukan untuk melakukan kegiatan 

mental yang terjelma  dalam  keterampilan,  yaitu  kecakapan khusus yang 

berkaitan dengan tugas yang dimiliki  dan  dipergunakan  pada  waktu yang tepat.  

Sudarmanto (2009) mendefinisikan kompetensi sebagai pengetahuan 

keahlian, kemampuan, atau karakteristik pribadi 18 individu yang mempengaruhi 

secara langsung kinerja pekerjaan. Kompetensi menggambarkan dasar 

pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan 

suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Di samping itu, Badan 

Kepegawaian Negara (2003) mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan dan 

karakteristik yang dimilki seseorang PNS yang berupa pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga 

PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif, efisien. 

Selanjutnya, Spencer dan Spencer dalam Palan (2007:6)menguraikan lima 

karakteristik yang membentuk kompetensi, sebagai berikut: 

1. Pengetahuan; merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran. 



 
 

 

16 

 

 

2. Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan 

suatu kegiatan. 

3. Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra 

diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil 

dalam suatu situasi. 

4. Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi 

tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri 

dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan. 

5. Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-

dorongan lain yang memicu tindakan. 

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang mendasari perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya 

sesuai dengan hasil yang diharapkan.  

2.2.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi 

Menurut Zwell (2000) kompetensi seseorang dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain:  

1. Keyakinan dan nilai-nilai  

Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh keyakinannya terhadap 

dirinya sendiri dan orang lain. Bila orang percaya akan kemampuannya 

dalam melakukan sesuatu, maka hal tersebut akan bisa dikerjakan 

dengan lebih mudah.  

2. Karakteristik kepribadian  
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Kepribadian bukanlah sesuatu yang tidak dapat dirubah, kepribadian 

seseorang akan mempengaruhi cara-cara orang tersebut dalam 

menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan ini, dan hal ini akan 

membuat orang tersebut lebih kompeten. Seseorang akan berespons 

serta beradaftasi dengan lingkungan dan kekuatan sekitarnya, yang 

akan menambah kompetensi seseorang.  

3. Motivasi  

Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang mampu untuk 

melakukan sesuatu. Daya dorong yang lebih bersifat psikologis 

membuat bertambahnya kekuatan fisik, sehingga akan mempermudah 

dalam aktivitas kerja, yang menambah tingkat kompetensi seseorang. 

Dorongan atau motivasi yang diberikan atasan kepada bawahan juga 

berpengaruh baik terhadap kinerja staf.  

4. Isu emosional Kondisi emosional seseorang akan berpengaruh dalam 

setiap penampilannya, termasuk dalam penampilan kerjanya. Rasa 

percaya diri membuat orang akan dapat melakukan suatu pekerjaan 

dengan lebih baik, begitu juga sebaliknya, gangguan emosional seperti 

rasa takut dan malu juga bisa menurunkan performance/penampilan 

kerja seseorang, sehingga kompetensinya akan menurun. 

5. Kemampuan intelektual Kompetensi dipengaruhi oleh pemikiran 

intelektual, kognitif, analitis dan kemampuan konseptual. Tingkat 

intelektual dipengaruhi oleh pengalaman, proses pembelajaran yang 

sudah tentu pula kemampuan intelektual seseorang akan meningkatkan 

kompetensinya.  
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Budaya organisasi Budaya organisasi berpengaruh pada kompetensi 

seseorang dalam berbagai kegiatan, karena budaya organisasi mempengaruhi 

kinerja, hubungan antar pegawai, motivasi kerja dan kesemuanya itu akan 

berpengaruh pada kompetensi orang tersebut. 

2.2.3. Indikator Kompetensi 

Indikator kompetensi menurut Romber (2007) yaitu pengalaman kerja, 

latar belakang pendidikan, Pengetahuan, Keterampilan. 

1. Pengalaman kerja suatu dasar/acuan seorang karyawan dapat 

menempatkan diri secara tepat kondisi, berani mengambil risiko, 

mampu menghadapi tantangan dengan penuh tanggung jawab serta 

mampu berkomunikasi dengan baik terhadap berbagai pihak untuk 

tetap menjaga produktivitas, kinerja dan menghasilkan individu yang 

kompeten dalam bidangnya (Sutrisno, 2009:158).  

2. Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan penguasaan 

teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang 

menyangkut kegiatan guna mencapai tujuan. Upaya ini dilakukan 

untuk memperbaiki kontribusi produktif para karyawan dan 

mengembangkan sumber daya manusia menghadapai segala 

kemungkinan yang terjadi akibat perubahan lingkungan (Sutrisno, 

2009:62).  

3. Pengetahuan (knowledge) adalah pengetahuan atau informasi 

seseorang dalam bidang spesipik tertentu (Sudarmanto, 2009:53)  

4. Ketrampilan (skills) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas 

fisik tertentu atau tugas mental tertentu Sudarmanto, (2009:53). 
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Sedangkan menurut Wibowo (2012:324) mengemukakan terdapat tiga 

indikator kompetensi, yaitukemampuan, pengetahuan, dan sikap kerja. Ketiga 

indikator tersebut dijabarkan oleh para ahlisecara lebih jelas, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Kemampuan merupakan karakteristik yang menonjol dari seorang individu 

yang berhubungan dengan kinerja efektif dan superior dalam suatu 

pekerjaan atau situas.. 

b) Pengetahuan“Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka makin mudah 

orang tersebut menerima informasi”. 

c) Sikap mengemukakan bahwa sikapadalah keteraturan tertentu dalam hal 

perasaan (afeksi), pemikiran (kognitif), dan predisposisi tindakan (konasi) 

seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarny. 

2.3. Disiplin 

2.3.1. Pengertian 

Disiplin kerja merupakan satu prosedur yang mengoreksi atau menghukum 

seorang bawahan karena melanggar aturan atau prosedur (Dessler, 1998). 

Selanjutnya, Hasibuan (2003) mengemukakan bahwa disiplin merupakan 

kesadaran dan kesediaan karyawan untuk menaati segala aturan di perusahaan dan 

norma-norma sosial yang berlaku.  

Menurut Sutrisno (2009) disiplin merupakan kesediaan dan kerelaan 

seseorang untuk mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku di 

sekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat perusahaan dalam 

mencapai tujuannya, namun sebaliknya disiplin yang kurang ditegakkan akan 

menjadi penghalang atau memperlambat perusahaan mencapai tujuannya. 
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Kedisiplinan merupakan suatu hal yang sangat mutlak dalam kehidupan 

manusia, karena seorang manusia tanpa disiplin yang kuat akan merusak sendi-

sendi kehidupannya, yang akan membahayakan dirinya dan manusia lainnya, 

bahkan alam sekitarnya (Hani, 2008:17). 

Pengertian disiplin secara konvensional mengajarkan bahwa hadiah adalah 

pendorong terbaik dalam membantu individu untuk melakukan sesuatu yang lebih 

baik. Dan salah satu prinsip pembentuk disiplin adalah mengajari seseoarang 

untuk melakukan hal yang benar agar memperoleh perasaan yang nyaman yang 

hakiki saat melakukan sesuatu dan memberikan kontribusi kepada masyarakat 

(Kenneth W, 2005:12). 

Disiplin tidak sama dengan hukum, karena hukum adalah sesuatu yang 

menyakitkan atau menghina yang dilakukan orang yang lebih berkuasa kepada 

orang yang kurang berkuasa dengan harapan akan menghasilkan perubahan 

perilaku (Kenneth W, 2005:12).Dalam pembelajaran dikenal dengan sebutan 

mental discipline. Mental discipline adalah teori yang latihan khususnya 

menghasilkan perbaikan fungsi atau perbaikan umum pada kemampuan mental 

(mental ability). 

Kata disiplin semula disinonimkan dengan education (pendidikan), 

sedangkan dalam pengertian modern pengertian dasarnya adalah kontrol terhadap 

kelakuan, baik oleh suatu kekuasaan luar ataupun oleh individu sendiri. Jadi 

mental discipline berarti kontrol terhadap mental sehingga mempunyai 

kemampuan (Muhaimin, 1996:21). 

Soegeng Prijodarminto, SH. Dalam bukunya “Disiplin Kiat Menuju 

Sukses” disiplin didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk 
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melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, 

keteraturan dan, atau ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian perilaku 

dalam kehidupannya. Perilaku itu tercipta melalui proses binaan melalui keluarga, 

pendidikan dan pengalaman (Prijodarminto, 1994:23). 

Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa disiplin 

merupakan suatu sikap atau perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan dan 

kepatuhan terhadap aturan-aturan, tata tertib, norma-norma yang mampu 

menyesuaikan prosedur suatu instansi berlaku yang disebabkan atas dasar 

kesadaran ataupun kerelaan diri maupun oleh suatu perintah ataupun juga tuntutan 

yang lain baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang tercermin dalam bentuk 

tingkah laku (perilaku) dan sikap. 

2.3.2. Jenis-jenis Disiplin Kerja 

Mangkunegara (2005) mengemukakan terdapat dua bentuk disiplin kerja, 

yaitu; 

1. Disiplin Preventif 

Disiplin preventif merupakan upaya untuk menggerakkan pegawai 

mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan yang telah ditentukan 

oeh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menegakkan kedisipilinan para 

pegawai dengan cara memelihara pegawai untuk senantiasa taat dengan 

aturan yang berlaku.  

Pemimpin memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun iklim 

organisasi dengan disiplin preventif ini. Begitu pula pegawai harus dan 

wajib mengetahui dan memahami semua pedoman kerja serta peraturan 

yang ada dalam organisasi.  
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2. Disiplin Korektif 

Disiplin korektif merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai 

dalam menyatukan peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi 

peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku di perusahaan. Pada 

disiplin korektif, pegawai yang melakukan pelanggara akan diberi 

sanksi sesuai aturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi ini agar 

memperbaiki sikap pegawai yang melakukan pelanggaran agar dapat 

bersikap lebih baik. 

2.3.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

Menurut Hasibuan (2003) terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi disiplin karyawan dalam sebuah organisasi, yakni : 

1. Tujuan dan kemampuan 

Tujuan dan kemampuan mempengaruhi kedisiplinan karyawan. Tujuan 

harus dicapai dengan jelas dan ditetapkan secara ideal dan menantang 

bagi kemampuan atau kompetensi karyawan. Tujuan pekerjaan yang 

dibebankan kepada kayawan harus jelas agar ia bersungguh-sungguh 

dan disiplin dalam mengerjakannya.  

2. Keteladanan pemimpin 

Sikap pemimpin turut berperan dalam menentukan kedisiplinan 

karyawan karena pemimpin dijadikan contoh atau teladan bagi 

anggotanya. Pemimpin yang disiplin akan menggerakkan bawahannya 

untuk bersikap disiplin pula.  

3. Balas jasa 

Balas jasa dalam hal ini gaji dan kesejahteraan juga mempengaruhi 
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karyawan dalam menegakkan keadilan. Apabila ia merasa puas dengan 

balas jasa yang diterima maka ia akan semakin bersemangat dan 

semakin disiplin dalam bekerja. 

4. Keadilan 

Memperlakukan setiap karyawan secara adil sesuai tupoksinya akan 

menumbuhkan sikap kedisiplinan dari karyawan tersebut.  

5. Pengawasan Melekat 

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan secara atif dan langsung baik 

secara perilaku, moral, sikap dan gairah kerja akan lebih efektif 

merangsang kedisiplinan karyawan . 

6. Sanksi 

Pemberian sanksi berupa hukuman berperan dalam memelihara 

kedisiplinan karyawan. Semakin tegas sanksi yang diberikan, maka 

karyawan akan semakin takut untuk bebrbuat pelanggaran. 

7. Ketegasan 

Ketegasan yang dimaksud adalah bagaimana atasan bersikap tegas 

dalam memperlakukan karyawan yang melakukan pelanggaran. 

Pimpinan yang tegas akan disegani oleh bawahannya dan membuat 

karyawan menjadi lebih disipilin. 

8. Hubungan kemanusiaan 

Sikap harmonis antar karyawan pun turut menciptakan budaya disiplin 

ditempat kerja. Saling menghormati dan menghargai akan 

menumbuhkan sikap disiplin dalam kehidupan kerja. 
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2.3.4. Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Sutrisno (2011:94) yang meliputiterdapat beberapa indikator 

disiplin, yaitu: 

a. Ketepatan waktu 

Karyawan yang datang dan pulang kantor tepat waktu, menjaga 

ketertiban dan mampu mengatur waktu dengan baik, dapat dikatakan 

sebagai karyawan yang disiplin 

b. Menggunakan peralatan kantor dengan cara yang sesuai. 

Sikap hati-hati dan bertanggungjawab atas penggunaan peralatan 

kantor, sehingga peralatan kantor dapat terjaga dan terhindar dari 

kerusakan.  

c. Tanggungjawab yang tinggi 

Karyawan yang senantiasa menyelesaikan tugas dan tanggungjawab 

yang diemban sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang diberikan, 

maka dapat dikatakan karyawan tersebut menunjukkan perilaku disiplin 

dalam bekerja. 

d. Ketaatan terhadap aturan kantor 

Pegawai memnggunakan atribut yang telah ditentukan organisasi 

misalnya menggunakan seragam kantor sesuai jadwal yang ditentukan, 

menggunakan kartu tanda pengenal/ identitas, mengajukan izin apabila 

tidak masuk kantor dan beberapa hal yang diatur terkait hal tersebut 

merupakan cerminan dari disiplin yang tinggi. 
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2.4. Kepuasan Kerja 

2.4.1. Pengertian 

Happock dalam Zeqiri & Aziri (2010) pada tahun 1935 menyatakan bahwa 

kepuasan kerja merepresentasikan kombinasi dari psikologis, fisiologis, dan 

keadaan lingkungan kerja yang menyebabkan seorang pegawai dapat menyatakan 

bahwa dirinya benar-benar puas terhadap pekerjaannya. Brooke dalam Rose 

(2003) menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan sebuah respon afektif yang 

diberikan pegawai terhadap situasi kerjanya. Sementara itu, Locke dalam Rose 

(2003) menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan keadaan emosional positif 

yang menyenangkan sebagai hasil dari penilaian individu terhadap pekerjaan atau 

pengalaman terhadap pekerjaan. Hal ini didukung pula oleh Robbins & Judge 

(2008) bahwa kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan 

seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya.  

Ostroff dalam Silverthorne (2004) mendefinisikan bahwa kepuasan kerja 

merupakan sikap yang secara umum dimiliki pegawai terhadap pekerjaannya dan 

berhubungan langsung dengan kebutuhan individu termasuk kerja yang 

menantang, rewards yang sebanding dengan pekerjaan, dan lingkungan serta 

rekan kerja yang mendukung pekerjaan. Churchill, dkk. dalam Chawla & Guda 

(2010) menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan konstruk yang 

multidimensional, di mana di dalamnya terdapat kepuasan terhadap pekerjaan 

individu itu sendiri, supervisor,rekan kerja, kondisi pembayaran, program promosi 

kenaikan jabatan, kebijakan perusahaan, dan perasaaan aman dari pekerjaan itu 

sendiri. 
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Poon dkk. (2007) menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan hasil dari 

penilaian seseorang dalam mendapatkan nilai dari pekerjaan itu sendiri yang 

memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan individu. Pegawai yang 

mempersepsikan bahwa organisasinya mendukung mereka akan memiliki 

kepuasan kerja. Sebaliknya, pegawai yang mempersepsikan organisasinya kurang 

memperdulikan pemenuhan kebutuhan dan kebermaknaan mereka akan melihat 

lingkungan kerja mereka kurang selaras dengan tujuan dan nilai dari pekerjaan, 

dan akan merasakan ketidakpuasan terhadap pekerjaan mereka. Akhirnya, 

perasaan telah didukung oleh organisasi tersebut akan memberikan kenyamanan, 

personal worth, dan kompetensi, di mana dapat meningkatkan afektif yang positif 

terhadap organisasi. Afeksi yang positif inilah yang ditemukan dapat berhubungan 

dengan kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja merupakan bagaimana perasaan individu terhadap 

pekerjaannya dan berbagai aspek yang berbeda dari pekerjaannya. Kepuasan kerja 

adalah perpanjangan dari apa yang individu sukai (kepuasan) atau tidak disukai 

(ketidakpuasan) terhadap pekerjaannya. Sebagaimana telah diukur sebelumnya, 

kepuasan kerja adalah variabel yang termasuk sikap (attitudinal) (Spector, 

1997).Pada masa yang lalu, kepuasan kerja dilihat oleh beberapa peneliti dalam 

pandangan pemenuhan kebutuhan (needs fulfillment), di mana dilihat ketika 

pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologis, seperti 

misalnya bayaran (pay). Bagaimanapun, pendekatan ini telah menekankan bahwa 

saat ini penelitian mengenai kepuasan kerja telah memfokuskan pada proses 

kognitif daripada pemenuhan kebutuhan yang terkandung di dalamnya. Karena 

itulah perspektif sikap merupakan sudut pandang yang kebanyakan digunakan 
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dalam penelitian kepuasan kerja dewasa ini.   

Pendekatan yang diberikan oleh Paul E. Spector (1997) merupakan 

pendekatan yang berusaha melihat kepuasan kerja yang berasal dari banyak aspek 

(facets) dan melihat kepuasan kerja itu sebagai bagian dari kepuasan kerja secara 

intrinsik dan ekstrinsik yang menyeluruh. Jika dibandingkan dengan pendekatan 

global dalam kepuasan kerja, maka pendekatan ini dianggap lebih dapat 

menggambarkan berbagai aspek yang dapat membentuk kepuasan kerja pegawai. 

Dasar pemikiran dan definisi dari Paul E. Spector (1997) inilah yang kemudian 

digunakan peneliti untuk menjadi dasar dalam melakukan penelitian seputar 

kepuasan kerja dan membuat konstruk alat ukur skala kepuasan kerja. 

2.4.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Kristof dalam Spector (1997) menyatakan bahwa anteseden dalam 

kepuasan kerja dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Pertama adalah 

job environtment itu sendiri dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan 

adalah penting dalam mempengaruhi kepuasan kerja. Hal ini termasuk bagaimana 

individu diperlakukan, sifat alami dari tugas, hubungan dengan individu lain di 

tempat kerja, dan rewards. Kedua adalah faktor-faktor individual yang dibawa 

individu dalam pekerjaan. Hal ini termasuk kepribadian dan pengalaman yang 

sebelumnya telah didapat individu. Kesesuaian antara individu dan pekerjaannya 

merupakan pengaruh yang penting yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai. 

Berikut ini adalah penjelasan dari anteseden dari kepuasan kerja pegawai: 

1. Anteseden Lingkungan Dari Kepuasan Kerja 

a. Job Characteristic & Job Characteristic Theory 

Teori yang paling berpengaruh bagaimana job characteristic dapat 
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dapat mempengaruhi individu adalah berasal dari Hackman & 

Oldham. Inti dari teori job characteristic adalah bahwa individu 

dapat dimotivasi dengan kepuasan intrinsik yang dapat 

ditemukannya dalam mengerjakan tugas-tugas dalam pekerjaannya. 

Ketika individu mendapati bahwa pekerjaan mereka menyenangkan 

dan berarti, individu akan menyukai pekerjaannya dan termotivasi 

untuk berkinerja dengan baik dalam pekerjaan mereka. 

Karakteristik inti yang dapat diaplikasikan dalam pekerjaan adalah 

(1) skill variety (2) task identity (3) task significance (4) autonomy 

(5) job feedback.  

b. Organizational Constraints 

Organizational constraints merupakan kondisi dari lingkungan 

pekerjaan yang memiliki pengaruh terhadap kinerja individu dalam 

bekerja. Hal ini berasal dari banyak aspek dari pekerjaan itu sendiri 

termasuk individu lain dalam bekerja dan lingkungan fisik 

pekerjaan. 

c. Role Variables 

Salah satu pendekatan dalam interaksi antara pegawai dan 

pekerjaannya adalah berasal dari perspektif peran yang diberikan 

oleh Katz & Kahn pada tahun 1978. Sebuah peran merupakan 

bentuk perilaku yang harus dilakukan individu dalam organisasi. 

Setiap jabatan dalam organisasi akan memiliki peran tertentu, 

adanya role ambiguity dan role conflict ketika seseorang dengan 

pekerjaannya terdapat kesenjangan akan berpengaruh terhadap 



 
 

 

29 

 

 

kepuasan kerja. 

d. Work-Family Conflict 

Work-family conflict terjadi ketika permintaan dari keluarga dan 

permintaan dari pekerjaan mempengaruhi satu dengan lainnya. 

Masalah ini dapat terukur dari individu di mana kedua pasangan 

bekerja atau single parent. Konflik terjadi ketika misalnya ada anak 

yang sakit dan orangtua harus mengurus anaknya, di sisi lain 

mereka juga dituntut untuk bekerja. Hal ini dapat berpengaruh 

dengan kepuasan kerja. 

e. Pay 

Korelasi antara level bayaran dan kepuasan kerja relatif kecil. 

Sebagaimana telah diperkirakan sebelumnya, level dari bayaran 

berhubungan dengan kuat dengan kepuasan bayaran daripada 

kepuasan kerja secara umum. Spector menemukan bahwa korelasi 

ini hanya sebesar 0.17 antara bayaran dengan kepuasan kerja. 

Korelasi yang kecil ini menunjukkan bahwa bayaran sendiri 

bukanlah faktor yang sangat kuat dalam kepuasan kerja. 

f. Job Stress 

Dalam setiap pekerjaan akan ada kondisi atau situasi di mana 

pegawai menemukan dirinya sangat tertekan dalam pekerjaannya. 

Hal ini dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja itu sendiri. 

Sebuah survey yang dilakukan Warr dan Payne menyatakan bahwa 

15% pria dan 10% wanita mengalami stres kerja dalam lingkungan 

pekerjaannya. Hal ini apabila berlangsung dalam beberapa 
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rangkaian waktu akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

pegawai dan juga baik kesehatan secara fisik maupun secara 

mental. Ketegangan dalam pekerjaan merupakan respon dari 

adanya stres kerja, seperti misalnya kegelisahan atau simptom fisik 

seperti sakit kepala. Lebih lanjut lagi, ketegangan ini dapat berupa 

reaksi perilaku seperti berhenti dari pekerjaan; reaksi fisik, seperti 

hipertensi; dan reaksi psikologis seperti frustasi. Ketidakpuasan 

kerja juga dapat dikatakan menjadi obyek yang banyak diteliti 

karena disebabkan adanya stres kerja. Hal ini juga termasuk 

sebagai reaksi psikologis. 

g. Workload 

Workload merupakan permintaan yang diberikan kepada pegawai 

dalam pekerjaannya. Secara kualitatif, workload adalah usaha yang 

dilakukan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan baik secara 

fisik maupun mental. Hal ini memiliki korelasi terhadap kepuasan 

kerja. 

h. Control 

Kontrol merupakan kebebasan pegawai untuk membuat keputusan 

mengenai pekerjaan mereka. Autonomy, adalah bagian dari kontrol 

yang merupakan kebebasan dalam penyelesaian dari tugas tertentu. 

Hal ini juga berhubungan dengan kepuasan kerja. 

i. Work Schedules 

Jadual kerja, seperti jam kerja yang panjang, jam kerja malam, 

kerja paruh waktu, ataupun jam kerja yang fleksibel juga memiliki 
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hubungan dengan kepuasan kerja pegawai. 

2. Anteseden Personal Dari Kepuasan Kerja 

a. Personality Trait 

1) Locus of Control 

Locus of control merupakan variabel kognitif yang 

merepresentasikan kepercayaan individu untunk mengontrol 

penguatan positif ataupun negatif dalam hidup. Kepercayaan ini 

dapat mempengaruhi perilaku dan sikap kerja. Ada banyak 

penelitian yang menemukan bahwa locus of control dapat 

berhubungan dengan kinerja, perilaku kepemimpinan, persepsi 

atas pekerjaan, dan motivasi kerja. Hal ini juga berkorelasi 

secara signifikan dengan kepuasan kerja. 

2) Negative Affectivity 

Negative affectivity adalah variabel kepribadian yang 

merefleksikan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk 

mengalami emosi negatif, misalnya kecemasan atau depresi 

dalam berbagai situasi. Hal ini memiliki hubungan pulan dengan 

kepuasan kerja. 

b. Person-Job Fit 

Kebanyakan penelitian berusaha melihat karakteristik pekerjaan 

dan membandingkannya dengan karakteristik individu. Beberapa 

penelitian berusaha melihat hubungan diantara kedua hal ini dan 

mendapatkan ketika apabila karakteristik pekerjaan yang dimiliki 
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individu sesuai dengan karakteristik diri individu, hal ini akan 

berhubungan dengan kepuasan kerja. 

2.4.3. Efek Potensial Kepuasan Kerja 

Spector (1997) menjelaskan bahwa terdapat berapa perilaku dan hasil yang 

didapatkan dari pegawai yang mengalami kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Hal 

ini termasuk tidak hanya berasal dari variabel pekerjaan seperti job performance 

dan turnover, namun juga variabel yang berasal dari non-pekerjaan seperti life 

satisfaction. Berikut ini adalah efek potensial yang didapatkan dari kepuasan 

kerja: 

1. Job Performance 

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa seorang pegawai yang puas 

akan memberikan kinerja yang lebih baik lagi. Beberapa penelitian 

dewasa menunjukkan nilai korelasi yang cukup rendah untuk 

hubungan tersebut. Dua buah penelitian meta analisis menunjukkan 

bahwa korelasi rata-rata yang dihasilkan dari kedua hubungan tersebut 

hanyalah sekitar 0,25 dan korelasi yang dilakukan antar facets 

hanyalah sekitar 0,54 pada pay satisfaction dan 0,196 pada nature of 

work satisfaction. 

2. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Organizational Citizenship Behavior adalah perilaku dari pegawai 

yang berusaha untuk membantu rekan kerjanya atau organisasi. Contoh 

dari OCB adalah datang tepat waktu, membantu rekan kerja, membuat 

saran untuk perbaikan, dan tidak membuang waktu di tempat kerja. 

Seseorang yang bahagia dapat bekerja lebih dari apa yang diharapkan 
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organisasi. OCB sendiri dapat dibagi menjadi alturism dan 

compliance. Beberapa penelitian menemukan bahwa kepuasan kerja 

memiliki korelasi yang sama sebesar 0,25 dengan kedua tipe OCB. 

3. Withdrawal Behavior 

Banyak teori yang memberikan hipotesis bahwa seseorang yang tidak 

menyukai pekerjaannya akan cenderung menghindarinya, lebih lagi 

akan berhenti dari pekerjaannya atau sering tidak masuk kerja atau 

datang terlambat. Withdrawal behavior ini telah menjadi perhatian 

lebih dalam penelitian seputar kepuasan kerja. 

a. Absence 

Absesnce adalah sebuah fenomena yang dapat menurunkan 

efektifitas dan efisiensi dengan meningkatkan biaya organisasi. 

Pada beberapa kebijakan organisasi, pegawai yang melakukan 

absen tetap akan menerima upah yang sama dengan pegawai 

yang datang, hal ini akan memberikan kerugian pada 

perusahaan yang mengeluarkan hal yang sama namun 

mendapatkan produktivitas yang berbeda. Namun, korelasi 

yang didapatkan dari kepuasan kerja dan absen adalah cukup 

rendah. 

b. Turnover 

Kebanyakan teori yang membahas tentang turnover adalah 

berasal dari ketidakpuasan kerja. Seorang pegawai yang tidak 

menyukai pekerjaannya akan cenderung mencari pekerjaan 

lain. Beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi antara 
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kepuasan kerja dan turnover. Ketika karakteristik individu 

digabungkan dengan karakteristik dari lingkungan pekerjaan, 

hal inilah yang menentukan level dari kepuasan kerja. Jika 

level dari kepuasan kerja adalah rendah, seseorang akan 

mengembangkan perilaku yang berniat untuk berhenti dari 

pekerjaannya. Kesempatan kerja di lain tempat juga merupakan 

hal yang penting, karena seseorang akan lebih mudah untuk 

berhenti dari pekerjaannya apabila ada kesempatan bekerja di 

tempat lain. 

4. Burnout 

Burnout adalah sebuah stase psikologis atau emosional yang 

cenderung tertekan dalam menjalankan pekerjaannya. Kepuasan kerja 

merupakan sebuah respon sikap, sedangkan burnout merupakan respon 

emosional terhadap pekerjaan. Ketika individu mengalami burnout, 

maka maka individu mengalami kelelahan secara emosional dan 

memiliki motivasi kerja yang rendah, namun tidak seperti depresi. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kepuasan kerja memiliki 

hubungan yang signifikan dengan burnout, di mana seorang pegawai 

yang tidak puas dengan pekerjaannya akan menunjukkan level burnout 

yang cenderung tinggi.  

5. Physical Health & Psychological Well-Being 

Dewasa ini banyak perhatian yang menekankan bahwa kesehatan fisik 

dan psikologis banyak dipengaruhi oleh sikap terhadap pekerjaan. 

Individu yang tidak menyukai pekerjaannya dapat mengalami 
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kesehatan yang kurang baik. Hasil penelitian-penelitian ini termasuk 

simtom fisik dan masalah psikologis. Hal ini juga termasuk bahwa 

seseorang yang tidak menyukai pekerjaannya akan memiliki masa 

hidup yang kurang panjang. Banyak penelitian yang akhirnya 

menghubungkan antara kesehatan kepuasan kerja. Hasil dari banyak 

penelitian ini adalah banyaknya korelasi yang didapatkan antara 

kepuasan kerja dengan simtom fisik atau psikosomatis, seperti sakit 

kepala ataupun sakit perut. Ketidakpuasan kerja juga ditemukan 

berpengaruh terhadap kecemasan dan depresi.  

6. Counterproductive Behavior 

Kebalikan dari organizational citizenship behavior adalah 

counterproductive behavior. Counterproductive behavior adalah 

perilaku dari pegawai yang secara disengaja maupun tidak disengaja 

melukai organisasi. Hal ini termasuk agresi terhadap rekan kerja, 

sabotase kerja, dan pencurian. Spector dan Chen (1992) menemukan 

ada hubungan antara ketidakpuasan kerja dengan counterproductive 

behavior, namun beliau juga menjelaskan bahwa terdapat banyak 

faktor yang akhirnya mempengaruhi counterproductive behavior, salah 

satunya adalah kontrol di tempat kerja.  

7. Life Satisfaction 

Life satisfaction merupakan perasaan individu mengenai kehidupannya 

secara umum. Life satisfaction dapat diukur dengan dengan facets 

kepuasan pada hal spesifik dalam hidup seperti keluarga atau kegiatan 

liburan. Life satisfaction juga dapat diukur secara global mengenai 
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perasaan seseorang terhadap kehidupannya. Dalam penelitiannya, 

Gallup menyatakan bahwa unsur dari kepuasan hidup secara umum 

salah satunya dipengaruhi dari kepuasan kerja. Ketika seseorang 

merasa puas terhadap pekerjaannya, maka hal ini akan berpengaruh 

pada kepuasan hidupnya secara umum, begitu pun juga sebaliknya. 

Beberapa penelitian lain juga ikut mengonfirmasi adanya korelasi yang 

positif antara kepuasan kerja dan kepuasan hidup.  

2.4.4. Indikator Kepuasan Kerja 

Setiap karyawan memiliki tolak ukur kepuasan kerja yang berbeda standar 

kepuasannya menurut Colquitt et al., (2013) terdapat beberapa indikator kepuasan 

kerja, yaitu 

a) Gaji 

Gaji sebagai faktor multib dimensi dalam kepuasan kerja merupakan 

sejumlah upah atau uang yang diterima dan tingkat dimana hal ini bisa 

dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan 

orang lain dalam organisasi. Uang tidak hanya membantu orang 

memperoleh kebutuhan dasar, tetapi juga alat untuk memberikan 

kebutuhan kepuasan pada tingkat yang lebih tinggi 

b) Promosi 

Promosi adalah kesempatan untuk maju dalam organisasi, sepertinya 

memiliki pengaruh yang berbeda pada kepuasan kerja. Hal ini 

dikarenakan promosi memiliki sejumlah bentuk yang berbeda dan 

memiliki penghargaan, seperti promosi atas dasar senioritas atau 

kinerja dan promosi kenaikan gaji. 
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c) Pengawasan (supervisi) 

Pengawasan merupakan kemampuan penyelia untuk memberikan 

bantuan teknis dan dukungan perilaku. Ada 2 (dua) dimensi gaya 

pengawasan yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Pertama 

adalah berpusat pada karyawan, diukur menurut tingkat dimana 

penyelia menggunakan ketertarikan personal dan peduli pada 

karyawan, seperti memberikan nasehat dan bantuan kepada karyawan, 

komunikasi yang baikdan meneliti seberapa baikkerja karyawan. 

Kedua adalah iklim partisipasi atau pengaruh dalam pengambilan 

keputusan yang dapat mempengaruhi pekerjaan karyawan. Secara 

umum, kedua dimensi tersebut sangat berpengaruh pada kepuasan 

kerja karyawan. 

d) Rekan kerja 

Umumnya, rekan kerja yang kooperatif merupakan sumber kepuasan 

kerja yang paling sederhana pada karyawan secara individu. 

Kelompok kerja, terutama tim yang ‘kuat’ bertindak sebagai sumber 

dukungan,kenyamanan, nasehat, dan bantuan pada anggota individu 

e) Pekerjaan itu sendiri 

Sumber utama kepuasan, dimana pekerjaan tersebut memberikan 

tugas yang baik, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk 

menerima tanggung jawab dan kemajuan untuk karyawan 

f) Altruism 

Altruism adalah tindakan suka rela yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa 
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mengharapkan imbalan apapun, kecuali mungkin perasaan telah 

melakukan perbuatan baik. 

g) Status 

Status merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja. Status yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa 

cara seperti keterampilan & keahlian, jangka waktu latihan, jumlah 

tanggung jawab sosial ataupun sikap kerja dapat mempengaruhi 

kepuasan kerjaindividu. 

h) Lingkungan sosial  

Terdiri dari lingkungan kerja fisik dan psikologis. Karyawan akan 

mudah mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya bila kondisi 

sekitarnya bersih, terang, tidak terlalu sempit dan bising. Sehingga 

karyawan akan mudah mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan 

dalam suasana atau kondisi yang harmonis. 

2.5. Kinerja 

2.5.1. Pengertian 

Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu sesuai 

dengan standart yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan bentuknya 

dapat bersifat tangible (dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya) atau 

intangible (tak dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya), tergantung pada 

bentuk dan proses pelaksanaan pekerjaan itu. Kinerja yang dihasilkan oleh 

pegawai dalam suatu perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi 

yang baik itu yang berasal dari dalam diri pegawai ataupun yang berasal dari luar 

individu pegawai. Mangkuprawira dan Hubeis dalam bukunya Manajemen Mutu 
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Sumber Daya Manusia (2007:153) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil dari 

proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari karyawan 

serta organisasi bersangkutan. 

Menurut Mangkunegara (2002) mengemukakan bahwa hasil kinerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Hasibuan 

(2002) mengemukakan bahwa pengorbanan jasa, jasmani dan pikiran untuk 

menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa dengan memperoleh imbalan prestasi 

tertentu. 

Mangkuprawira dan Hubeis (2007) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil 

dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari 

karyawan serta organisasi bersangkutan. 

Dari definisi diatas, kinerja merupakan suatu hasil dari tindakan seorang 

pekerja sesuai dengan pekerjaannya dan diawasi oleh orang-orang tertentu yaitu 

seorang atasan atau pimpinan dan dukungan dari organisasi. 

 

2.5.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Mangkunegara (2000) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

kinerja antara lain: 

a. Faktor kemampuan secara psikologis kemampuan (ability) pegawai 

terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita 

(pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu di tempatkan pada pekerjaan 

yang sesuai dengan keahliannya.  

b. Faktor motivasi, motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai 
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dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan 

diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. 

Menurut Mangkuprawira dan Hubeis (2007) kinerja karyawan dipengaruhi 

oleh faktor intrinsik dan ektrinsik pegawai. Faktor – faktor intrinsik yang 

mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari pendidikan, pengalaman, motivasi, 

kesehatan, usia, keterampilan, emosi dan spiritual. Sedangkan faktor ekstrinsik 

yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari lingkungan fisik dan non fisik, 

kepemimpinan, komunikasi vertical dan horizontal, kompensasi, kontrol berupa 

penyeliaan, fasilitas, pelatihan, beban kerja, prosedur kerja, system hukuman dan 

sebagainya.  

Lebih lanjut Mangkuprawira dan Hubeis (2007) menguraikan faktor-faktor 

tersebut sebagai berikut : a) Faktor Personal, faktor personal pegawai meliputi 

unsur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan 

komitmen yang dimiliki oleh setiap individu, b) Faktor Kepemimpinan, meliputi 

aspek kualitas manajer dan dan team leader dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan, dan dukungan kerja kepada karyawan, c) Faktor Tim, meliputi 

kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu team, 

kepercayaan terhadap sesama anggota team, kekompakan, dan keeratan anggota 

team, d) Faktor Sistem, meliputi system kerja, fasilitas kerja dan infrakstruktur 

yang diberikan oleh organisasi, kompensasi dan proses organisasi dan kultur 

kinerja dalam organisasi, e) Faktor Kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal.   
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2.5.3. Aspek-aspek Kinerja 

Moekijat  (1989)  menyebutkan  bahwa  dalam  mengukur kinerja  harus  

dipertimbangkan  sifat  individu  dan  faktor kontribusi  pegawai  tersebut  

terhadap  organisasi/kelompok seperti  inisiatif,  semangat,  kepercayaan  yang  

mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Penilaian kinerja 

tersebut  dikenal  dengan  istilah  sistem  Grafic  Scales.  Dengan demikian  

menurut Moekijat (1989) aspek-aspek  kinerja  meliputi   

a.  Pekerjaan yang dihasilkan 

b.  Kerjasama  

c.  Inisiatif 

d.  Pengetahuan 

e.  Kehadiran 

f.  Kesetiaan 

Menurut Setiawan (2014), untuk mengukur kinerja dapat meggunakan 

idikator sebagai berikut : 

a. Ketepatan penyelesaian tugas, yakni pengelolaan waktu dalam 

mengerjakan dan menyelesaikan tugas/ tanggung jawab 

b.  Keseuaian jam kerja, yakni kesediaan karyawan dalam menaati segala 

aturan yang berkaitan dengan waktu masuk dan pulang kerja. 

c. Tingkat Kehadiran, yakni prosentase kahadiran dalam bekerja selama 

periode waktu tertentu. 

d. Kerjasama antar karyawan, yakni kemampuan bekerja secara 

berkelompok demi mencapai suatu tujuan yang bersinergi 
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e. Kepuasan kerja, yakni perasaan senang, bangga yang terakumulasi 

menjadi sebuah kepuasan karena mengerjaan tugas atau pekerjaan 

tersebut. 

 

 

 

  



 
 

 

43 

 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1. Kerangka Konseptual 

Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan pegawai di tempat kerja pada 

berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, 

mengidentifikasi karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara 

efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja dan 

menghasilkan kinerja yang baik. Sudarmanto (2009) menyatakan kompetensi 

merupakan atribut kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja individu. 

Disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan 

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban pada peraturan 

perusahaan atau organisasi dan norma-normal sosial yang berlaku. Selain itu, 

disiplin kerja merupakan satu prosedur yang mengoreksi atau menghukum 

seorang bawahan karena melanggar aturan atau prosedur (Dessler, 1998). 

Selanjutnya, Hasibuan (2003) mengemukakan bahwa disiplin merupakan 

kesadaran dan kesediaan karyawan untuk menaati segala aturan di perusahaan dan 

norma-norma sosial yang berlaku. 

Kepuasan kerja merupakan sikap positif terhadap pekerjaan pada diri 

seseorang. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. 

Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan 

sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Biasanya orang akan merasa puas atas 

kerja yang telah atau sedang dijalankan, apabila apa yang dikerjakan dianggap 
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telah memenuhi harapan, sesuai dengan tujuannya bekerja. Apabila seseorang 

mendambakan sesuatu, berarti yang bersangkutan memiliki suatu harapan dan 

dengan demikian termotivasi untuk melakukan tindakan kearah pencapaian 

harapan tersebut. Jika harapan tersebut terpenuhi, maka akan dirasakan kepuasan. 

Kepuasan kerja menunjukkan kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul 

dan imbalan yang disediakan pekerjaan, sehingga kepuasan kerja juga berkaitan 

erat dengan teori keadilan, perjanjian psikologis dan motivasi (Robbins danJudge, 

2008:206). 

Kerangka konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kompetensi (X1) 

a) Kemampuan 

b) Pengetahuan 

c) Sikap 

(Wibowo, 2012) 

Disiplin (X2) 

a) Ketepatan Waktu 

b) Penggunaan peralatan 

kantor yang sesuai 

c) Tanggun jawab yang 

tinggi 

d) Ketaatan terhadap aturan 

kantor 

(Sutrisno, 2011) 

Kepuasan Kerja (X3) 

a) Gaji 

b) Promosi 

c) Pengawasan (supervise) 
d) Rekan Kerja 

e) Pekerjaan itu sendiri 

 (Colquitt et al., 2013) 

Kinerja (Y) 

a) Ketepatan 

penyelesaian tugas 

b) Kesesuaian jam 

kerja 

c) Tingkat Kehadiran 

d) Kerjasama 

(Setiawan, 2014) 
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3.2. Hipotesis 

Berdasarkan pendahuluan dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas, 

maka hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Ada pengaruh antara kompetensi terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Satpol PP Kabupaten Barru 

2. Ada pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Satpol PP Kabupaten Barru 

3. Ada pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai di 

Kantor Satpol PP Kabupaten Barru 

4. Ada pengaruh antara kompetensi, disiplin kerja dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja di Kantor Satpol PP Kabupaten Barru 

3.3. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional melekatkan arti pada suatu konstruk atau variabel 

dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu 

untuk mengukur konstruk atau variabel itu. Suatu definisi operasional merupakan 

semacam buku pegangan yang berisi petunjuk bagi peneliti yang berisi spesifikasi 

kegiatan peneliti dalam mengukur suatu variabel atau memanipulasikannya 

(Kerlinger, 2002). 

Beberapa definisi operasioal yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. Kompetensi (X1) 

Kompetensi merupakan  pengetahuan,  ketrampilan,  dan  kemampuan  

yang  dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia 

dapat melakukan  perilaku-perilaku  kognitif,  afektif,  dan  psikomotorik  dengan 

sebaik-baiknya. Menurut  Wibiwo  (2012)  indikator  untuk  mengukur 
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kompetensi:  Kemampuan,  memiliki keahlian/pengetahuan,  dan  Sikap.  

Pengukuran kompetensi menggunakan  8  item  pertanyaan.  Skala  pengukuran  

yang  digunakan adalah skala Likert. 

2. Disiplin Kerja 

Disiplin merupakansetiap tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh 

karyawan saat  bekerja. Jika ada tindakan penyelewengan yang tidak sesuai 

dengan aturan maupun sesuatu yang dianulir dari fakta yang ada sebaiknya 

perusahaan menetapkan hukuman bagi karyawannya. Menurut Sutrisno 2011 

disiplin kerja  diukur menggunakan  indikator  yang  meliputiketepatan waktu, 

penggunaan peralatan kantor yang sesuai, tanggunjawab yang tinggi, dan ketaatan 

terhadap aturan kantor. Pengukuran disiplin kerja menggunakan  9  item  

pertanyaan.  Skala  pengukuran  yang  digunakan adalah skala Likert. 

3. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan derajat perasaan individu terhadap 

pekerjaannya dan berbagai aspek dari pekerjaannya. Semakin tinggi skor yang 

diberikan oleh seorang pegawai, maka menunjukkan bahwa pegawai tersebut 

semakin puas terhadap pekerjaannya. Sebaliknya, semakin rendah skor yang 

diberikan oleh seorang pegawai menunjukkan semakin tidak puas pegawai 

tersebut terhadap pekerjaannya. Hanya sebagianindikator kepuasan kerja yang 

diberikan adalah berdasarkan (Colquitt et al., 2013), yaitu: 

a) Gaji, yaitu kepuasan yang berkaitan dengan upah dan kenaikan upah 

b) Promosi, yaitu kepuasan yang berkaitan dengan kesempatan atas promosi 

kerja 

c) Pengawasan, yaitu kepuasan yang berkaitan dengan seseorang yang 
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menjadi supervisor/atasan langsung 

d) Rekan Kerja, yaitu kepuasan yang berkaitan dengan kelompok kerja, 

terutama tim yang ‘kuat’ bertindak sebagai sumber dukungan,kenyamanan, 

nasehat, dan bantuan pada anggota individu 

e) Pekerjaan itu sendiri, yaitu kepuasan pekerjaan menekankan 

padapemberikan tugas yang baik, kesempatan untuk belajar, dan tanggung 

jawab. 

Pengukuran kepuasan kerja menggunakan  15  item  pertanyaan.  Skala  

pengukuran  yang  digunakan adalah skala Likert. 

4. Kinerja 

Kinerja adalah merupakan perilaku nyata yang  ditampilkan  setiap  orang  

sebagai  prestasi  kerja  yang  dihasilkan  oleh karyawan  sesuai  dengan  perannya  

dalam  perusahaan.  Kinerja  dalam penelitian  ini  diukur  dengan  menggunakan  

indikator  yang  diadopsi  dariSetiawan  dan  Kartika  (2014:147)  yaitu:  

ketepatan  penyelesaian  tugas, kesesuaian  jam  kerja,  tingkat  kehadiran,  dan  

kerjasama  antar  karyawan.Pengukuran  kinerja  menggunakan  11  item  

pertanyaan.  Skala  pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif adalah metode 

penelitian yang menggunakan bahasa dari variabel-variabel dan hubungan 

diantara variabel-variabel tersebut. Perbedaan penelitian kuantitatif dari penelitian 

kualitatif adalah style dari penelitian dan tipe data yang digunakan. Dalam 

penelitian kuantitatif terdapat 3 buah teknik metodelogi yang digunakan, yaitu 

eksperimen, survey, dan content analysis. Jika dilihat dari style, tipe data, dan 

metode pengumpulan datanya, maka penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan tipe penelitian survey (Neuman, 2003).   

Penelitian survey merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan dari 

sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Penelitian ini 

menitikberatkan pada penelitian relasional, yakni mempelajari hubungan variabel-

variabel, sehingga secara langsung atau tidak langsung hipotesis penelitian selalu 

dipertanyakan. Informasi dalam penelitian ini dikumpulkan dari responden dengan 

menggunakan kuesioner (Singarimbun, 2008). Jadi, tipe penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian survey yang digunakan untuk 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa 

atau exploratory/confirmatory research. 

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Satpol PP Kabupaten Barru, lokasi 

tersebut penulis pilih dengan pertimbangan lebih mudah dalam pengumpulan data, 

baik yang bersifat data primer maupun data sekunder. Waktu penelitian selama 
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kurang lebih 3 (tiga) bulan. 

4.3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Singarimbun, 2008). 

Karakteristik/sifat yang dimiliki oleh populasi dalam penelitian ini adalah: 

1. Pegawai tetap atau PNS maupun di lingkungan Kantor Satpol PP 

Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 

2. Telah bekerja pada lingkungan kedinasan minimal 1 tahun.  

3. Memiliki atasan langsung. Hal ini dikarenakan salah satu facet dari 

kepuasan kerja mengukur tentang supervision. 

Sedangkan sampel penelitian ini adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kerlinger (2002) mengemukakan bahwa 

semakin besar jumlah anggota sampel akan semakin representatif mencerminkan 

keadaan populasinya. Menurut Arikunto (2005) apabila subjek dibawah 100 

orang, maka hasilnya akan lebih baik apabila diambil semua, atau dengan kata 

lain penelitian ini merupakan penelitian populasi.  

Pegawai yang berada di kantor Satpol PP yang memenuhi syarat yang 

dimaksud oleh peneliti hanya berjumlah 52 orang, oleh karena itu peneliti 

menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan responden dalam penelitian ini.  

4.4. Jenis dan Sumber Data 

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

data sekunder dengan sumber data sebagai berikut: 

1. Data Primer, Data primer yaitu data yang didapat langsung  dari 
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responden yang diperlukan untuk mengetahui tanggapan responden 

mengenai kompetensi, disiplinkerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

pegawai pada kantor Satpol PP Kabupaten Barru. Data tersebut diperoleh 

langsung dengan cara membagi kuisioner dan wawancara atau daftar 

pertanyaan kepadapegawai. 

2. Data Sekunder, data sekunder berupa data yang diperoleh berdasarkan 

dokumen yang diterbitkan organisasi seperti data absensi pegawai, data 

jumlah pegawai, dan sejarah organisasi 

4.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian survey, penggunaan kuesioner merupakan hal yang pokok 

untuk pengumpulan data. Hasil kuesioner tersebut akan terjelma dalam angka-

angka, tabel-tabel, analisis statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian. 

Analisis data kuantitatif dilandaskan pada hasil kuesioner itu. Tujuan pokok 

pembuatan kuesioner adalah untuk (a) memperoleh informasi yang relevan 

dengan tujuan survey, dan (b) memperoleh informasi dengan reliabilitas dan 

validitas setinggi mungkin. Mengingat terbatasnya masalah yang dapat 

dipertanyakan dalam kuesioner, maka senantiasa perlu diingat agar pertanyaan-

pertanyaan memang langsung berkaitan dengan hipotesis dan tujuan penelitian 

tersebut (Singarimbun, 2008). 

 Adapun alasan yang digunakan peneliti dalam pemilihan metode kuesioner  

adalah:  

1. Subjek adalah orang yang paling tahu tentang keadaan diri sendiri. 

2. Pernyataan subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. 
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3. Interpretasi subjek terhadap pernyataan yang diajukan kepadanya adalah 

sama dengan yang dimaksudkan peneliti 

Namun, metode kuesioner ini juga memiliki kelemahan ,yaitu: 

1. Unsur-unsur yang tidak disadari tidak dapat diungkap 

2. Besar kemungkinan jawaban dipengaruhi oleh keinginan-keinginan 

pribadi 

3. Adanya hal-hal yang dirasa tidak perlu ditanyakan 

4. Kesukaran individu untuk merumuskan keadaan diri sendiri kedalam 

bahasa tulis 

5. Kurangnya kontrol terhadap urutan pernyataan 

6. Ketidakmampuan mengontrol situasi dalam menjawab pertanyaan, 

khususnya karena kehadiran orang lain (Hadi, 1994). 

Peneliti menyusun sendiri empat buah skala yang digunakan dalam 

penelitian ini berdasarkan variabel yang diteliti, yaitu kompetensi, disiplin kerja, 

kepuasan kerja dan kinerja. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Studi pustaka berdasarkan variabel yang ingin diteliti 

2. Mendefinisikan variabel yang ingin diteliti dan menentukan indikator 

sebagai dasar pembuatan skala 

3. Menentukan penentuan skor dalam skala  

4. Membuat aitem-aitem dalam skala berdasarkan indikator 

5. Konsultasi dengan dosen pembimbing dan Professional Judges terkait 

aitem-aitem dalam skala 
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6. Melakukan perbaikan aitem berdasarkan saran dosen pembimbing dan 

Profesional Judges terkait aitem-aitem dalam skala 

7. Membuat blueprint dan skala 

8. Melakukan pengambilan data penelitian 

9. Menghitung Validitas dan Reliabilitas 

10. Melakukan uji coba hipotesis 

11. Menulis laporan 

4.6. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu 

tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi 

apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur, 

yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 2008). 

Uji validitas terhadap alat ukur yang dilakukan peneliti dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan validitas isi (content validity). Validitas isi 

(content validity) merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap 

isi tes dengan analisis rasional atau lewat professional judgement. Pertanyaan 

yang dicari jawabannya dalam validitas ini adalah sejauh mana aitem-aitem dalam 

tes mecakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak di ukur atau sejauh mana 

isi tes mencerminkan ciri atribut yang hendak diukur (Azwar, 2008).  

Sebelum diuji pada subyek penelitian, ketiga skala yang telah dibuat 

peneliti dikonsultasikan terlebih dahulu kepada 3 orang profesional judges. 

Profesional judges ini akan menilai kesesuaian antara aitem dengan definisi 
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operasionalnya dan melihat apakah bentuk kalimat di masing-masing aitem telah 

memenuhi kaidah penulisan aitem. Professional judges yang diminta penulis 

untuk melakukan validitas isi pada alat ukur penelitian ini terdiri dari dua orang 

dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang dianggap menguasai alat 

ukur dan satu orang professional judges dari Organisasi A di Surabaya. Di bagian 

lampiran terdapat hasil konsultasi dengan profesional judges terkait skala yang 

akan diuji kepada subyek penelitian (Lampiran 8). Setelah dikonsultasikan dengan 

ahli, maka selanjutnya dianalisis dengan analisis aitem.  

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang 

mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas 

tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel (reliable). Walaupun reliabilitas 

mempunyai berbagai nama lain seperti keterpercayaan, keterandalan, keajegan, 

kestabilan, konsistensi, dan sebagainya, namun ide pokok yang terkandung dalam 

konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya 

(Azwar, 2008). 

Pendekatan yang digunakan untuk menguji reliabilitas alat ukur dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan konsistensi internal (internal 

consistency). Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan satu bentuk tes yang 

dikenakan hanya sekali saja pada sekelompok subjek (single trial administration). 

Pendekatan konsistesi internal bertujuan melihat konsistensi antar aitem atau antar 

bagian dalam tes itu sendiri. Untuk itu, setelah skor setiap aitem diperoleh dari 

sekelompok subyek, tes dibagi menjadi beberapa belahan (Azwar, 2008). Uji 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Alpha Chronbach dengan bantuan 
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aplikasi program SPSS Version 16  for Windows. 

Pada tahapan reliabilitas, peneliti juga berusaha melihat daya beda atau 

data diskriminasi aitem. Daya pembeda atau daya diskriminasi aitem adalah 

sejauhmana aitem mampu membedakan antara individu atau kelompok individu 

yang memiliki dan tidak memiliki atribut yang diukur. Parameter daya beda aitem 

berupa korelasi aitem total yang mampu memperlihatkan kesesuaian fungsi aitem 

dengan fungsi skala secara keseluruhan (Azwar, 2008). 

4.7. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diintepretasikan. Dalam proses ini seringkali digunakan 

statistik. Salah satu fungsi pokok statistik adalah menyederhanakan data penelitian 

yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih 

mudah untuk dipahami (Singarimbun, 2008).  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis regresidengan bantuan program SPSS Version 16 for Windows. Teknik 

analisis regresi ini digunakan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mencoba 

mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kompetensi, disiplin kerja dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. 

Dalam melakukan analisis regresi juga perlu untuk diketahui bahwa 

terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi dengan melakukan beberapa 

pengujian, yaitu data harus bersifat normal, homogen, linier, tidak terdapat 

mulikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi. 
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BAB V 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1. Hasil Penelitian 

 

5.1.1. Gambaran Umum  Objek Penelitian 

 

Secara geografis, Kabupaten Barru terletak pada 4°00′ – 5°35′ 

Lintang Selatan dan 199°35′ – 119°49′ Bujur Timur. Wilayahnya berada di 

bagian barat daratan Pulau Sulawesi sekitar kurang lebih 102 Km sebelah 

utara Kota Makassar Ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru 

mempunyai ketinggian antara 0-1.700 meter diatas permukaan laut dengan 

bentuk permukaan sebahagian besar daerah kemiringan berbukit hingga 

bergunung-gunung.Wilayah bertopografi perbukitan hingga pegunungan  

berada di sebahagian besar wilayah tengah hingga timur dan selatan yang 

sebagiannya juga merupakan kawasan karst. Sebahagian lainnya merupakan 

daerah datar, landai hingga pesisir. Kabupaten Barru merupakan daerah 

pesisir pantai yang cukup panjang. Garis pantai mencapai 87 Km sehingga 

merupakan kabupaten dengan pesisir pantai terpanjang di Sulawesi Selatan. 

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berawal di Yogyakarta pada 

tanggal 3 Maret 1950, dengan motto PRAJA WIBAWA, untuk mewadahi 

sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah 

dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan 

Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali 

dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah 

Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Karst
https://id.wikipedia.org/wiki/Pantai
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
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sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta 

untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru adalah unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satua Polisi 

Pamong Praja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Barrumerupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas 

Pokok dan Fungsi Serta Kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 

255, 256 dan 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Satuan Polisi Pamong sebagai berikut : 

a. Tugas Pokok 

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat. 

b. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai 

fungsi: 

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan 

masyarakat; 

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan 

pelindungan masyarakat; 
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3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan 

masyarakat dengan instansi terkait; 

4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas 

pelaksanaan Perda dan Perkada; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Kewenangan 

Polisi Pamong Praja berwenang : 

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga 

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran 

atas Perda dan/atau Perkada; 

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hokum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda 

dan/atau Perkada; dan 

4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau 

Perkada 

Berikut sturuktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
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Gambar 5.1 Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Barru 

 

5.1.2. Identitas Responden 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 52 orang 

responden pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru 

sebagaimana dimaksud dalam metode penelitian, maka diperoleh 

beberapa karakteristik-karakteristik responden secara umum, yang 

dijelaskan meliputi: umur,jenis kelamin, masa kerja, tingkat 

Pendidikan. 

1. Sebaran Responden menurut Umur 

 

Tabel 5.1 

Sebaran Responden Menurut Umur 

Umur Frekuensi Persentase 

30-40 Tahun 17 32,7 

41-50 Tahun 26 50 

>50 Tahun 9 17,3 

Jumlah 52 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 
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Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 52 orang 

yang dijadikan sebagai sampel, dominan responden berumur 41-50 

tahun sebanyak 26 orang (50%), dibandingkan umur 30-40 tahun 

sebanyak 17 orang (32,7%) dan umur >50 tahun sebanyak 9 orang 

(17,3%). 

 
2. Sebaran Responden berdasar JenisKelamin 

 

Tabel 5.2 

Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

(%) 

Laki-Laki 47 90.5 

Perempuan 5 9.5 

Jumlah 52 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 

 

 

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 53 orang 

yang dijadikan sebagai sampel, dominan responden berjenis 

kelamin laki-laki yakni sebanyak 48 orang (90,5%) dibandingkan 

perempuan sebanyak 5 orang (9.5%). 

3. Sebaran Responden berdasar Masa Kerja 

 

Tabel 5.3 

Sebaran Responden Menurut Masa Kerja 

Masa Kerja Frekuensi Persentase 

10-20 Tahun 43 82,7 

21-30 Tahun 4 7,7 

>30Tahun 5 9,6 

Jumlah 52 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 

 

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 52 orang 

yang dijadikan sebagai sampel, dominan responden memiliki masa 
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kerja 10-20 tahun sebanyak 43 orang (82,7%),  masa kerja>30 

tahunsebanyak5 orang (9,6%), dan masa kerja21-30 tahun 

sebanyak 4 orang (7,7%). 

 

4. Sebaran Responden berdasarkanPendidikan 

 

Tabel 5.4 

Sebaran Responden Menurut Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

SMA 27 51,9 

D3 1 1,9 

S1 23 44,3 

S2 1 1,9 

Jumlah 52 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 

 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 52 orang 

yang dijadikan sebagai sampel, dominan responden berpendidikan 

SMA sebanyak 27 orang(51,9%) dibandingkan pendidikan S1 

sebanyak 23 orang (44,3,8%) serta D3 dan S2 sebanyak 1 orang 

atau masing-masing (1,8%). 

5.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian 

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, maka 

diperoleh informasi kongkret tentang variabel penelitian yang 

dimaksud terdiri atas : variabel terikat (kinerja) dan Variabel bebas 

(kompetensi, disiplin kerja dan kepuasan kerja), dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Variabel Kompetensi  (X1) 
 

Gambaran distribusi frekuensi atau jumlah responden yang memilih 

untuk masing-masing aitem variabel kompetensi dapat diurai pada tabel 
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berikut: 
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2. VariabelDisiplin(X2) 
 

Gambaran distribusi frekuensi disiplin dapat diurai pada tabel berikut : 
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3. Variabel Kepuasan Kerja(X3) 

Distribusi frekuensi kepuasan kerja diurai berikut: 
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4. Variabel Kinerja(Y) 

Distribusi frekuensi kepuasan kerja diurai berikut: 
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5.1.4. Uji InstrumenPenelitian 

 

1. Uji Validitas 

 

Uji validitas pada setiap aitem untuk masing-masing variabel 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai Sig. (2-tailed) dengan 

probabilitas 0,05. Jika nilai Sig. 2 (tailed) < 0,05 dan Pearson 

Correlation bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid. Jika 

nilai Sig. 2 (tailed) < 0,05 dan Pearson Correlation bernilai negatif 

maka item soal angket tersebut tidak valid. Begitupula sebaliknya Jika 

nilai Sig. 2 (tailed) > 0,05 maka item soal angket tersebut tidak valid. 

Formulasi koefisien yang digunakan adalah Pearson Product Moment 

Test dengan program SPSS 25.0. 

Tabel 5.5 

UjiValidita

s 

Variabel Item 
Pertanyaan 

Person 

Correlation 

Sig. (2-

tailed) 

Keterangan 

 
 

 

Kompetensi 

(X1) 

1 0,728 0,000 Valid 

2 0,616 0,000 Valid 

3 0,710 0,000 Valid 

4 0,671 0,000 Valid 

5 0,801 0,000 Valid 

6 0,482 0,000 Valid 

 
 

 

 

Disiplin 

(X2) 

1 0,611 0,000 Valid 

2 0,395 0,004 Valid 

3 0,292 0,036 Valid 

4 0,402 0,003 Valid 

5 0,597 0,000 Valid 

6 0,491 0,000 Valid 

7 0,561 0,000 Valid 

8 0,559 0,000 Valid 

 

 

1 0,286 0,040 Valid 

2 0,482 0,000 Valid 

3 0,575 0,000 Valid 

4 0,714 0,000 Valid 
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Variabel Item 
Pertanyaan 

Person 

Correlation 

Sig. (2-

tailed) 

Keterangan 

Kepuasan 

Kerja 
(X3) 

5 0,749 0,000 Valid 

6 0,343 0,024 Valid 

7 0,383 0,005 Valid 

8 0,440 0,001 Valid 

9 0,408 0,003 Valid 

 
 

 
 

 

 

Kinerja (Y) 

1 0,448 0,001 Valid 

2 0,825 0,000 Valid 

3 0,899 0,000 Valid 

4 0,849 0,000 Valid 

5 0,582 0,000 Valid 

6 0,318 0,022 Valid 

7 0,408 0,003 Valid 

8 0,925 0,000 Valid 

9 0,719 0,000 Valid 

10 0,727 0,000 Valid 

 

2. UjiReliabilitas 

 

Pengujian reliabilitas dengan internal concistency dilakukan 

dengan cara mengujikan 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 

pertanyaan dalam suatu instrumen untuk mengukur variabel tertentu 

menunjuk-kan tingkat reliabilitas konsistensi internal instrumen yang 

bersangkutan. Dari hasil pengolahan data, nilai alpha masing-masing 

variabel dapat dilihat pada Tabel berikut : 

Tabel 5.6. Uji 

Reliabilitas 

Nama Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Kompetensi (Y)  

Disiplin (X1)  

Kepuasan (X2)  

Kinerja (Y) 

.748 

.489 

.536 

.860 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber : Lampiran 
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Azwar (2010) mengungkapkan bahwa reliabilitas akan banyak 

dipengaruhi oleh sikap, persepsi, dan motivasi responden dalam 

memberikan jawaban. Reliabilitas mengacu pada keterpercayaan atau 

konsistensi hasil ukur yang berarti seberapa tinggi kecermatan 

pengukuran. Apabila kesalahan pengukuran terjadi secara random, 

maka pengukuran dikatakan tidak cermat. Koefisien reliabilitas 

bergerak dari angka 0 sampai dengan 1,00. Semakin mendekati angka 

1,00, semakin tinggi reliabilitas alat ukur tersebut. Kriteria yang 

digunakan dalam menginterpretasi derajat reliabilitas skala pada 

penelitian ini mengacu pada interpreasi Guilford (1956), yakni sebagai 

berikut: 

X < 0.20 derajat reliabilitas sangat rendah 

0.20 – 0.40 derajat reliabilitas rendah, hubungan yang pasti tapi kecil 

0.40 – 0.70 derajat reliabilitas sedang 

0.70 – 0.90 derajat reliabilitas yang tinggi 

0.90 – 1.00 derajat reliabilitas yang sangat tinggi, 

Proses uji reliabilitas instrumen pada penelitian ini dilakukan 

untuk memastikan bahwa skala yang digunakan telah reliabel 

terhadap sampel penelitian, reliabilitas hasil ukur dalam penelitian ini 

dihitung dengan menggunakan koefisien alpha cronbach. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 

version 25 for windows dan perhitungannya dilakukan dengan 

menggunakan system single trial administration. Pada tabel 5.10 di atas 

dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas menunjukkan hasilnya lebih besar 
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dari 40 % (bergerak dari sedang ke tinggi) maka pengukuran tersebut dapat 

diandalkan. 

5.1.5. Uji Asumsi  

5.1.6. Klasik 

 

a. Multikolinearitas 

 
Uji Multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam satu model 

regresi. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, 

maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya akan 

terganggu. Jika terbukti ada multikolinearitas, sebaiknya salah satu dari 

variabel bebasyang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model 

regresi diulang kembali (Santoso, 2012). Multikolinearitas dapat dilihat 

pada tabel VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Pedoman suatu 

model regresi yang bebas multikolinearitas adalah memiliki nilai VIF di 

sekitar angka 1 atau dapat juga memiliki angka tolerance yang mendekati 1. 

Tabel 5.7. Tabel Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 
 

 

 

 

 

Pada tabel 5.11 menunjukkan nilai VIF di sekitar angka 1 dan 

memiliki nilai tolerance yang mendekati 1. Dapat disimpulkan bahwa 

dalam regresi antara variabel bebas kompetensi dan disiplin dan kepuasan 

kerja terhadap variabel terikat kinerja tidak terjadi multikolinieritas 

diantara variabel bebas. 
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b. Heteroskedastisitas 

 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah 

terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan 

yang lain. Residu yang ada seharusnya mempunyai varians yang 

konstan (homoskedastisitas). Apabila varians dari residu semakin 

meningkat atau menurun dengan pola tertentu, maka hal tersebut 

disebut dengan heteroskedastisitas (Santoso, 2016). Uji 

heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. 

Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah yang 

homoskedastisitas. Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat 

pola tertentu pada grafik, seperti misalnya mengumpul di tengah. 

Berikut gambar grafik uji heteroskedastisitas; 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 

Grafik Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas 
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Pada gambar 4.1 di atas, tampak titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah sumbu Y dan tidak terjadi pola tertentu, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas atau 

dengan kata lain tidak ada perbedaan di dalam internal kelompok, 

yang berarti bahwa data tersebut memiliki sifat yang homogen. 

c. Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah terjadi korelasi 

antara suatu periode T dengan periode sebelumnya (T-1). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Santoso, 

2012). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk 

melihat pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y, jadi tidak boleh ada korelasi 

antara observasi dengan data observer sebelumnya. 

 

Tabel 5.8. Tabel Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

Koefisien Durbin-Watson pada tabel 5.13. adalah sebesar 1,471 dan nilai 

ini adalah mendekati 2. Dapat disimpulkan bahwa dalam regresi antara 

variabel bebas kompetensi (X1), disiplin (X2) dan kepuasan kerja (X3) 

terhadap kinerja (Y), tidak terjadi autokorelasi. 
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4. Normalitas 

 

Uji normalitas data merupakan hal yang lazim dilakukan sebelum 

sebuah metode statistik diterapkan, karena normal atau tidaknya suatu 

data akan menentukan pula teknik statistik apa yang akan digunakan. Uji 

normalitas dimaksudkan untuk melihat sebaran data dalam penelitian, 

dengan kata lain untuk melihat apakah populasi data berdistribusi normal 

(Santoso, 2000). Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan  program statistik komputer SPSS 

Version 25 for Windows. Berikut adalah tabel hasil uji normalitas: 

Tabel 5.9. Tabel Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel 5.14. yang telah diberikan sebelumnya tampak bahwa 

signifikansi Kolmogorov-Smirnov menunjukkan angka 0,071> 0,05. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa data variabel kompetensi, 

kepuasan kerja, variabel disiplin, variable kepuasan kerja dan variabel 

kinerja memiliki sebaran data yang normal dan dapat dikenakan operasi 

statistik parametrik. 
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5.1.6 Uji 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 = Kinerja Pegawai 

X1 = Kompetensi 

X2 = Disiplin 

X3 = Kepuasan Kerja 

b0 = Konstanta 

b1-3 = Koefisien regresi 

E = Residual atau randomerror 

  
Dengan menggunakan alat bantu program analisa data SPSS Ver. 25 maka 

 

diperoleh nilai koefisien regresi masing-masing variabel yang 

meliputi kompetensi individu, disiplin kerja dan kepuasan kerja, dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 5.10. Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

 

Sumber : Data Diolah, 2020 

Berdasarkan hasil print out SPSS diperoleh koefisien dalam 

perhitungan regresi di atas, maka persamaan regresinya menjadi : 

Y = 2,165+ 0,850X1+0,664X2+1,085X3 

 
Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai 

berikut : 

 
1. Formulasi regresi linear berganda di atas diperoleh nilai konstanta 

sebesar 2,165mempunyai pengertian bahwa jika skor meliputi 

kompetensi, disiplin dan kepuasan kerja nilainyatetap 

/konstanma kakinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) Kabupaten Barru mempunyai nilai sebesar 2.165. 

2. Nilai koefisien regresi kompetensi (X1) sebesar 0.850 ,0.850 

berarti ada pengaruh positif kompetensi terhadap kinerja pegawai 

Satpol PP Kabupaten Barru mempunyai nilai0,850. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.165 13.086  .165 .869   

KOMPETENSI (X1) .850 .419 .213 2.028 .048 .940 1.064 

DISIPLIN (X2) .664 .292 .284 2.277 .027 .669 1.496 

KEPUASAN KERJA 

(X3) 
1.085 .258 .529 4.209 .000 .657 1.522 

a. Dependent Variable: KINERJA PEGAWAI (Y) 
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3. Nilai koefisien regresi disiplin (X2) sebesar 0,664 berarti ada 

pengaruh positif disiplin terhadap kinerja pegawai Satpol PP 

Kabupaten Barru mempunyai nilai0,664. 

4. Nilai koefisien regresi kepuasan kerja (X3) sebesar 1,085 berarti 

ada pengaruh positif kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai 

Satpol PP Kabupaten Barrumempunyainilai sebesar 1.085. 

 

5.1.7. Pengujian Hipotesis 

 

Analisa model dan pembuktian hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana uji statistik, memberi jawaban diterima atau 

tidaknya hipotesa yang diajukan dalam Analisis Regresi Linear 

Berganda. Dari hasil perhitungan model regresi berganda akan 

diperoleh parameter estimasi yaitu dengan nilai t dan koefisien 

determinasi (r square). Jika koefisien regresinya signifikan pada p 

<0,05, maka variabel bebastersebutdinyatakan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini akan 

diteliti 

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Ujit) 

 

Untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel terikat 

(kinerja), maka digunakan Uji t dengan melihat nilai signifikansi 

(Sig). Dalam melakukan uji hipotesis penelitian ini perlu diketahui 

dasar pengambilan keputusannya. Berdasarkan nilai signifikansi (Sig), 

jika nilai signifikansi < probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima. 
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Sebaliknya, jika nilai (Sig) > probabilitas 0,05 maka tidak ada 

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau 

hipotesis ditolak.Pengujian secara parsial atau uji t dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 5.11 

Hasil Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t) 

 

Var Hasil Uji t 
Sig R R Square 

X1 1.985 0.030< 0.05 0,380 0,144 

X2 3.648 0.001< 0.05 0.458 0,210 

X3 5.161 0.000< 0.05 0,590 0,348 

Sumber : Lampiran 
 

Hasil uji signifikansi kompetensi melalui uji t, didapatkan harga 

t untuk variabel kompetensi adalah 1,985  dan signifikansi t = 0,030, di 

mana nilai signifikansi <  0,05, yang berarti ada pengaruh antara 

variabel kompetensi terhadap variabel kinerja. Hasil uji signifikansi 

disiplin di tempat kerja melalui uji t, didapatkan harga t adalah  3,648  

dan signifikansi t =  0,001, di mana nilai signifikansi <  0,05, yang 

berarti ada pengaruh antara variabel disiplin di tempat kerja terhadap 

variabel kinerja. Hasil uji signifikansi kepuasan kerja di tempat kerja 

melalui uji t, didapatkan harga t adalah  5,161  dan signifikansi t =  

0,000, di mana nilai signifikansi <  0,05, yang berarti ada pengaruh 

antara variabel kepuasan kerja terhadap variabel kinerja.  
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Untuk menjawab hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh kompetensi, disiplin kerja dan kepuasan kerja terhadap 

kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Barru 

digunakan analisis korelasi parsial, determinasi dan regresi sederhana, 

dengan program SPSS 25. 

Tabel 5.16 tersebut di atas menjelaskan bahwa hasil analisis 

menunjukkan deskripsi dari kedua variabel yang diregresi yaitu 

variabel Y (kinerja pegawai) dan variabel X1 (kompetensi), dimana 

koefisien korelasi parsial sebesar 0,380, dengan tingkat signifikansi 

0,030. Sedangkan koefisien determinasi R2 sebesar 0,144yang 

merupakan indeks determinasi, yakni persentase yang 

menyumbangkan pengaruh kompetensi (X1) terhadap kinerja pegawai 

Satpol PP Kabupaten Barru (Y). R2 sebesar 0,144 menunjukkan 

pengertian bahwa 14,4 persen sumbangan pengaruh kompetensi 

karyawan (X1) terhadap kinerja pegawai (Y) sedangkan sisanya 

sebesar 85,6persen dipengaruhi oleh faktor lain. Koefisien regresi 

dapat dilihat pada persamaanberikut: 

Y = 21,687 + 0,147X1 

 

Harga β0 merupakan nilai konstanta yang menunjukkan bahwa 

jika tidak ada variabel kompetensi maka kinerja pegawai yang 

merupakan variabel dependent berkurang sebesar 21,687 satuan. 
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Adapun grafik yang menunjukkan hubungan linear persamaan 

di atas dapat dilihat pada gambar di bawahini. 

 
 

Gambar 5.3. 

 

Grafik Regresi Linear Sederhana antara Y dan X1 

 
Hasil analisis menunjukkan deskripsi dari kedua variabel yang 

diregresi yaitu variabel Y (kinerjapegawai) dan variabel X2 (disiplin), 

dimana koefisien korelasi parsial sebesar 0,458, dengan tingkat 

signifikansi 0,001. Sedangkan koefisien determinasi R2 sebesar 

0,210yang merupakan indeks determinasi, yakni persentase yang 

menyumbangkan pengaruh disilplin (X2) terhadap kinerja pegawai 

(Y). R2 sebesar 0,210, menunjukkan pengertian bahwa 21,0 persen  

sumbangan  pengaruh  disiplin (X2)  terhadap  kinerja pegawai  

SatPol PP Kabupaten Barru  (Y)  sedangkan sisanya  sebesar  

79persendipengaruhi oleh faktor lain.Koefisien regresi dapat dilihat 

pada persamaan berikut : 
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Y = 19,378 + 1,016X2 

 

Harga β0 merupakan nilai konstanta yang menunjukkan bahwa 

jika tidak ada variabel disiplin maka kinerja pegawai yang merupakan 

variabel dependent sebesar21,160 akan berkurang. 

Adapun grafik yang menunjukkan hubungan linear persamaan 

di atas dapat dilihat pada gambar di bawahini. 

 
 

Gambar 5.4. 

 

Grafik Regresi Linear Sederhana antara Y dan X2 

 

Hasil analisis menunjukkan deskripsi dari kedua variabel yang 

diregresi yaitu variabel Y (kinerja) dan variabel X3 (kepuasan kerja), 

dimana koefisien korelasi parsial sebesar 0,590, dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Sedangkan koefisien determinasi R2 sebesar 

0,348yang merupakan indeks determinasi, yakni persentase yang 

menyumbangkan pengaruh kepuasan kerja (X3) terhadap kinerja  
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pegawai Satpol PP(Y). R2
sebesar 0,348, menunjukkan 

pengertian bahwa 34,8 persen sumbangan pengaruh kepuasan kerja 

(X3) terhadap kinerja pegawai Satpol PP Kabupaten Barru (Y) 

sedangkan sisanya sebesar 65,2 persen dipengaruhi oleh faktor lain. 

Koefisien regresi dapat dilihat pada persamaan berikut: 

Y = 12,854 + 1,310 X3 

 

Harga β0 merupakan nilai konstanta yang menunjukkan bahwa 

jika tidak ada variabel kepuasan kerja maka prestasi kerja pegawai 

sebesar 18,464 satuan akan berkurang. Harga 1,310 X3 merupakan 

koefisien regresi yang menunjukkan bahwa setiap adanya upaya 

penambahan pengembangan sumber daya manusia maka akan ada 

kenaikan kinerja pegawai sebesar 1,310. 

Adapun grafik yang menunjukkan hubungan linear persamaan 

di atas dapat dilihat pada gambar di bawahini. 

 
 

 
 

Gambar 5.5 
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Grafik Regresi Linear Sederhana antara Y dan X3 

 

2. Pengujian Secara Simultan (UjiF) 

 

Untuk menguji apakah hipotesa secara bersama-sama dalam 

penelitian ini yaitu kompetensi, disiplin kerja dan kepuasan kerja (X1, 

X2, dan X3) secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja.  

Tabel 5.17 

Hasil Pengujian Hipotesis secara Simultan 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .708a .502 .470 7.01691 .955 

a. Predictors: (Constant), KEPUASAN KERJA (X3), KOMPETENSI (X1), 

DISIPLIN (X2) 

b. Dependent Variable: KINERJA PEGAWAI (Y) 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 2378.067 3 792.689 16.099 .000b 

Residual 2363.375 48 49.237   

Total 4741.442 51    

a. Dependent Variable: KINERJA PEGAWAI (Y) 

b. Predictors: (Constant), KEPUASAN KERJA (X3), KOMPETENSI (X1), 

DISIPLIN (X2) 

 

Uji validitas model yang dilakukan melalui uji anova dan didapatkan 

harga F regression = 16,099  dan signifikansi  = 0,00, di mana signifikansi  < 

0,05, berarti persamaan yang diperoleh dapat menjelaskan pengaruh variabel 

kompetensi, disiplin, dan variabel kepuasan kerja terhadap variabel 
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kinerja.Artinya kompetensi (X1), disiplin kerja (X2) dan kepuasan kerja (X3) 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja (Y).  Standard Error of 

Estimate(SEE) atau standar eror adalah 7,0169 semakin kecil nilai akan 

membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi kinerja, karena 

kesalahan model yang semakin kecil. 

Berdasarkan beberapa tabel 5.17, didapatkan bahwa kekuatan 

hubungan antara variabel kompetensi, disiplin kerja dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja adalah R =0 ,708. Nilai ini menunjukkan bahwa korelasi 

atau keeratan hubungan antara kepuasan kerja dengan ketiga variabel 

independennya adalah kuat. Nilai R Square atau koefisien determinasi 

adalah 0,502, berasal dari kuadrat nilai R (0,708)2. Hal ini berarti 50,2 % 

perubahan variabel kinerja disebabkan oleh variabel kompetensi, disiplin 

kerja dan kepuasan di tempat kerja, sedangkan sisanya (49,8%) dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain diluar variabel kompetensi, disiplin dan kepuasan 

kerja. 

5.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

5.2.1. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Satpol 

PP Kabupaten Barru 

Untuk menjawab hipotesis ini digunakan uji t, didapatkan 

harga t untuk variabel kompetensi adalah 1,985 dan signifikansi t = 

0,030 di mana nilai signifikansi < 0,05. Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya variabel kompetensi secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja pegawai Satpol PP Kabupaten Barru.Hasil 

penelitian menunjukkan deskripsi dari kedua variabel yang diregresi 
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yaitu variabel Y (kinerja) dan variabel X1 (kompetensi), dimana 

koefisien korelasi parsial sebesar sebesar 0,380, dengan tingkat 

signifikansi 0,030. Sedangkan koefisien determinasi R2 sebesar 

0,144yang merupakan indeks determinasi, yakni persentase yang 

menyumbangkan pengaruh kompetensi (X1) terhadap kinerja pegawai 

Satpol PP Kabupaten Barru (Y). R2 sebesar 0,144 menunjukkan 

pengertian bahwa 14,4 persen sumbangan pengaruh kompetensi 

karyawan (X1) terhadap kinerja pegawai (Y) sedangkan sisanya 

sebesar 85,6persen dipengaruhi oleh faktor lain.  

Kompetensi merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

kinerja pegawai. Simanjuntak (2005) menyatakan bahwa kompetensi 

dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja pegawai. 

Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin 

terampil dan semakin cepat pula dia menyelesaikan pekerjaan 

tersebut. Selain itu semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan 

seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, serta akan 

memungkinkan peningkatan kerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, 

Sudarmanto (2009) menyatakan bahwa kompetensi sebagai atribut 

kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu. 

Seorang pegawai memiliki kompetensi yang tinggi apabila pegawai 

tersebut memiliki pengalaman kerja, latar belakang pendidikan yang 

mendukung profesi, memiliki keahlian/pengetahuan, dan memiliki 

keterampilan (Romberg, 2007).  

Pengalaman kerja dapat meningkatkan kinerja karena seorang 
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karyawan dapat menempatkan diri secara tepat kondisi, berani 

mengambil resiko, mampu menghadapi tantangan dengan penuh 

tanggung jawab serta mampu berkomunikasi dengan baik terhadap 

berbagai pihak untuk tetap menjaga produktivitas, kinerja dan 

menghasilkan individu yang kompeten dalam bidangnya (Sutrisno, 

2009). Demikian pula dengan kompentensi yang ditilik dari segi 

pendidikan juga dapat meningkatkan kinerja karawan karena pegawai 

telah memiliki penguasaan teori dan keterampilan untuk memutuskan 

persoalan-persoalan yang menyangkut pekerjaan guna mencapai 

tujuan. Pengetahuan (knowledge) dapatmeningkatkan kinerja karena 

dapat meningkatkan seseorang dalam bidang spesifik tertentu 

(Sudarmanto, 2009).  

Kompetensi ditinjau dari indikator keterampilan (skills) juga 

dapat meningkatkan kinerja karena adanyakemampuan untuk 

melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mentaltertentu 

(Sudarmanto 2009).Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan 

pegawai di tempatkerja pada berbagai tingkatan dan memperinci 

standar masing-masingtingkatan, mengidentifikasi karakteristik 

pengetahuan dan keterampilanyang diperlukan individual yang 

memungkinkan menjalankan tugas dantanggung jawab secara efektif 

sehingga mencapai standar kualitasprofesional dalam bekerja dan 

menghasilkan kinerja yang baik (Wibowo,2009).  

Kompetensi pegawai dapat tercapai dengan cara 

memberikanpelatihan kepada pegawai yang sesuai dengan kebutuhan 
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pekerjaannya dantujuan organisasi.Hasil penelitian ini relevan dengan 

penelitian Mardin(2015) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi  

terhadap kinerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sidrap memperoleh hasil bahwa variable kompetensi memiliki 

pengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sidrap sebesar 95,3 %. Penelitian lain yang juga 

mendukung hasil penelitian ini adalah hasil penelitian dari Riyanda 

(2017), yakni terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perizinan Kota 

Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan koefisien beta sebesar (β) 

sebesar 0,460 dan p=0,000. Kontribusi pengaruh kompetensi terhadap 

kinerja pegawai (ΔR2) sebesar 20,7%. 

5.2.2. Pengaruh Disiplin terhadap Kinerja Pegawai Satpol PP 

KabupatenBarru 

Selanjutnya untuk menjawab hipotesis kedua menggunakan uji 

t, didapatkan harga t adalah  3,648  dan signifikansi t =  0,001, di 

mana nilai signifikansi <  0,05, berarti Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya variabel disiplin mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja pegawai Satpol PP Kabupaten Barru. Hasil analisis 

menunjukkan deskripsi dari kedua variabel yang diregresi yaitu 

variabel Y (kinerjapegawai) dan variabel X2 (disiplin), dimana 

koefisien korelasi parsial sebesar 0,458, dengan tingkat signifikansi 

0,001. Sedangkan koefisien determinasi R2 sebesar 0,210yang 
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merupakan indeks determinasi, yakni persentase yang 

menyumbangkan pengaruh disilplin (X2) terhadap kinerja pegawai 

(Y). R
2

sebesar 0,210, menunjukkan pengertian bahwa 21,0 persen  

sumbangan  pengaruh  disiplin (X2)  terhadap  kinerja pegawai  

Satpol PP Kabupaten Barru  (Y)  sedangkan sisanya  sebesar  

79persendipengaruhi oleh faktor lain. 

Hasibuan (2003) mengemukakan bahwa disiplin merupakan 

kesadaran dan kesediaan karyawan untuk menaati segala aturan di 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Selanjutnya, Sutrisno 

(2009) memaparkan bahwa disiplin merupakan kesediaan dan kerelaan 

seseorang untuk mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang 

berlaku di sekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat 

perusahaan dalam mencapai tujuannya, namun sebaliknya disiplin yang 

kurang ditegakkan akan menjadi penghalang atau memperlambat perusahaan 

mencapai tujuannya.Kedisiplinan merupakan suatu hal yang sangat mutlak 

dalam kehidupan manusia, karena seorang manusia tanpa disiplin yang kuat 

akan merusak sendi-sendi kehidupannya, yang akan membahayakan dirinya 

dan manusia lainnya, bahkan alam sekitarnya (Hani, 2008). 

Disiplin tidak sama dengan hukuman, karena hukuman adalah sesuatu 

yang menyakitkan atau menghina yang dilakukan orang yang lebih berkuasa 

kepada orang yang kurang berkuasa dengan harapan akan menghasilkan 

perubahan perilaku (Kenneth W, 2005:12).Menurut Masyjui (2005) dalam 

Sudarmanto (2011) seorang karyawan yang memiliki disiplin kerja yang 

tinggi dapat dilihat dari: ketepatan waktu, menggunakan peralatan kantor 
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dengan baik, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap aturan kantor.  

Ketepatan waktu ditunjukkandari tindakan para pegawai yang datang 

ke kantor tepat waktu, tertib dan teratur, dengan begitu dapat dikatakan 

disiplin kerja baik. Menggunakan peralatan kantor dengan baik ditunjukkan 

dari sikap hati-hati dalam menggunakan peralatan kantor, sehingga 

menunjukan bahwa seseorang memiliki disiplin kerja baik, sehingga 

peralatan kantor dapat terhindar dari kerusakan. Tanggung jawab tinggi 

ditunjukkan dari kesadaran pegawai yang senantiasa menyelesaikan  tugas 

yang dibebankan kepadanya sesuai dengan prosedur dan tanggung jawab 

atas hasil kerja, sehingga dapat pula dikatakan memiliki disiplin kerja yang 

baik. Ketaatan terhadap aturan kantor ditunjukkan dari pegawai memakai 

seragam kantor, menggunakan kartu tanda pengenal/ identitas, membuat ijin 

bila tidak masuk kantor, juga merupakan cerminan disiplin yang tinggi. 

Apabila indikator disiplin kerja ada dalam diri pegawai, maka dapat 

meningkatkan kinerja pegawai. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rianda (2017), dimana 

hasilnya penelitiannya  menunjukkan bahwa koefisien beta (β) sebesar 0,514 

dan p=0,000; hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Kontribusi 

pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai (ΔR2) sebesar 0,250 atau 

25,0%. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa apabila disiplin 

kerja meningkat; maka kinerja pegawai meningkat. 

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Bagis, dkk (2019), 
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dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa disiplin kerja secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan yaitu dengan menggunakan tabel t. 

Hasil uji t bahwa variabel disiplin kerja memiliki nilai thitung sebesar 5,415 

lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,995 dengan nilai signifikansi <0,05 

yaitu 0,000. Oleh karena nilai thitung>ttabel (5,415>1,995) artinya secara 

parsial terdapatpengaruh antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan, 

sehingga hipotesis diterima dan Ho ditolak. 

5.2.3. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

Satpol PP Kabupaten Barru 

Hasil uji signifikansi kepuasan kerja di tempat kerja melalui uji 

t, didapatkan harga t adalah  3,546  dan signifikansi t =  0,001, di mana 

nilai signifikansi <  0,05, yang berarti ada pengaruh antara variabel 

kepuasan kerja terhadap variabel kinerja. Hasil analisis menunjukkan 

deskripsi dari kedua variabel yang diregresi yaitu variabel Y (kinerja) 

dan variabel X3 (kepuasan kerja), dimana koefisien korelasi parsial 

sebesar 0,590, dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan koefisien 

determinasi R2 sebesar 0,348yang merupakan indeks determinasi, 

yakni persentase yang menyumbangkan pengaruh kepuasan kerja (X3) 

terhadap kinerja pegawai Satpol PP(Y). R2
sebesar 0,348, 

menunjukkan pengertian bahwa 34,8 persen sumbangan pengaruh 

kepuasan kerja (X3) terhadap kinerja pegawai Satpol PP Kabupaten 

Barru (Y) sedangkan sisanya sebesar 65,2 persen dipengaruhi oleh 

faktor lain.  
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Brooke dalam Rose (2003) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

merupakan sebuah respon afektif yang diberikan pegawai terhadap 

situasi kerjanya. Sementara itu, Locke dalam Rose (2003) menyatakan 

bahwa kepuasan kerja merupakan keadaan emosional positif yang 

menyenangkan sebagai hasil dari penilaian individu terhadap 

pekerjaan atau pengalaman terhadap pekerjaan. Hal ini didukung pula 

oleh Robbins & Judge (2008) bahwa kepuasan kerja adalah suatu 

perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil 

dari sebuah evaluasi karakteristiknya.  

Spector (1997) menjelaskan bahwa terdapat berapa perilaku 

dan hasil yang didapatkan dari pegawai yang mengalami kepuasan dan 

ketidakpuasan kerja. Hal ini termasuk tidak hanya berasal dari variabel 

pekerjaan seperti job performance dan turnover, namun juga variabel 

yang berasal dari non-pekerjaan seperti life satisfaction. Banyak 

pendapat yang menyatakan bahwa seorang pegawai yang puas akan 

memberikan kinerja yang lebih baik lagi. Beberapa penelitian dewasa 

menunjukkan nilai korelasi yang cukup rendah untuk hubungan 

tersebut. Dua buah penelitian meta analisis menunjukkan bahwa 

korelasi rata-rata yang dihasilkan dari kedua hubungan tersebut 

hanyalah sekitar 0,25 dan korelasi yang dilakukan antar facets 

hanyalah sekitar 0,54 pada pay satisfaction dan 0,196 pada nature of 

work satisfaction. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Organizational Citizenship Behavior adalah perilaku dari pegawai 

yang berusaha untuk membantu rekan kerjanya atau organisasi. 
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Contoh dari OCB adalah datang tepat waktu, membantu rekan kerja, 

membuat saran untuk perbaikan, dan tidak membuang waktu di tempat 

kerja. Seseorang yang bahagia dapat bekerja lebih dari apa yang 

diharapkan organisasi. OCB sendiri dapat dibagi menjadi alturism dan 

compliance.  

Absesnce adalah sebuah fenomena yang dapat menurunkan 

efektifitas dan efisiensi dengan meningkatkan biaya organisasi. Pada 

beberapa kebijakan organisasi, pegawai yang melakukan absen tetap 

akan menerima upah yang sama dengan pegawai yang datang, hal ini 

akan memberikan kerugian pada perusahaan yang mengeluarkan hal 

yang sama namun mendapatkan produktivitas yang berbeda. 

TurnoverKebanyakan teori yang membahas tentang turnover adalah 

berasal dari ketidakpuasan kerja. Seorang pegawai yang tidak 

menyukai pekerjaannya akan cenderung mencari pekerjaan lain. 

Beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi antara kepuasan 

kerja dan turnover. Ketika karakteristik individu digabungkan dengan 

karakteristik dari lingkungan pekerjaan, hal inilah yang menentukan 

level dari kepuasan kerja. Jika level dari kepuasan kerja adalah rendah, 

seseorang akan mengembangkan perilaku yang berniat untuk berhenti 

dari pekerjaannya. Kesempatan kerja di lain tempat juga merupakan 

hal yang penting, karena seseorang akan lebih mudah untuk berhenti 

dari pekerjaannya apabila ada kesempatan bekerja di tempat lain. 

Terdapat beberapa dampak yang hasilkan dari adat atau tidak 

adanya kepuasan kerja di tempat kerja. Seperti yang telah dijelaskan 
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pada bab sebelumnya, kinerja merupakan salah satu anteseden dari 

kepuasan kerja. Kepuasan kerja yang tinggi akan berdampak pada 

kinerja yang tinggi atau lebih baik, sebaliknya kepuasan kerja yang 

rendah akan berdampak pada kinerja yang rendah pula atau buruk. Hal 

ini karena apabila pegawai merasa segala kebutuhanya telah terpenuhi 

baik secara fisik maupun psikis, maka pegawai tersebut akan 

melakukan kinerja terbaik untuk organisasinya.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Bagis, dkk (2019) 

tentang pengaruh kepuasan kerja secara parsial terhadap kinerja 

karyawan yaitu dengan menggunakan tabel t. Hasil uji t bahwa 

variabel kepuasan kerja memiliki nilai thitung sebesar 2,248 lebih 

besar dari nilai ttabel sebesar 1,995 dengan nilai signifikansi <0,05 

yaitu 0,028. Oleh karena nilai thitung>ttabel (2,248>1,995) artinya 

secara parsial terdapat pengaruh antara kepuasan kerja dengan kinerja 

karyawan, sehingga hipotesis diterima dan Ho ditolak. Penelitian ini 

juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Taurisa dan 

Ratnawati (2012) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Sido Muncul 

Kaligawe Semarang. Sedangkan menurut penelitian Sanjiwani dan 

Wayan (2016) menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan Bagus Hayden Hotel Kuta Bali.  

5.2.4. Pengaruh Kompetensi, Disiplin dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai  Satpol  PP Kabupaten Barru 

Uji validitas model yang dilakukan melalui uji anova dan 
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didapatkan harga F regression = 16,099  dan signifikansi  = 0,00, di 

mana signifikansi  < 0,05, berarti persamaan yang diperoleh dapat 

menjelaskan pengaruh variabel kompetensi, disiplin, dan variabel 

kepuasan kerja terhadap variabel kinerja.Artinya kompetensi (X1), 

disiplin kerja (X2) dan kepuasan kerja (X3) secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja (Y).  Kekuatan hubungan antara variabel 

kompetensi, disiplin kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja adalah 

R =0 ,708. Nilai ini menunjukkan bahwa korelasi atau keeratan 

hubungan antara kepuasan kerja dengan ketiga variabel independennya 

adalah kuat. Nilai R Square atau koefisien determinasi adalah 0,502, 

berasal dari kuadrat nilai R (0,708)2. Hal ini berarti 50,2 % perubahan 

variabel kinerja disebabkan oleh variabel kompetensi, disiplin kerja 

dan kepuasan di tempat kerja, sedangkan sisanya (49,8%) dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain diluar variabel kontrak psikologis dan 

spiritualitas di tempat kerja. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmadianti dan 

Jusriadi (2018) yang ingin membuktikan pengaruh kompetensi, 

disiplin, dan kepuasan kerja  terhadap kinerjakaryawan PT. Zulu 

Alpha Papa diKota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kompetensi mempunyai pengaruh Positif signifikanterhadap kinerja 

karyawan dengan P = 0.039< 0.05 dengan nilai koefisien sebesar 

0,228, koefisien inimenunjukkan bahwa semakin baik kompetensi 

yang dimiliki karyawan maka kinerja karyawan akan 

semakinmeningkat.Disiplin kerja mempunyai pengaruh positif 
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signifikan terhadap kinerja karyawan dengan P =0.002<0.05 dengan 

nilai koefisien sebesar 0,554, koefisien ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi disiplin kerjakaryawan maka kinerja karyawan juga 

akan semakin meningkat, Kepuasan kerja tidak mempunyai 

pengaruhsignifikan terhadap kinerja karyawan dengan P = 0.195> 0.05 

dengan nilai koefisien sebesar sebesar 0,146,koefisien ini 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan tidak mempengaruhi 

kinerja karyawan, danvariabel yang berpengaruh dominan terhadap 

kinerja karyawan adalah disiplin kerja, hal ini terlihat dari nilaibeta 

sebesar 0.618 lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya. 

Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi atau 

perusahaan bentuknya dapat bersifat tangible (dapat ditetapkan alat 

ukurnya atau standarnya) atau intangible (tak dapat ditetapkan alat 

ukurnya atau standarnya), tergantung pada bentuk dan proses 

pelaksanaan pekerjaan itu. Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai 

dalam suatu perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi 

yang baik itu yang berasal dari dalam diri pegawai ataupun yang 

berasal dari luar individu pegawai. Mangkuprawira dan Hubeis (2007) 

menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu 

secara terencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi 

bersangkutan. 

Menurut Mangkunegara (2002) mengemukakan bahwa hasil 

kinerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 
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pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Hasibuan (2002) mengemukakan bahwa 

pengorbanan jasa, jasmani dan pikiran untuk menghasilkan barang-

barang dan jasa-jasa dengan memperoleh imbalan prestasi tertentu. 

5.2.5 Variabel Kepuasan Kerja yang paling dominan terhadap Kinerja 

Pegawai Satpol PP Kabupaten Barru. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X3 (kepuasan kerja) 

berpengaruh paling besar atau dominan terhadap kinerja pegawai, dimana 

koefisien korelasi parsial sebesar parsial sebesar 0,590, dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Sedangkan koefisien determinasi R2 sebesar 0,348yang 

merupakan indeks determinasi, yakni persentase yang menyumbangkan pengaruh 

kepuasan kerja (X3) terhadap kinerja pegawai Satpol PP(Y). 

Untuk mencapat kinerja kerja yang diharapkan maka variabel kepuasan 

kerja  sangat diperlukan untuk diperhatikan. Kepuasan kerja meliputi pemberian 

gaji, tunjangan, penghargaan lain, atasan, rekan kerja, serta hal lain yang menjadi 

indikator seseorang pegawai merasa puas di tempat kerja sangat menunjang 

kinerja yang telah direncanakan secara matang. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini,maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi, disiplin dan kepuasan 

kerja secara parsial terhadap kinerja pegawai Satpol PP Kabupaten Barru, hasil  

uji t dengan melihat nilai signifikansi sebesar < 0.05, yang berarti H0 ditolak, 

Haditerima. Hal ini berarti, baik variabel kompetensi, disiplin kerja maupun 

kepuasan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai Satpol PP Kabupaten Barru. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi, disiplin dan kepuasan 

kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai Satpol PP Kabupaten Barru, 

dimana nilai signifikansi F sebesar 0,00 < 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan 

Ha diterima, sehingga kompetensi, disiplin dan kepuasan kerja secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Satpol PP 

KabupatenBarru. 

3. Variabel kepuasan kerja yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai Satpol PP Kabupaten Barru dilihat dari nilai koefisien regresi yang 

paling besar yaitu 0,590 dengan signifikansi0,00. 

6.2. Saran 

 

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka beberapa saran dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 

1. Agar kinerja pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru 



 
 

 

97 

 

 

lebih baik atau tinggi, maka Pimpinan / Kasat Pol. PP Kabupaten Barru perlu 

meningkatkan kompetensi dengan memberikan pelatihan atau pengembangan 

yang berkenaan dengan pekerjaan pegawai, melakukan sosialisasi tentang 

kedisiplinan bahkan menerapkan sistem reward dan punishment bagi pegawai 

Satpol PP yang menjalankan disiplin dan tidak menjalankan dengan baik. 

Untuk variabel kepuasan kerja dapat ditingkatkan melalui pemberian secara 

adil segala hak dan kewajiban pegawai termasuk sistem kerja yang lebih 

mendukung, sehingga pegawai merasa puas dengan apa yang diperoleh di 

tempat kerja. 

2. Variabel kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang sangat dominan, maka 

diharapkan kepala Pimpinan Sapol PP Kabupaten Barru dapat dipertahankan, 

bahkan lebih ditingkatkan kedepan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa pada variabel kepuasan kerja pada kesempatan promosi mendapatkan 

skor tertinggi, oleh karena itu, pegawai Satpol PP Kabupaten Barru 

memberikan kesempatan bagi pegawai yang memenuhi syarat untuk 

dipromosikan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan 

kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. 

6.3. Keterbatasan Penelitian 

 

Pada penelitian ini juga tidak terlepas dari kemungkinan adanya 

kelemahan-kelemahan yang didapatkan selama berlangsungnya penelitian, 

terutama dikarenakan penelitian ini adalah penelitian survey yang 

menggunakan kuesioner seagai alat dalam melakukan pengambilan data. 

Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya adalah : 
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1. Adanya kecenderungan untuk berespon sesuai dengan apa yang 

dianggap baik secara sosial atau menunjukkan hal-hal yang positif 

dalam nilai-nilai sosial (social desirebility)dan juga kejujuran subyek 

dalam mengisi pernyataan dalam kuesioner. Hal ini juga tidak terlepas 

dari ketakutan-ketakukan subyek penelitian selama jalannya penelitian 

bahwa hasil penelitian ini dapat membahayakan diri pegawai beserta 

organisasinya apabila hasilnya diketahui oleh pihak luar dan 

dilaporkan pada pihak atasan. 

2. Kondisi subyek pada saat mengisi kuesioner juga menjadi salah satu 

kelemahan dalam penelitianm, di mana faktor kelehahan, kebosanan, 

ataupun kesibukan subyek selama pengisian data juga menjadi hal 

yang tidak dapat dikontrol peneliti selama jalannya penelitian dan 

dapat mempengaruhi hasil dari penelitian sendiri. 
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LAMPIRAN 

 UJI VALIDITAS ITEM (r > 0.12732) 

1. Validitas Komptensi (X1) 

(Sebelum item dihapus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (Setelah item dihapus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Validitas Disiplin (X2) 

(Sebelum item dihapus) 
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 (Setelah item dihapus 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Validitas Kepuasan kerja (X3) 

(Sebelum item dihapus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (Setelah item dihapus) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. Validitas Kinerja Pegawai (Y) 

(Sebelum item dihapus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (Setelah item dihapus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UJI RELIABILITAS 

 

1. RELIABILITAS KOMPETENSI (X1) 

(Sebelum item dihapus) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.368 < 0.50 



 

(Setelah item dihapus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RELIABILITAS DISIPLIN (X2) 

(Sebelum item dihapus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.352 < 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.748 > 0.50 



 

(Setelah item dihapus 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Setelah item dihapus 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.489 < 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.491 < 0.50 



 

3. RELIABILITAS KEPUASAN KERJA (X3) 

(Sebelum item dihapus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Setelah item dihapus) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.229 < 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.536 > 0.50 



 

4. RELIABILITAS KINERJA PEGAWAI (Y) 

(Sebelum item dihapus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Setelah item dihapus) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.802 > 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.860 > 0.50 



 

 UJI STATISTIK DESKRIPTIF (RESPONDEN DAN ITEM) 

1. DESKRIPTIF RESPONDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. DESKRIPTIF ITEM PERNYATAAN 

Item Kompetensi (X1) 
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Item Kepuasan kerja (X3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Kinerja Pegawai (Y) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UJI ASUMSI KLASIK 

1. UJI NORMALITAS (Nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov > 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UJI MULTIKOLONIERITAS  NILAI VIF < 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. UJI AUTOKORELASI 

- Jumlah n = 52 

- jumlah k (independen variabel) = 3 

- Nilai dL = 1.433 

- Nilai dU = 1.676 

- Nilai Dw = 0.995 

- Kesimpulan = Dw > dU (0.995 < 1.6762 = Terdapat autokorelasi  

 

 

 

 

 

 

4. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Data tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 UJI HIPOTESIS 

1. UJI T  T TABEL = 2.009 

t hitung > t tabel = ADA PENGARUH 

t hitung < t tabel = TIDAK ADA PENGARUH 

 

2. UJI F  F TABEL = 2.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.165 13.086  .165 .869   

KOMPETENSI (X1) .850 .419 .213 2.028 .048 .940 1.064 

DISIPLIN (X2) .664 .292 .284 2.277 .027 .669 1.496 

KEPUASAN KERJA 

(X3) 
1.085 .258 .529 4.209 .000 .657 1.522 

a. Dependent Variable: KINERJA PEGAWAI (Y) 



 

 

3. UJI KOEFISIEN REGRESI 

 

 

 

 

 

Uji Parsial X2-Y 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .458a .210 .194 8.475 

a. Predictors: (Constant), DISIPLIN (X2) 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 955.789 1 955.789 13.307 .001b 

Residual 3591.192 50 71.824   

Total 4546.981 51    

a. Dependent Variable: KINERJA PEGAWAI (Y) 

b. Predictors: (Constant), DISIPLIN (X2) 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.378 13.512  1.434 .158 

DISIPLIN (X2) 1.016 .279 .458 3.648 .001 

a. Dependent Variable: KINERJA PEGAWAI (Y) 

 



 

Uji Parsial X3-Y 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .590a .348 .335 7.703 

a. Predictors: (Constant), KEPUASAN KERJA (X3) 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1580.533 1 1580.533 26.640 .000b 

Residual 2966.448 50 59.329   

Total 4546.981 51    

a. Dependent Variable: KINERJA PEGAWAI (Y) 

b. Predictors: (Constant), KEPUASAN KERJA (X3) 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.854 10.830  1.187 .241 

KEPUASAN KERJA (X3) 1.310 .254 .590 5.161 .000 

a. Dependent Variable: KINERJA PEGAWAI (Y) 
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