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ABSTRAK 

 
 

Salmawati. 2021. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Beban Kerja terhadap Kinerja 

melalui Motivasi Kerja Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng, 

dibimbing oleh Nurdin Brasit dan Muhammad Hidayat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap motivasi kerja pegawai (2) pengaruh beban kerja terhadap motivasi kerja 

pegawai (3) pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai (4) pengaruh 

beban kerja terhadap kinerja pegawai (5) pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai (6) pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi 

kerja (7) pengaruh beban kerja pegawai terhadap kinerja pegawai melalui motivasi 

kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

Sampel dipilih dengan teknik sampling jenuh dengan metode pengumpulan 

data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan 

analisa deskriptif dan analisis jalur (path analysis) dengan uji validitas dan reliabilitas 

serta uji asumsi klasik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil regresi Sub Sutruktur I 

diketahui bahwa variabel gaya kepemimpinan (0,723) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap motivasi kerja dan variabel beban kerja (-0,008) berpengaruh  

negatif namun tidak signifikan (0,879) terhadap motivasi kerja pegawai. Hasil nilai F- 

hitung 42.832 dengan signifikansi 0,000 yang berarti bahwa secara simultan variabel 

gaya kepemimpinan dan beban kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai. 

Variasi naik turunnya motivasi kerja mampu dijelaskanoleh variabel gaya 

kepemimpinan dan beban kerja sebesar 57,0%. 

Hasil regresi pada Sub Struktur II diketahui bahwa variabel gaya kepemimpinan 

berpengaruh langsung (0,216) dengan tingkat signifikansi 0,015 (signifikan) maupun 

tidak langsung (0,485) dan dominan (Nilai z hitung (5,83) lebih besar dari Nilai z mutlak 

(1,96) terhadap kinerja pegawai dan variabel beban kerja berpengaruh langsung 

(0,090) dengan tingkat signifikansi 0,018 (signifikan) dan tidak langsung (0,005) namun 

tidak dominan (Nilai z hitung (0,6079) lebih kecil dari Nilai z mutlak (1,96)) terhadap 

kinerja pegawai serta variabel motivasi kerja (0,671) berpengaruh langsung terhadap 

kinerja pegawai. Nilai F-hitung sebesar 74.701 yang berada pada tingkat signifikansi 

0,000 (signifikan) yang menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang 

signifikan dan nyata variabel gaya kepemimpinan, beban kerja dan motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai. Variasi naik turunnya kinerja pegawai mampu dijelaskan 

oleh Gaya kepemimpinan dan beban kerja melalui motivasi kerja pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng sebesar 77, 70%. 
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ABSTRACT 

 
 

Salmawati. 2021. The Effect of Leadership Style and Workload on Performance 

through Employee Work Motivation at the Bantaeng Regency Environmental 

Service, supervised by Nurdin Brasit and Muhammad Hidayat. 

This study aims to determine (1) the effect of leadership style on 

employee work motivation (2) the effect of workload on employee motivation (3) 

the effect of leadership style on employee performance (4) the effect of 

workload on employee performance (5) the effect of work motivation on 

employee performance. employee performance (6) the effect of leadership style 

on employee performance through work motivation (7) the effect of employee 

workload on employee performance through work motivation at the Bantaeng 

Regency Environmental Service. 

The sample was selected with a saturated sampling technique with 

data collection methods using questionnaires and documentation. Data were 

analyzed using descriptive analysis and path analysis with validity and 

reliability tests and classical assumption tests. 

The results of this study indicate that from the regression results of 

Sub- Structure I, it is known that the leadership style variable (0.723) has a 

positive and significant effect on work motivation and the workload variable (-

0.008) has a negative but insignificant effect (0.879) on employee work 

motivation. The results of the F-count value 42.832 with a significance of 0.000, 

which means that simultaneously the variables of leadership style and workload 

have an effect on employee work motivation. The variations in the ups and 

downs of work motivation can be explained by the variable leadership style and 

workload by 57.0%. 
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The regression results in Sub Structure II, it is known that the variable 

of leadership style has a direct (0.216) significance level with a significance 

level of 0.015 (significant) or indirect (0.485) and dominant (the calculated z 

value (5.83) is greater than the absolute z value (1.96). ) on employee 

performance and workload variables have a direct effect (0.090) with a 

significance level of 0.018 (significant) and indirect (0.005) but not dominant 

(calculated z value (0.6079) is smaller than the absolute z value (1.96)) on 

employee performance and work motivation variables (0.671) have a direct 

effect on employee performance.The F-count value is 74,701 which is at a 

significance level of 0.000 (significant) which indicates that simultaneously 

there is a significant and real influence on the variable leadership style, 

workload and motivation. work on employee performance The variations in the 

ups and downs of employee performance can be explained by the leadership 

style and workload through work motivation at the Environmental Service The 

life of Bantaeng Regency is 77.70%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Kemampuan dan kemauan untuk berbuat yang terbaik merupakan potensi 

yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai 

makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya 

sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya 

kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan 

kata lain sumber daya manusia merupakan bagian integral dari sistem yang 

membentuk suatu organisasi. Dalam masyarakat yang selalu berkembang, 

manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang semakin penting. Meskipun 

berada atau sedang menuju masyarakat yang berorientasi kerja (work oriented), 

yang memandang kerja adalah sesuatu yang mulia, tidaklah berarti mengabaikan 

manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut.  

  Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin kuatnya permintaan untuk 

memperhatikan aspek manusia dan bukan hanya aspek teknologi dalam setiap 

usaha yang dijalankan. Sumber daya manusia sebagai kunci utama yang memberi 

kontribusi bagi pencapaian tujuan-tujuan organisasi serta memberikan kepastian 

bahwa pelaksanaan fungsi dan kegiatan organisasi dilaksanakan secara efektif dan 

adil bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat. Dalam mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan akan dipengaruhi oleh kinerja individu, 
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apabila kinerja individu baik maka akan berdampak baik pula bagi kinerja 

organisasi. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu instansi 

adalah kinerja. Menurut (Sinambela, Poltak, 2016:87) kinerja didefinisikan 

sebagai kemampuan  dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, akan membawa perubahan 

dalam kehidupan manusia. Perubahan-perubahan itu membawa akibat yaitu 

tuntutan yang lebih tinggi terhadap setiap individu untuk lebih meningkatkan 

kinerjanya. Oleh karena itu setiap individu dapat mengalami stres terutama 

dengan individu yang kurang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan 

tersebut (Mauli, Mujiono, 2012:12).  

Kinerja adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi 

kontribusi kepada organisasi. Tingkat sejauh mana keberhasilan seseorang 

didalam melakukan tugas pekerjaannya dinamakan level of performance. Orang 

yang level of performance-nya tinggi disebut sebagai orang yang produktif, dan 

sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar, dikatakan sebagai tidak 

produktif atau performance rendah. 

  Kinerja digunakan untuk perbaikan prestasi kerja, penyesuaian 

kompensasi, kebutuhan pengembangan, serta melihat penyimpangan maupun 

kesalahan dalam pekerjaan. Kegunaan tersebut mengharuskan kinerja mampu 

memberikan gambaran yang akurat dan obyektif mengenai prestasi kerja 

karyawan. Dengan begitu beban kerja yang ada pada pegawai sangat 

mempengaruhi kinerja pegawai yang dihasilkannya, penerapan gaya 
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kepemimpinan juga yang dapat mempengaruhi motivasi kerja, karyawan pun 

menjadi tidak efektif dalam melakukan kerjaanya, sebagimana beban kerja dan 

gaya kepemimpinan saling berkait dan mempengaruhi perusahaan dan instansi 

(Mustafa, Arami, Utara, Lemobajo, & Masyarakat, 2016:119). 

 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng jika dilihat dari struktur 

pemerintahan merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap penyediaan 

layanan kebersihan dan keindahan kota serta tata hutan rakyat suatu daerah. Citra 

dan perhatian pemerintah terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan 

dan keindahan tata kota serta fasilitas kebersihan yang tersedia untuk kepentingan 

masyarakat secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh organisasi tersebut. 

Masyarakat Kabupaten Bantaeng secara keseluruhan termasuk dalam kategori 

masyarakat perdesaan. Permasalahan yang dihadapi masih lebih kepada kesadaran 

masyarakat akan pentingnya kebersihan.  

  Penjelasan ini sejalan seperti yang dikemukakan oleh Ndraha (2011:88) 

bahwa dalam masyarakat yang tak berdaya (powerless) bersifat nrimo atau dibuat 

seperti itu, tuntutan tidak setajam dan tekanan terhadap struktur supra pada sistem 

politik tidak seberat jika masyarakat peka, sensitive, aktif, responsif dan vokal. 

Menghadapi kondisi pertama beban para pejabat lebih ringan dan tidak begitu 

pusing memikirkan distribusi nilai secara adil ke dalam masyarakat. Masyarakat 

yang masih sederhana, berbagai fungsi masih memusat pada segelintir orang atau 

badan tertentu. Kemudian setelah melalui tahap perubahan, yang digambarkan 

seperti sinar yang memasuki kaca prisma, fungsi-fungsi tersebut akan memencar 

kearah spesialisasi. 
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  Gambaran seperti tersebut di atas berkaitan dengan beban kerja yang harus 

dipikul oleh seorang pimpinan organisasi. Beban tugas yang besar harus dipikul 

oleh seorang pimpinan menurut Manila (2018:3) dapat diatasi dengan tiga hal 

yaitu penerapan asas staf umum, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab 

serta penyelesaian melalui bantuan suatu tim.  

  Beban kerja yang ditimbulkan oleh tugas pokok dan fungsi sebagai 

pegawai dapat berpengaruh terhadap kondisi fisik, emosional dan mental pegawai. 

Proses tersebut akan berlangsung secara bertahap, terakumulatif dan seiring 

dengan perjalanan waktu dapat menjadi semakin memburuk. Beban kerja yang 

dibiarkan begitu saja tanpa penanganan, dalam jangka pendek membuat pegawai 

menjadi tertekan, tidak termotivasi, dan frustasi hingga dapat menyebabkan 

pegawai sakit dan atau bahkan dapat mengundurkan diri. Dalam jangka panjang, 

pegawai yang tidak dapat menahan beban kerja, maka ia tidak akan dapat bekerja 

pada organisasinya.  

 Sebagai manusia biasa dan memiliki kebutuhan fisiologis, dalam kondisi 

tersebut pegawai tentunya akan dihadapkan pada kondisi yang dilematis. Mereka 

harus bekerja dengan baik dan fokus pada pencapaian visi dan misi serta tujuan 

organisasi di satu sisi, mereka pun memiliki kebutuhan dan keinginan yang perlu 

mendapat perhatian dari organisasi pada sisi lain. Kondisi ini akan semakin 

meningkatkan beban kerja bagi pegawai. 

  Oleh sebab itu penting bagi pimpinan maupun stakeholder untuk 

memenuhi kebutuhan pegawai dan menciptakan kondisi yang nyaman untuk 

bekerja. Beban kerja dapat diartikan sebagai tekanan yang dirasakan pegawai 
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karena tugas-tugas pekerjaan tidak dapat terpenuhi. Artinya, beban muncul saat 

pegawai tidak mampu memenuhi apa yang menjadi tuntutan pekerjaan.  

  Setiap pimpinan di lingkungan organisasi kerja, selalu memerlukan 

sejumlah pegawai sebagai pembantunya dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

menjadi volume dan beban kerja unit masing-masing. Hal ini membawa 

konsekuensi bahwa setiap pimpinan berkewajiban memberikan perhatian yang 

sungguh-sungguh untuk membina, menggerakkan dan mengarahkan semua 

potensi pegawai di lingkungannya agar terwujud volume dan beban kerja yang 

terarah pada tujuan (Marzuki, 2012:37). Pimpinan perlu melakukan pembinaan 

yang sungguh-sungguh terhadap pegawai di lingkungannya agar dapat 

meningkatkan motivasi kerja dan kinerja yang tinggi. 

 Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang 

pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan 

merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh seseorang pada saat orang 

tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Masing-masing gaya 

tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Seorang pemimpin akan 

menggunakan gaya kepemimpinan sesuai kemampuan dan kepribadiannya 

(Marzuki, 2012:35). Setiap pimpinan dalam memberikan perhatian untuk 

membina, menggerakkan dan mengarahkan semua potensi pegawai di 

lingkungannya memiliki pola yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. 

Perbedaan itu disebabkan oleh gaya kepemimpinan yang berbeda-beda pula dari 

setiap pemimpin. Kesesuaian antara gaya kepemimpinan, norma-norma dan kultur 
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organisasi dipandang sebagai suatu prasyarat kunci untuk kesuksesan prestasi 

tujuan organisasi. 

 Menurut Winardi (2012:12) gaya kepemimpinan adalah cara yang 

dilakukan oleh seseorang yaitu pemimpin dalam menjalin suatu hubungan dan 

mempengaruhi bawahannya untuk bekerja sama secara sukarela dalam 

mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal yang diinginkan 

oleh pemimpin. Gaya kepemimpinan akan menunjang dan memberikan dorongan 

yang positif terhadap peningkatan dan pengembangan serta motivasi tenaga 

edukatif dan tenaga administratif pendidikan. Dengan demikian diharapkan dapat 

menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki keunggulan dalam bersaing. 

  Beban kerja yang tidak sesuai serta penerapan gaya kepemimpinan akan 

memicu terjadinya konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan organisasi, bila 

tidak ditangani secara serius, tepat dan bijaksana, dapat berakibat langsung pada 

diri pegawai, karena mereka dalam keadaan atau suasana serba salah sehingga 

mengalami tekanan jiwa yang dapat mempengaruhi motivasi kerjanya. 

  Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stress seperti: kelebihan beban 

kerja, tanggung jawab atas orang lain, perkembangan karir, kurangnya kohesi 

kelompok, dukungan kelompok yang kurang memadahi, struktur dan iklim 

organisasi, wilayah dalam organisasi, karakteristik tugas, dan pengaruh pimpinan 

(Ivancevich dan Matteson, 2016:32). Sebetulnya stress merupakan keadaan yang 

wajar karena terbentuk pada diri manusia sebagai respon dan merupakan bagian 

dari kehidupan sehari-hari dari diri manusia terlebih menghadapi jaman kemajuan 

segala bidang yang dihadapi dengan kegiatan dan kesibukan yang harus 
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dilakukan, disalah satu pihak beban kerja disatuan unit organisasi semakin 

bertambah.  

 Dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam pekerjaanya terdapat gangguan 

atau masalah-masalah yang berhubungan dengan faktor psikologis dalam diri 

pegawai, misalnya tertekan karena terbatasnya waktu dan beban pekerjaan terlalu 

banyak serta situasi kerja yang kurang menyenangkan. Keadaan ini akan 

mengganggu pikiran dan mental pegawai ketika bekerja. 

  Diungkapkan oleh Gitosudarmo dan Suditta dalam Anorago (2012:34), 

bahwa stress  mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif stress pada 

tingkat rendah sampai pada tingkat moderat bersifat fungsional dalam arti 

berperan sebagai pendorong peningkatan kinerja pegawai, sedangkan pada tingkat 

negatif stress pada tingkat yang tinggi adalah penurunan pada kinerja karyawan 

yang drastis. Adapun konflik peran ganda ini bisa menurunkan kinerja karyawan, 

sementara menurunnya kinerja karyawan bisa memberi dampak pada 

meningkatnya keinginan untuk keluar, meningkatnya absensi, dan menurunnya 

komitmen organisasi (Boles, Howard & Donofrio dalam Noor, 2012). Jadi hal ini 

merupakan keadaan yang berbahaya bagi organisasi, karena bisa menyebabkan 

pelaksanaan pekerjaan terganggu, yang akhirnya bisa menurunya kinerja 

organisasi. ini merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan perusahaan 

dalam mengolah Sumber Daya Manusia untuk dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kerja (Nurhayati dalam Iswanto, 2015:44).  

  Pada sisi lain, Hasibuan (2016:92) pada dasarnya suatu organisasi baik 

swasta maupun organisasi publik bukan hanya mengharapkan karyawan atau 
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pegawai yang “mampu, cakap dan terampil” dalam bekerja, tetapi yang terpenting 

mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang 

optimal. Untuk itu, motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah 

kerja pegawai atau bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan 

segenap kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi 

dalam hal ini instansi pemerintah. 

  Motivasi ini hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang mampu 

bekerja atau mengerjakan pekerjaan, sedangkan bagi orang-orang yang tidak 

mampu mengerjakan suatu pekerjaan tidak perlu dimotivasi. Memotivasi akan 

terasa sulit diterapkan, karena atasan sulit mengidentifikasi kebutuhan bawahan 

dari hasil pekerjaan tersebut. Umumnya atasan dalam memotivasi bawahan selalu 

membenturkan dengan aturan kedisiplinan dan kinerja pegawai negeri sipil, tanpa 

memperhatikan unsure humanis pegawai. 

  Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan adanya seorang pemimpin 

yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. 

Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk 

makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 2011 : 4). Pendapat seperti 

tersebut di atas sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa kelancaran 
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penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat 

tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri.  

  Pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai di lingkungan organisasi 

pemerintahan pada dasarnya berlangsung dalam kondisi pegawai sebagai 

manusia, suasana batin dan psikologis seorang pegawai sebagai individu dalam 

masyarakat organisasi yang menjadi lingkungan kerjanya sangat besar 

pengaruhnya pada pelaksanaan pekerjaannya. Suasana batin itu terlihat dalam 

semangat atau gairah kerja yang menghasilkan kegiatan kerja sebagai kontribusi 

bagi pencapaian tujuan organisasi tempatnya bekerja. Kenyataan menunjukkan 

bahwa dari segi psikologis, bergairah atau bersemangat dan sebaliknya tidak 

bergairah atau tidak bersemangat seorang pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaannya sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja yang mendorongnya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka setiap aparatur pemerintah memerlukan 

motivasi yang kuat agar bersedia melaksanakan pekerjaan secara bersemangat, 

bergairah dan berdedikasi sehingga dapat memenuhi kualitas yang diharapkan 

masyarakat. Prinsip tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa dalam keadaan 

terpaksa seseorang mungkin saja melakukan sesuatu yang tidak disukainya. 

  Kenyataan yang kita hadapi, pendekatan motivasi klasik masih seringkali 

dilakukan oleh pimpinan yaitu dengan mengatur sistem gaji dan promosi. 

Pendekatan ini perlu disadari bukan merupakan cara terbaik, karena kebutuhan 

pegawai sebagai manusia sangat komplek. Mereka bisa terdorong bekerja dengan 

semangat kalau memiliki pimpinan yang akomodatif, penuh kreatif, inovatif, 

memberikan kesempatan dalam perencanaan, pengembangan potensi diri, 
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keadilan, memiliki teman-teman yang baik dimana mereka dihargai dan 

diperhitungkan sebagai bagian dari organisasi. 

  Fakta menunjukkan bahwa di instansi pemerintah pemenuhan kebutuhan 

tersebut di atas sering diabaikan oleh pimpinan dengan alasan belum ada anggaran 

atau panjangnya rantai birokrasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemenuhan 

akan kebutuhan pegawai baik materi maupun non materi belum menjadi skala 

prioritas, yang terpenting bagi organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Namun mereka belum sadar bahwa kunci keberhasilan organisasi 

tergantung dari sumber daya manusianya. Kondisi ini mempengaruhi motivasi 

kerja pegawai  

  Fakta menunjukkan bahwa kehidupan berorganisasi pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng masih terjadi beberapa ketimpangan. 

Pelibatan anggota organisasi dalam suatu aktivitas tidak optimal bahkan 

cenderung monotong pada beberapa orang. Beberapa kebijakan organisasi yang 

telah termaktup dan Rencana Kerja dalam pelaksanaannya bahkan tidak melalui 

atasan langsung bahkan kepala OPD selaku penanggung jawab organisasi 

sekaligus penanggung jawab anggaran. Demikian halnya pada level low 

management dan midle management, seringkali suatu aktivitas dilakukan tanpa 

koordinasi dengan atasan langsungnya namun berkoordinasi dengan pimpinan 

atasan langsungnya, misalnya staf langsung berkoordinasi dengan Kepala Bidang 

tanpa melalui Kepala Sub Bidang. Kondisi ini menyebabkan adanya kewenangan 

yang tumpang tindih (overlapping) dan dapat menimbulkan sifat abai terhadap 
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kondisi organisasi sehingga akan berdampak pada penurunan motivasi kerja pada 

sebagian pegawai. 

  Pada sisi lain, beban kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bantaeng dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu organisasi perangkat 

daerah Kabupaten Bantaeng yang bertugas dalam memfasilitasi masyarakat untuk 

mendapatkan hak hidup bersih berupa layanan persampahana, penyediaan 

penerangan lampu jalan, serta layanan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan 

lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan atas semua aktivitas 

masyarakat. Layanan persampahan yang tidak mengenal waktu kerja merupakan 

beban kerja tersendiri bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup. Kontrol terhadap 

aktivitas layanan persampahan terus dilakukan sepanjang waktu baik pada 

fasilitas umum maupun pada area perumahan dalam wilayah kota Bantaeng. 

Sementara untuk daerah wilayah di luar perkotaan, koordinasi dengan pemerintah 

setempat (kepala Desa dan Lurah) terus dilakukan sehingga dibutuhkan 

manajemen waktu yang akurat agar semua dapat terlaksana dengan baik. 

Sementara itu aduan masyarakat akan layanan lampu jalan juga setiap saat 

sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan ini harus sedia setiap 

saat.  

 Pada sisi lain, masyarakat jika tidak puas dengan layanan yang diberikan 

akan langsung menyampaikan aduannya kepada bapak Bupati. Atas aduan 

tersebut, bupati akan memberikan tekanan kepada Kepala Dinas selaku orang 

yang bertanggung jawab secara organisasi. Kepala Dinas kemudian akan terus 

memberikan tekanan kepada pimpinan di bawahnya sehingga akan terjadi 
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benturan dan konflik jika tekanan tersebut dilakukan di luar sistem dan prosedur 

serta waktu jam kerja yang ada. Kondisi ini diperparah dengan beban kerja yang 

tinggi sehingga akan menimbulkan stress kerja. Jika kondisi tersebut berlanjut 

secara terus menerus akan mempengaruhi motivasi kerja pegawai, sehingga 

pimpinan harus mampu mengatur ritme kerja para pegawainya untuk menjaga 

kondisi yang dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai.  

 Kondisi tersebut menarik minat penulis untuk melakukan penelitian 

terhadap pengaruh gaya kepemimpinan dan beban kerja terhadap kinerja pegawai 

melalui kondisi motivasi kerja pegawai lingkup Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng dalam bentuk tesis dengan judul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan Beban Kerja terhadap Kinerja melaluiu Motivasi Kerja 

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

  Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai 

pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng? 

2. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng? 

3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng? 
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4. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng? 

5. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng? 

6. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja melalui motivasi 

kerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng? 

7. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja melalui motivasi kerja 

pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Dari pertanyaan penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai 

pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

2. Menganalisis pengaruh beban kerja terhadap motivasi kerja pegawai pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

3. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

4. Menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

5. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

6. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja melalui 

motivasi kerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 
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7. Menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja melalui motivasi kerja 

pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

  Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Menambah khasanah ilmu dalam bidang sumberdaya manusia kaitannya 

dengan gaya kepemimpinan dan beban kerja pengaruhnya terhadap kinerja 

melalui motivasi kerja pegawai; 

2. Memberikan informasi yang jelas tentang gambaran gaya kepemimpinan dan  

beban kerja yang terjadi pada Pemerintah  Daerah Kabupaten Bantaeng pada 

umumnya dan Dinas Lingkungan Hidup pada khususnya sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan  

yang berkaitan pengelolaan sumberdaya aparatur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Kajian Penelitian Terdahulu  

  Sumardianti (2016) dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap 

Motivasi Kerja Pegawai pada Kantor PT. PLN (Persero) Rayon Sungguminasa. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

motivasi kerja pegawai. Penelitian dilakukan terhadap 60 orang sampel penelitian 

dari 111 orang pegawai yang merupakan populasi penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara 

simultan penerapan gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai pada 

Kantor PT. PLN (Persero) Rayon Sungguminasa. Namun secara parsial, gaya 

kepemimpinan instruksi dan delegasi berpengaruh negatif terhadap motivasi kerja 

pegawai. Sedangkan gaya kepemimpinan partisipasi memberikan pengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. Gaya kepemimpinan 

yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja 

pegawai adalah gaya kepemimpinan konsultasi. Hal ini memberikan indikasi 

bahwa penerapan gaya kepemimpinan harus menyesuaikan dengan kondisi dan 

situasi yang relevan. Penerapan gaya kepemimpinan pada situasi yang kurang 

tepat dan tidak relevan justeru akan memberikan dampak negatif terhadap 

motivasi kerja pegawai. Demikian sebaliknya, penerapan gaya kepemimpinan 

pada kondisi yang tepat dan sesuai akan berdampak positif pada peningkatan 

motivasi kerja pegawai. 
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  Patimah (2012) dengan judul Pengaruh Stress kerja terhadap motivasi 

kerja pegawai pada PT. HM. Sampoerna Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh stress kerja terhadap motivasi kerja pegawai pada PT. 

HM. Sampoerna Pekanbaru. Penelitian dilakukan terhadap 98 orang sampel 

penelitian yang merupakan keseluruhan populasi penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan stress kerja terhadap 

motivasi kerja pegawai. Stress kerja jika dikelola dengan baik akan berpengaruh 

terhadap peningkatan motivasi kerja pegawai. Namun stress kerja yang tidak 

dikelola dengan baik justeru akan menurunkan motivasi kerja pegawai. 

  Aswar & Siswanto (2014) dengan judul Beban Kerja, Implikasinya 

terhadap Motivasi Kerja dengan Kemampuan Kerja sebagai Variabel Intervening 

pada Karyawan Bank BUMN. Tujuan penelitian dilakukan untuk membuktikan 

secara empirik pengaruh beban kerja terhadap motivasi kerja dengan kemampuan 

kerja sebagai variabel intervening. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

sebesar 66 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan random 

sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan beban kerja dan kemampuan kerja terhadap motivasi 

kerja pegawai. Sementara itu beban kerja secara tidak langsung berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa beban 

kerja yang tinggi tanpa didukung dengan kemampuan kerja justeru akan 

menurunkan motivasi kerja. Beban kerja jika diatur dan dikelola dengan baik akan 

dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai. Namun sebaliknya jika tidak dikelola 

dengan baik, beban kerja yang tinggi akan menurunkan motivasi kerja pegawai. 
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  Novianti, Ruli Alifia. 2016 dengan judul penelitian Pengaruh Stress kerja 

terhadap motivasi kerja dan dampaknya terhadap kinerja karyawan di Bagian 

Funding Officer dan Accounting Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

Tbk Cabang Bangkalan Madura. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menganalisis pengaruh stres kerja terhadap motivasi kerja dan dampaknya 

terhadap kinerja karyawan. Penelitian dilakukan terhadap 48 orang sampel. Hasil 

penelitian menunjukkan stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

motivasi kerja pegawai.  

   Hardono, Nasrul, Hartati (2019) dengan judul penelitian Pengaruh 

Penempatan dan Beban Kerja terhadap Motivasi Kerja dan Dampaknya pada 

Prestasi Kerja Pegawai. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh penempatan dan beban kerja terhadap motivasi kerja pegawai Dinas 

Tenaga Kerja dan Mobilitas Pendudukan Batam. Penelitian dilakukan terhadap 

161 orang sebagai sampel dengan menggunakan Path Analysis. Hasil penelitian 

menunjukkan penempatan dan beban kerja mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. Secara parsial ditemukan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penempatan dan beban kerja 

terhadap motivasi kerja pegawai. 
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2.2.  Motivasi Kerja 

  Motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti dorongan atau 

menggerakan. Motivasi individu yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda dan 

sering berubah-ubah sehingga tindakan yang dilakukan individu yang satu dengan 

yang lain untuk mencapai keinginannya juga berbeda. 

  Hal serupa disampaikan oleh Sutrisno (2011: 115), bahwa “Motif 

seseorang kerap mengalami perubahan, ini disebabkan karena keinginan manusia 

selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya”. Berangkat dari 

pengertian di atas motivasi kerja merupakan suatu dorongan atau semangat yang 

timbul pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan guna 

memenuhi kebutuhannya dan motivasi seseorang berbeda dengan orang lain serta 

motifnya selalu berubah-ubah setiap waktu sesuai keinginan dan kebutuhannya. 

Menurut Wibowo (2011:379) berpendapat bahwa motivasi merupakan dorongan 

terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan.. Dengan 

pendek kata, motivasi kerja adalah pendorong semangat kerja”. Sesuatu di sini 

dapat berasal dari dalam diri seseorang atau luar diri seseorang. 

  Badeni dalam Laminingrung (2016:1873) bahwa “Motivasi adalah 

kemauan untuk mengeluarkan upaya yang tinggi dalam mencapai tujuan 

organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi sesuatu 

kebutuhan individual”. Dengan adanya upaya yang dilakukan organisasi untuk 

memenuhi kebutuhan individu diharapkan motivasi kerja menjadi meningkat dan 

tujuan dari organisasi dapat tercapai. 
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  Hal serupa disampaikan oleh Uno (2011: 112), bahwa motivasi kerja 

adalah suatu proses yang dilakukan untuk menggerakkan seseorang agar perilaku 

mereka dapat diarahkan pada upaya-upaya nyata untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Upaya nyata motivasi kerja seseorang akan nampak melalui: 

tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, prestasi yang dicapainya, 

pengembangan diri, dan kemandirian dalam bertindak. 

  Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

motivasi kerja merupakan dorongan atau keinginan yang berasal dari dalam 

maupun luar diri seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau upaya-upaya 

guna memenuhi kebutuhan individu ataupun organisasinya. 

2. Tujuan Motivasi Kerja 

  Selain untuk meningkatkan semangat kerja seseorang, pemberian motivasi 

juga memiliki tujuan yang lain. Menurut Hasibuan dalam Putri, Nuringwahyu, & 

Hardati (2019:27), tujuan pemberian motivasi kerja antara lain sebagai berikut: 

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

b. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

c. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 

d. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

e. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

g. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 

h. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

i. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 
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j. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

  Menurut Sedarmayanti (2017: 171), tujuan pemberian motivasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan. 

b. Meningkatkan gairah dan semangat kerja. 

c. Meningkatkan disiplin kerja. 

d. Meningkatkan prestasi kerja. 

e. Mempertinggi moral kerja karyawan. 

f. Meningkatkan rasa tanggung jawab. 

g. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 

h. Menumbuhkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. 

  Dari pendapat di atas telah jelas bahwa betapa pentingnya peran motivasi 

bagi karyawan ataupun organisasi. Tujuan pemberian motivasi bagi pegawai 

bukan hanya untuk meningkatkan semangat kerja pegawai saja, namun juga 

memiliki tujuan lain seperti meningkatnya gairah kerja, kepuasan kerja, 

produktivitas kerja, kedisiplinan kerja, hubungan kerja yang baik, kreativitas, 

loyalitas karyawan, kesejahteraan, rasa tanggung jawab, dan efisiensi penggunaan 

alat-alat kerja, sedangkan tujuan motivasi bagi organisasi adalah meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi organisasi, merubah perilaku karyawan sesuai 

keinginan perusahaan, dan menumbuhkan loyalitas karyawan terhadap 

perusahaan, sehingga diharapkan tujuan dari lembaga ataupun organisasi dapat 

tercapai sesuai harapan. 

3. Teori-teori Motivasi 
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  Teori-teori motivasi seseorang menurut beberapa ahli, sebagai berikut: 

a. Hierarki Teori Kebutuhan (Hierarchical of Needs Theory) 

Teori ini sangat terkenal yaitu teori kebutuhan yang diperkenalkan oleh 

Abraham Maslow. Menurut Maslow (Veithzal Rivai dan Sagala, 2011: 840), 

bahwa “Pada setiap diri manusia itu terdiri dari atas lima kebutuhan yaitu: 

kebutuhan secara fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi 

diri”. 

 Kebutuhan mendasar yang pertama adalah kebutuhan fisiologis yaitu 

berupa kebutuhan makan, minum, perlindungan fisik dan seksual. Jika 

kebutuhan ini sudah terpenuhi maka kebutuhannya akan meningkat menjadi 

kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa aman meliputi kebutuhan perlindungan 

dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Kebutuhan yang 

berikutnya adalah kebutuhan kepemilikan sosial, kebutuhan ini adalah 

kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sosial seperti kebutuhan merasa 

memiliki, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, kebutuhan berafiliasi, 

berinteraksi dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Penghargaan diri 

merupakan kebutuhan manusia setelah kebutuhan sebelumnya terpenuhi, 

kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang 

lain. Selanjutnya kebutuhan yang paling puncak adalah kebutuhan aktualisasi 

diri, kebutuhan ini meliputi kemampuan, skill, potensi, mengeluarkan ide, 

memberikan penilaian dan kritik terhadap sesuatu. Kebutuhan yang 

dikemukakan ahli di atas lebih menekankan bahwa motivasi seseorang timbul 

karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan 
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tersebut meliputi fisiologis (makan, minum dan perlindungan fisik), kebutuhan 

rasa aman, sosial, penghargaan dan yang terakhir aktualisasi diri. Urutan dan 

rangkaian kebutuhan tersebut akan semakin meningkat setelah kebutuhan 

mendasar terpenuhi. 

b. Teori Kebutuhan McClelland 

  Menurut McClelland dalam Hardono, Nasrul & Hartati (2019:32), 

memfokuskan ada tiga kebutuhan manusia dalam organisasi atau perusahaan 

terkait dengan motivasi, sebagai berikut: 

1) Kebutuhan akan prestasi (Need for achievement), dorongan untuk 

mengungguli, berprestasi sehubungan dengan sperangkat standar, bergulat 

untuk sukses. 

2) Kebutuhan dalam kekuasaan (Need for power), kebutuhan untuk membuat 

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

dipaksa) tidak berperilaku demikian. 

3) Kebutuhan untuk berafiliasi (Need for afiliation), hasrat untuk hubungan 

antar pribadi yang ramah dan karib. 

  Kebutuhan untuk berprestasi di sini seorang karyawan yang memiliki 

motivasi kuat untuk berhasil akan menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-

baiknya dari yang sudah dilakukan sebelumnya dan lebih efisien dari 

karyawan yang lainnya. Kebutuhan kekuasaan adalah motivasi seseorang yang 

bekerja dengan semangat yang tinggi dan menikmati beban kerja yang 

diterima karena adanya kebanggaan (gengsi). Kebutuhan yang terakhir adalah 

kebutuhan berafiliasi, yakni seseorang yang memiliki motivasi kerja untuk 
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bersahabat dan menanggung pekerjaan secara bersama, lebih menyukai situasi 

kooperatif dari pada kompetitif. 

  Menurut teori ini lebih menekankan bahwa motivasi seseorang timbul 

karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan mencapai kesuksesan, 

kekuasaan, dan berafiliasi (bersahabat dengan rekan kerja yang lain). 

c. Teori X dan Teori Y (Theory X and Theory Y) 

Dalam teori ini akan dikemukakan dua pandangan berbeda tentang manusia, 

sifat negatif dengan tanda X dan sifat positif dengan tanda Y. Menurut 

McGregor (Bangun, 2012: 320-321), asumsi-asumsi dari pandangan tentang 

manusia, sebagai berikut: 

1) Teori X (negatif) merumuskan asumsi sebagai berikut: 

a) Karyawan secara inheren tidak menyukai kerja dan, bilamana 

dimungkinkan, akan mencoba menghidarinya. 

b) Karena karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus dipaksa, 

diawasi, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. 

c) Karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari pengarahan 

formal bilamana dimungkinkan. 

d) Kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor lain 

yang dikaitkan dengan kerja dan akan menunjukan sedikit saja ambisi. 

2) Teori Y (positif ) merumuskan asumsi sebagai berikut: 

a) Karyawan dapat memandang kerja sebagai kegiatan alami yang sama 

dengan istirahat atau bermain.  
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b) Orang-orang akan melakukan pengarahan dan pengawasan diri jika 

mereka komit pada sasaran.  

c) Kebanyakan orang dapat belajar untuk menerima, bahkan 

mengusahakan, tanggung jawab. 

d) Kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif menyebar luas ke 

semua orang dan tidak hanya milik mereka yang berada dalam posisi 

manajemen. 

      Teori di atas memandang motivasi kerja seseorang dari dua sisi 

yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi negatif bahwa karyawan lebih suka 

menghindari pekerjaanya dan tanggung jawabnya, perlu adanya paksaan, 

pengawasan, dan hukuman demi tercapainya tujuan, karyawan lebih suka 

mencari pengarahan formal dan lebih menempatkan keamanan di atas 

faktor lainnya, sedangkan sisi positif melihat karyawan dalam bekerja 

memandang pekerjaannya adalah suatu kegiatan alami yang sama dengan 

istirahat dan bermain, orang-orang akan melakukan pengarahan dan 

pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran.  

  Karyawan dipandang dapat belajar menerima, dapat mengusahakan 

sesuatu dan mempunyai tanggung jawab. Karyawan juga dipandang 

memiliki kemampuan yang inovatif dalam melakukan keputusan. 

d. Teori Clyton P.Alderfer (Teori ”ERG”) 

  Clayton P. Alderfer (Sutrisno, 2011: 135-136), mengemukakan bahwa 

“Teorinya dengan nama teori ERG (Existence, Relatedness, Growth)”. Teori 
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ini merupakan modifikasi dari teori Maslow yang memanfaatkan lima tingkat 

kebutuhan menjadi tiga macam, antara lain sebagai berikut: 

1) Existence (Keberadaan) 

Merupakan kebutuhan seseorang untuk dapat dipenuhi dan terpeliharanya 

keberadaan yang bersangkutan sebagai seorang manusia ditengah-tengah 

masyarakat atau perusahaan. 

2) Relatedness (Kekerabatan) 

Kekerabatan, merupakan keterkaitan antara seseorang dengan lingkungan 

sosial sekitarnya. 

3) Growth (Pertumbuhan) 

Kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan 

kebutuhan yang berkaitan dengan perkembangan potensi diri seseorang, 

seperti pertumbuhan kreativitas dan pribadi.  

     Teori ERG ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan manusia dibagi 

menjadi tiga kategori. Pertama, kebutuhan eksistensi untuk hidup seperti 

kebutuhan fisik, makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, kebutuhan 

keterhubungan adalah kebutuhan memiliki hubungan dengan keluarga, sahabat, 

dan atasan dalam organisasi. Ketiga, kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan 

pertumbuhan di mana seseorang ingin tumbuh dan berkembang agar dapat 

memiliki produktivitas dan kreativitas. Kebutuhan ini sebanding dengan 

kebutuhan harga diri dan perwujudan diri. 
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e. Teori Herzberg (Teori Dua Faktor) 

  Herzberg adalah salah satu ilmuwan yang juga memberikan konstribusi 

tentang pemahaman motivasi, dengan memperkenalkan teori temuannya yaitu 

Herzberg’s Two Factors Motivation Theory. Hasibuan (2014: 220), 

menyatakan bahwa “Menurut teori ini motivasi yang ideal yang dapat 

merangsang usaha adalah peluang untuk melaksanakan tugas yang lebih 

membutuhkan keahlian dan peluang untuk mengembangkan kemampuan”. 

  Herzberg  dalam Hasibuan  (2014: 228), menyatakan bahwa “Orang dalam 

melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan 

kebutuhan, yaitu Maintenance Factors dan Motivation Factors”. Maintenance 

Factors adalah faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat 

manusia yang ingin memperoleh ketentraman badaniah. Faktor pemeliharaan 

tersebut meliputi gaji, kondisi kerja fisik, dan supervisi yang menyenangkan. 

Hilangnya faktor ini akan menimbulkan rasa ketidakpuasan karyawan.  

  Motivation Factors adalah faktor motivasi yang menyangkut kebutuhan 

psikologi seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melaksanakan pekerjaan. 

Yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain ialah penghargaan 

secara langsung dengan pekerjaan, seperti fasilitas kerja yang baik dan 

penempatan kerja yang tepat.  

  Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang mau bekerja karena 

dipengaruhi dua faktor yaitu faktor pemeliharaan dan faktor motivasi. Faktor 

pemeliharaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik. Sedangkan faktor 

motivasi adalah faktor dari dalam diri seseorang untuk berprestasi. 
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f. Teori Motivasi Human Relations 

  Teori ini mengutamakan hubungan seseorang dengan lingkungannya. 

Amrullah (2015:60), mengemukakan bahwa “Teori ini menekankan peranan 

aktif pimpinan organisasi dalam memelihara hubungannya dan kontak-kontak 

pribadi dengan bawahannya yang dapat membangkitkan gairah kerja”. Dari 

teori ini dapat disimpulkan bahwa teori ini lebih menekankan memotivasi 

karyawan dengan pendekatan hubungan kerja atasan dengan bawahannya, 

atasan sepatutnya memotivasi bawahannya dengan menciptakan hubungan 

yang baik, salah satunya melalui perhatian. 

g. Teori Motivasi Claude S. George 

  Menurut George (Hasibuan, 2014:225), bahwa seseorang mempunyai 

kebutuhan yang berhubungan dengan tempat dan suasana di lingkungan 

mereka bekerja, yaitu: 

1) Upah yang layak 

2) Kesempatan untuk maju 

3) Pengakuan sebagai individu 

4) Keamanan kerja 

5) Tempat Kerja yang baik 

6) Penerimaan oleh kelompok 

7) Perlakuan yang wajar 

8) Pengakuan atas prestasi 

  Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa untuk memotivasi seseorang perlu 

adanya pemenuhan kebutuhan karyawan, seperti upah yang layak, karyawan 
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diberi kesempatan untuk maju, diakui keberadaannya dalam organisasi, 

keamanannya terjamin, diberikan tempat kerja dan fasilitas yang layak, 

diterima dalam kelompok, diperlakukan sewajarnya dan adil oleh pimpinan, 

dan diakui prestasinya dalam menjalankan pekerjaan. 

 

h. Teori Hamzah B. Uno 

  Hamzah B. Uno (2011: 112), bahwa motivasi kerja adalah suatu proses 

yang dilakukan untuk menggerakkan seseorang agar perilaku mereka dapat 

diarahkan pada upaya-upaya nyata untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Upaya nyata motivasi kerja seseorang akan nampak melalui: 

1) Tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan 

2) Prestasi yang dicapainya. 

3) Pengembangan diri. 

4) Kemandirian dalam bertindak. 

  Dari teori ini dapat dilihat bahwa motivasi kerja merupakan suatu 

dorongan atau proses yang dilakukan untuk menggerakan seseorang agar 

perilakunya dapat diarahkan pada upaya yang nyata yaitu: tanggung jawab 

dalam melaksanakan pekerjaan, prestasi yang dicapainya, pengembangan diri 

dan kemandirian seseorang dalam bertindak, sehingga tujuan yang ditetapkan 

dapat tercapai. 

  Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teori 

motivasi seseorang berbeda-beda sesuai pandangan masing-masing ahli. Maslow 

yang membagi lima tingkatan kebutuhan manusia, Mc Celland yang membagi 
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kebutuhan manusia menjadi tiga, Mc Gregor yang melihat manusia dari segi 

positif dan negatif (X dan Y), Clyton P. Alderfer membagi kebutuhan menjadi 

ERG (Existence, Relatedness dan Growth), Herzberg mebagi menjadi faktor 

pemeliharaan dan faktor motivasi, teori hubungan manusia yang menekankan 

pada kebutuhan hubungan dengan orang lain, George dengan teori kebutuhan 

seseorang dengan lingkungan kerjanya dan Hamzah B. Uno melihat motivasi 

kerja sebagai upaya agar seseorang perilakunya dapat diarahkan pada upaya nyata 

seperti: tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, prestasi yang dicapainya, 

pengembangan diri dan kemandirian seseorang dalam bertindak, sehingga tujuan 

yang ditetapkan dapat tercapai. 

4. Teknik atau Metode Motivasi 

  Teknik atau metode motivasi merupakan salah satu cara dan upaya untuk 

meningkatkan gairah kerja seseorang. Menurut Hasibuan (2014:222), metode 

yang dapat digunakan untuk memotivasi seseorang, antara lain sebagai berikut: 

a. Menggunakan uang sebagai penghargaan dan insentif 

b. Menyebutkan persyaratannya 

c. Mengembangkan keterikatan (commitment) 

d. Motivasi melalui pekerjaan itu sendiri 

e. Hargai dan akui prestasi kerja 

f. Mengembangkan kepemimpinan 

g. Mengembangkan kerja sama kelompok 

h. Melatih dan mengembangkan setiap orang 

i. Menghilangkan hal-hal negatif 
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j. Menyatukan semua cara untuk memotivasi 

  Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa metode dalam memotivasi 

seseorang ada beberapa cara: (1) Uang, merupakan sarana untuk mencapai 

beberapa sasaran berbeda. Uang sangat berpengaruh karena mempunyai hubungan 

langsung ataupun tidak langsung dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. (2) 

Menyebutkan persyaratannya, dimaksud di sini bahwa lembaga menjelaskan 

peranan dari masing-masing karyawan dalam organisasi dan timbal balik apa yang 

mereka dapatkan jika mampu melaksanakan peranan tersebut dengan baik. (3) 

Mengembangkan keterikatan, adalah menyatukan keterikatan antara individu 

dengan organisasinya atau dengan kata lain menumbuhkan rasa saling memiliki. 

(4) Motivasi melalui pekerjaan itu sendiri, yaitu dengan cara memberikan 

penghargaan hakiki yang terkandung melalui pekerjaan itu sendiri. (5) Hargai dan 

akui prestasi dapat berupa memberikan tanggung jawab yang lebih dan promosi. 

(6) Mengembangkan kepemimpinan, melalui menjadi pemimpin yang dapat 

membimbing kelompoknya dan memberikan semangat. (7) Membangun kerja 

sama kelompok, salah satunya membangkitkan antusiasme terhadap suatu tugas. 

(8) Melatih dan mengembangkan setiap tugas, dengan mengirim seseorang ke 

dalam sutau pelatihan akan meningkatkan motivasi, karena mereka dianggap 

bernilai dalam organisasi. (9) Menghilangkan hal-hal negatif, seperti kondisi 

lingkungan kerja yang buruk, sistem penggajian dan lain-lain, salah satunya 

melalui usaha membatasi hal tersebut sebaik-baiknya. (10) Menyatukan semua 

cara untuk memotivasi. 
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  Sedangkan menurut Mangkunegara (2017: 101), antara lain sebagai 

berikut: 

a. Teknik pemenuhan kebutuhan pegawai 

Pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan fundamen yang mendasari 

perilaku kerja. Kita tidak mungkin dapat memotivasi kerja pegawai tanpa 

memperhatikan apa yang dibutuhkan. 

b. Teknik komunikasi persuasif 

Teknik komunikasi persuasif merupakan salah satu teknik memotivasi kerja 

pegawai yang dilakukan dengan cara mempengaruhi pegawai secara 

ekstralogis. Teknik ini dirumuskan dengan “AIDDAS”. 

A = Attention (Perhatian) 

I = Interest (Minat) 

D = Desire (Hasrat) 

D = Decision (Keputusan) 

A = Action (Aksi/Tindakan) 

S = Satisfaction (Kepuasan) 

  Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memotivasi pegawai, seperti 

pendapat di atas salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan pegawai, dengan 

terpenuhinya kebutuhan, maka diharapkan motivasi kerjanya juga meningkat. 

Selanjutnya seorang pimpinan hendaknya memberikan perhatian kepada pegawai 

tentang pentingnya tujuan dari suatu pekerjaan agar timbul minat untuk bekerja, 

jika timbul minat maka hasrat akan menjadi kuat untuk mengambil keputusan dan 

melakukan tindakan kerja dalam mencapai tujuan yang diharapkan pimpinan, 
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sehingga pegawai akan bekerja dengan motivasi tinggi dan merasa puas dengan 

hasil pekerjaannya. 

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa metode atau 

teknik motivasi dapat melalui dua cara, yaitu melalui organisasi dan pimpinan 

(atasan). Melalui organisasi dengan cara pemenuhan kebutuhan karyawan, 

menggunakan uang sebagai penghargaan, menyebutkan persyaratannya, 

mengembangkan keterikatan, motivasi melalui pekerjaan itu sendiri, 

mengembangkan kerja sama kelompok, melatih dan mengembangkan setiap orang 

(karyawan), menghilangkan hal negatif, dan menyatukan semua cara di atas. 

Teknik dan metode motivasi melalui pimpinan dengan cara mengembangkan 

kepemimpinan, teknik komunikasi persuasif, atasan menghargai dan mengakui 

prestasi kerja bawahan. 

 

2.3. Beban Kerja 

Beban kerja merupakan salah satu faktor penyebab stres yang paling 

banyak dikeluhkan dan paling banyak menjadi alasan para pegawai dalam suatu 

organisasi. Dalam dunia kerja beban kerja yang tinggi merupakan permasalahan 

yang sering dijumpai selain itu dengan ditambahnya dengan tekanan waktu 

pengerjaan tugas yang sedikit membuat para pegawai tertekan dan menjadi stres 

(Sakti, 2016). 

(Sutarto, 2010 :94) mengemukakan bahwa beban aktivitas suatu organisasi 

atau beban kerja masing-masing pejabat atau pegawai hendaknya merata sehingga 

dapat dihindarkan adanya satuan organisasi yang terlalu banyak aktivitasnya dan 

ada satuan organisasi terlalu sedikit aktivitasnya demikian pula dapat dihindarkan 
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adanya pejabat atau pegawai yang terlalu bertumpuk-tumpuk tugasnya dan ada 

pejabat atau pegawai yang sedikit beban kerjanya sehingga nampak terlalu banyak 

menganggur.  

  

(Tarwaka, 2011) bahwa beban kerja merupakan suatu yang muncul dari 

interaksi antara tuntutan tugas-tugas lingkungan kerja dimana digunakan sebagai 

tempat kerja, keterampilan dan persepsi dari pekerja.Beban kerja kadang-kadang 

didefinisikan secara operasional pada faktor-faktor seperti tuntutan tugas atau 

upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan. (Moekijat, 2010:28), 

beban kerja adalah volume dari hasil kerja atau catatan tentang hasil pekerjaan 

yang dapat menunjukkan volume yang dihasilkan oleh sejumlah pegawai dalam 

suatu bagian tertentu. 

Beban kerja menuru Meshkati dalam Astanto dan Suprihadi (2014:67) 

dapat didefinisikan sebagai suatu perbedaan antara kapasitas atau kemampuan 

pegawai dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi. Dalam menghadapi 

pekerjaan, manusia melibatkan fisik dan mental, sehingga masing-masing pribadi 

orang mempunyai tingkat kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda. Jika 

beban kerja yang diberikan kepada seseorang  berlebihan atau pembebanan yang 

terlalu tinggi memungkinkan penggunaan energi yang berlebihan dan mengarah 

pada stress. Sebaliknya jika beban kerja yang diberikan kepada seseorang terlalu 

sedikit atau terlalu rendah intensitas pembebanannya maka akan menimbulkan 

rasa bosan dan kejenuhan. Olehnya itu beban kerja perlu diberikan secara 

berimbang dan optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. 
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Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa beban kerja adalah 

suatu yang muncul dari interaksi antara tuntutan tugas-tugas lingkungan kerja 

dimana digunakan sebagai tempat kerja, keterampilan dan persepsi dari pekerja. 

Beban kerja kadang-kadang didefinsikan secara operasional pada faktor-faktor 

seperti tuntutan tugas atau upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan 

pekerjaan. 

Beban kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam memperkirakan 

beban kerja pegawai pada suatu unit tertentu, seorang pemimpin atau manajer 

harus mengetahui hal-hal berikut ini : 

a. Berapa banyak cakupan layanan yang dimasukkan ke masing-masing per 

hari, bulan atau tahun. 

b. Kondisi layanan di bidang tersebut.  

c. Rata-rata layanan yang ditangani. 

d. Tindakan penunjang baik secara langsung dan tak langsung yang 

dibutuhkan masing-masing layanan. 

e. Frekuensi dari masing-masing tindakan penunjang yang harus dilakukan. 

f. Rata-rata waktu yang dibutuhkan dari masing-masing tindakan penunjang 

baik langsung maupun tidak langsung. 

Manuaba dalam (Tarwaka, 2011) menyatakan bahwa beban kerja 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Faktor eksternal yaitu beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, seperti : 

a. Tugas-tugas yang dilakukan yang bersifat fisik seperti tata ruang, tempat 

kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja, sedangkan tugas-



43 
 

 

 

tugas yang bersikap mental seperti kompleksitas pekerjaan, tingkat 

kesulitan pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan. 

b. Organisasi kerja seperti lamanya waktu kerja, waktu istirahat, kerja 

bergilir, kerja malam, sistem pengupahan, model struktur organisasi, 

pelimpahan tugas dan wewenang. 

c. Lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik, lingkungan kimiawi, 

lingkungan kerja biologis dan lingkungan kerja psikologis. 

2. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri akibat 

dari reaksi beban kerja eksternal. Reaksi tubuh disebut strain, berat ringannya 

strain dapat dinilai baik secara obyektif maupun subyektif. Faktor internal 

meliputi faktor somatic (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, 

kondisi kesehatan), faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan 

dan kepuasan). 

Adapun indikator beban kerja yang digunakan dikemukakan oleh (Putra, 

2012), yang meliputi antara lain: 

a. Target Yang Harus Dicapai  

Pandangan individu mengenai besarnya target kerja yang diberikan untuk 

menyelesaikan pekerjaannya, misalnya untuk mendesain, mencetak, dan 

finishing. Pandangan mengenai hasil kerja yang harus diselesaikan dalam 

jangka waktu tertentu.  

b. Kondisi Pekerjaan 

Mencakup tentang bagaimana pandangan yang dimiliki oleh individu 

mengenai kondisi pekerjaannya, misalnya mengambil keputusan dengan 
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cepat pada saat pengerjaan barang dan kerusakaan pada mesin produksi, 

serta mengatasi kejadian yang tak terduga seperti melakukan pekerjaan 

ekstra diluar waktu yang telah ditentukan.  

c. Standar Pekerjaan  

Kesan yang dimiliki oleh individu mengenai pekerjaannya, misalnya 

perasaan yang timbul mengenai beban kerja yang harus diselesaikan dalam 

jangka waktu tertentu 

2.4. Kinerja Pegawai. 

Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang 

dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja pada hakikatnya merupakan 

prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau 

pekerjaannya,sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan untuk pekerjaan 

itu. Menurut  Ilyas (2001) kinerja adalah penampilan hasil karya pada seluruh 

jajaran personil di dalam suatu organisasi 

Peraturan  Kapolri No.11 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Penetapan 

Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengemukakan 

bahwa: “Kinerja adalah proses manajemen untuk menilai tingkat pencapaian 

indikator Kinerja, yang membandingkan target Kinerja dengan realisasi Kinerja. 

Pengukuran Kinerja Anggota Polri, yakni:  

a. Kepemimpinan; 

b. Jaringan Sosial; 

c. Komunikasi; 

d. Pengendalian emosi; 
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e. Agen perubahan; 

f. Integritas; 

g. Empati;  

h. Pengelolaan administrasi; 

i. Kreativitas; 

j. Kemandirian. 

Menurut Hasibuan (2006) mengemukakan kinerja adalah suatu 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban 

dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para 

atasan sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk  atau segala 

sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering atasan tidak mengetahui betapa 

buruknya kinerja telah merosot sehingga organisasi menghadapi krisis 

yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan 

mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. 

Kinerja secaraumum dipahami sebagai suatu catatan keluaran, 

hasil suatu fungsi jabatan kerja atau seluruh aktivitas kerjanya dalam 

periode tertentu. Secara lebih singkat kinerja disebutkan sebagai suatu 

kesuksesan di dalam melaksanakansuatu pekerjaan. Kinerja sendiri dalam 

pekerjaan yang sesungguhnya tergantung pada kombinasi antara 

kemampuan, usaha dan kesempatan. Kinerja dapat diukur melalui keluaran 

atau hasilnya (As’ad, 2002) 
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Definisi lain datang dari Murpy dan Cleveland dalam Pasolong 

(2007:175) mengatakan bahwa, kinerja adalah kualitas perilaku yang 

berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa kinerja 

pegawai dalam sebuah organisasi ditentukan oleh sikap dan perilaku 

pegawai terhadap pekerjaannya dan orientasi pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaanya tersebut. 

Kinerja menurut Amstrong dan Baron (1998:159) seperti dikutip 

oleh Wibowo (2008:222) adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil 

yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan 

yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Menurut 

Simanjuntak (2005:221), definisi kinerja adalah tingkat pencapaian hasil 

atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja setiap orang dipengaruhi oleh 

banyak faktor yang dapat digolongkan pada tiga kelompok, yaitu 

kompetensi individu orang yang bersangkutan, dukungan organisasi, dan 

dukungan manajemen (Simanjuntak, 2005:210). 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan,bahwa 

kinerja merupakan hasil akhir seseorang dalam melaksanakan tugasnya 

selama periode tertentu yang dapat diukur berdasarkan ukuran yang 

berlaku dalam organisasi tersebut dan diawasi oleh pemimpin serta 

mendapat dukungan dari organsiasi. 
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2.4.1. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja. 

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan 

atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna 

mencapai tujuan serta sasaran yang telahditetapkan oleh suatu organisasi 

dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor 

Dalam Yeremias T. Keban (2004:203) untuk melakukankajian 

secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa 

faktor penting sebagai berikut: 

a. Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk 

melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya, 

orang menilai secara subyektif dan penuh dengan bias tetapi tidak ada 

suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendaikan perbuatan 

tersebut. 

b. Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan 

proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Aturan 

main menyangkut siapa yang harus menilai, kapan menilai, kriteria apa 

yang digunakan dalam sistem penilaian kinerja sebenarnya diatur 

dalam manajemen sumber daya manusia tersebut. Dengan demikian 

manajemen sumber daya manusia juga merupakan kunci utama 

keberhasilan sistem penilaian kinerja. 
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c. Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu 

organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila paradigmayang 

dianut masih berorientasi pada manajemen klasik, maka penilaian 

selalu bias kepada pengukuran tabiat atau karakter  pihak yang dinilai, 

sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang 

diperhatikan. 

d. Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap 

pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka selalu memberikan 

komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian kinerja, maka para 

penilai yang ada dibawah otoritasnya akan selalu berusaha 

melakukakan penilaian secara tepat dan benar. 

Menurut Soesilo dalam Hessel Nogi (2005:180), kinerja suatu 

organisasi dipengaruhi adanya faktor-faktor berikut: 

a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan 

fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi ; 

b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi; 

c. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan 

untuk bekerja dan berkarya secara optimal; 

d. System informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan 

data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi. 

e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan 

penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap 

aktivitas organisasi. 
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Selanjutnya Yuwono dkk. Dalam Hessel Nogi (2005:180) 

mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja 

suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan 

menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki organisasi dan kepemimpinan yang efektif. Banyak 

faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi baik publik maupun swasta. 

Secara detail Ruky dalam Hessel Nogi (2005:180) mengidentifikasikan 

faktor faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian 

kinerja organisasi sebagai berikut: 

a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja 

yangdigunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yangdihasilkan 

oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka 

akan semakin tinggi kinerja organisasi tersebut. 

b. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. 

c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan 

ruangan, dan kebersihan 

d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada 

dalam organisasi yang bersangkutan 

e. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi 

agar bekerja sesuai dengan standard dan tujuan organisasi 

f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, 

imbalan, promosi, dan lain-lainnya. 
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Menurut Atmosoeprapto, dalam Hessel Nogi (2005:181) 

mengemukakan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh faktorinternal 

dan faktor eksternal, secara lebih lanjut kedua faktortersebut diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Faktor eksternal, yang terdiri dari: 

1) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan 

kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, 

yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya 

secara maksimal. 

2) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang 

berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli 

untuk menggerakkan sektor-sektor lainya sebagai suatu system 

ekonomi yang lebih besar. 

3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang dimasyarakat, 

yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang 

dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi. 

b. Faktor internal, yang terdiri dari : 

1) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin 

diproduksi oleh suatu organisasi. 

2) Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan 

dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada. 

3) Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota 

organisasi sebagai penggerak jalanya organisasi secara keseluruhan. 
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4) Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas suatuorganisasi dalam 

pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang 

bersangkutan 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja dalam suatu organisasi. 

Namun secara garis besarnya, faktor yang sangat dominan mempengaruhi 

kinerja organisasi adalah faktor internal (faktor yang datang dari dalam 

organisasi) dan faktor eksternal (faktor yang datang dari luar organisasi). 

Setiap organisasi akan mempunyai tingkat kinerja yang berbeda-beda 

karena pada hakekatnya setiap organisasi memiliki ciri atau karakteristik 

masing-masing sehingga permasalahan yang dihadapi juga cenderung 

berbeda tergantung pada faktor internal dan eksternal organisasi. 

2.4.2.  Dimensi atau Indikator Kinerja. 

Menurut Sudarmanto (2009:11), dimensi atau indikator kinerja 

merupakan aspek –aspek yang menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja. 

Ukuran –ukuran dijadikan tolak ukur dalam menilai kinerja. Dimensi 

ataupun ukuran kinerja sangat diperlukan karena akan bermanfaat bagi 

banyak pihak. Adapun survey literature mengenai dimensi ataupun 

indikator yang menjadi indikator kinerja sebagai berikut: 

Miner (Sudarmanto, 2009:11-12), mengemukakan 4 dimensi 

yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu : 

1. Kualitas, yaitu : tingkat kesalahan, kerusakan,kecermatan. 

2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan 
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3. Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu tingkat ketidak hadiran, 

keterlambatan waktu kerja efektif/jam kerja hilang 

4. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja 

Dari keempat dimensi kinerja di atas, dua hal terkait dengan 

aspek keluaran dan hasil pekerjaan, yaitu : kualitas hasil, kuantitas 

keluaran,dan dua hal yang terkait aspek perilaku individu, yaitu : 

penggunaan waktu dalam bekerja (tingkat kepatuhan terhadap jam bekerja, 

disiplin) dan kerja sama. Dari 4 dimensi kinerja tersebut cenderung 

mengukur kinerja pada level individu. 

Menurut Robbins dan Coulter (2005:156) yang menjadi 

indikator-indikator dalam penilaian kinerja karyawan, yaitu: 

1. Prestasi kerja  

Ketika hasil tugas seseorang sulit ditentukan, perusahaan dapat 

mengevaluasi dari prilaku (hasil kerja) karyawan tersebut yang 

berhubungan dengan tugas. 

2. Pencapaian target  

Pencapaian target menjadi faktor yang tepat untuk di evaluasi, dari 

hasil pencapaian target dapat dilihat keampuan karyawan dalam 

menyelesaikan beban pekerjaannya. 

3. Keterampilan  

Meliputi sekumpulan kemampuan yang bersifat teknis, antar pribadi 

atau berorientasi bisnis 
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4. Kepuasan 

Yaitu kualitas kerja yang dicapai bedasarkan syarat-syarat kesesuaian 

dan kesiapan karyawan. 

5. Inisiatif 

Yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam 

memperbesar tanggung jawabnya. 

6. Tingkat Kehadiran 

Tingkat kehadiran menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui 

tingkat kedisiplinan karyawan semakin tinggi kehadirannya atau 

rendahnya kemangkiran maka karyawan tersebut telah memiliki 

disiplin kerja yang tinggi yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

tersebut. 

7. Ketaatan Ketaatan  

yaitu kesadaran dan kesediaan dalam hal penyelesaian kerja. 

8. On time  

On time yaitu jumlah hasil kerja yang didapat dalam suatu periode 

waktu yang ditentukan. 

Dimensi dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

mengadaptasi teori yang diutarakan oleh Mangkunegara (2011: 61) yang 

dibagi kedalam dimensi dan indikator yaitu: 

1. Dimensi Kuantitas 

Dimensi kualitas kerja diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu: 

a. Waktu dalam bekerja 
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b. Pencapaian target 

2. Dimensi Kualitas Kerja 

Dimensi kualitas kerja diukur dengan menggunakan tiga indikator 

yaitu: 

a. Kemampuan 

b. Keterampilan 

c. Hasil kerja 

3. Dimensi Kerja Sama 

Dimensi kerja sama diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu: 

a. Jalinan kerja samadengan rekan kerja 

b. Kekompakan dengan rekan kerja 

4. Dimensi Inisiatif 

Dimensi inisiatif diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu: 

a. Kreativitas 

b. Keinginan bekerja untuk lebih baik 

 

2.5. Gaya Kepemimpinan 

Dari penelitian yang dilakukan Fiedler yang dikutip oleh Prasetyo dalam 

Nur (2013:401) ditemukan bahwa kinerja kepemimpinan sangat tergantung pada 

organisasi maupun gaya kepemimpinan. Apa yang bisa dikatakan adalah bahwa 

pemimpin bisa efektif ke dalam situasi tertentu dan tidak efektif pada situasi yang 

lain. Usaha untuk meningkatkan efektifitas organisasi atau kelompok harus 

dimulai dari belajar, tidak hanya bagaimana melatih pemimpin secara efektif, 

http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/03/leadership-in-context-of-management.html
http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/06/imbalan-dan-gaya-kepemimpinan_02.html
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tetapi juga membangun lingkungan organisasi dimana seorang pemimpin bisa 

bekerja dengan baik. 

Lebih lanjut menurut Kartono dalam Khairizah, Noor & Suprapto 

(2016:1269) menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan adalah cara bekerja dan 

bertingkah laku pemimpin dalam membimbing bawahan untuk berbuat sesuatu.  

Dengan demikian gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang digunakan 

dalam proses kepemimpinan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk 

bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Selain itu menurut Flippo 

(2013:394), gaya kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai pola tingkah 

laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan 

individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Menurut University of Iowa Studies yang dikutip Robbins dan Coulter 

(2016:406), Lewin menyimpulkan ada tiga gaya kepemimpinan; gaya 

kepemimpinan autokratis, gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan 

Laissez-Faire (Kendali Bebas). 

1. Gaya Kepemimpinan Autokratis 

Gaya Kepemimpinan Autokratis Menurut Rivai (2015:61), 

kepemimpinan autokratis adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan 

metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan 

strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam 

organisasi.  

Robbins dan Coulter (2016:460) menyatakan gaya kepemimpinan 

autokratis mendeskripsikan pemimpin yang cenderung memusatkan 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/kepemimpinan-transformasional-dan.html
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kekuasaan kepada dirinya sendiri, mendikte bagaimana tugas harus 

diselesaikan, membuat keputusan secara sepihak, dan meminimalisasi 

partisipasi karyawan. Lebih lanjut Sutarto (2010:196-198) menyebutkan ciri-

ciri gaya kepemimpinan autokratis : 

1. Semua kebijakan ditentukan oleh pemimpin. 

2. Teknik dan langkah-langkah kegiatannya didikte oleh atasan setiap waktu, 

sehingga langkah-langkah yang akan datang selalu tidak pasti untuk 

tingkatan yang luas. 

3. Pemimpin biasanya membagi tugas kerja bagian dan kerjasama setiap 

anggota. 

Sedangkan menurut Yukl dalam Setiawan (2017:2) ciri-ciri gaya 

kepemimpinan autokratis : 

1. Wewenang penuh pada pemimpin (sentralisasi) 

2. Komunikasi hanya satu arah yaitu ke bawah saja. 

3. Tidak ada kesempatan kepada bawahan untuk mengeluarkan ide,  gagasan, 

dan pikiran 

4. Karyawan hanya sebagai pekerja dan disuruh dan pelaksana keputusan 

5. Sering menggunakan pendekatan hukuman 

6. Perencanaan tujuan dilakukan oleh pimpinan. 

2. Gaya kepemimpinan demokratis/Partisipatif 

Kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya suatu struktur yang 

pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang 

kooperatif. Di bawah kepemimpinan demokratis bawahan cenderung bermoral 
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tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan 

diri sendiri (Rivai, 2015: 61). 

Menurut Robbins dan Coulter (2016:460), gaya kepemimpinan 

demokratis mendeskripsikan pemimpin yang cenderung mengikutsertakan 

karyawan dalam pengambilan keputusan, mendelegasikan kekuasaan, 

mendorong partisipasi karyawan dalam menentukan bagaimana metode kerja 

dan tujuan yang ingin dicapai, dan memandang umpan balik sebagai suatu 

kesempatan untuk melatih karyawan. Jerris dalam Lok and Crawford 

(2014:203) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang menghargai 

kemampuan karyawan untuk mendistribusikan knowledge dan kreativitas 

untuk meningkatkan servis, mengembangkan usaha, dan menghasilkan banyak 

keuntungan dapat menjadi motivator bagi karyawan dalam bekerja . 

Ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis (Sutarto, 2010:196-198):  

1. Semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan 

diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin. 

2. Kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan 

kelompok dibuat, dan jika dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis pemimpin 

menyarankan dua atau lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih. 

3. Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih dan 

pembagian tugas ditentukan oleh kelompok. 

Lebih lanjut ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis menurut 

Handoko dalam Kurnawan  (2018:50) adalah sebagai berikut : 

http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/07/pengaruh-variabel-motivasi-terhadap.html
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1. Semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan 

diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin. 

2. Kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan 

kelompok dibuat dan bila dibutuhkan pemimpin menyarankan beberapa 

alternative prosedur yang dipilih. 

3. Para anggota bebas bekerja dengan siapa yang mereka kehendaki dan 

pembagian tugas dilakukan kelompok. Penerapan gaya kepemimpinan 

demokratis memberikan keuntungan berupa keputusan dan tindakan yang 

diambil bersifat objektif, timbul rasa ikut memiliki serta terbina moral 

yang tinggi.  

 

3. Gaya kepemimpinan Laissez-Faire (Kendali Bebas) 

Gaya kepemimpinan kendali bebas mendeskripsikan pemimpin yang 

secara keseluruhan memberikan karyawannya atau kelompok kebebasan 

dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan menurut cara yang 

menurut karyawannya paling sesuai (Robbins dan Coulter, 2016:460). 

Menurut Sutarto (2010:196-198) ciri-ciri gaya kepemimpinan kendali 

bebas. 

1. Kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan 

partisipasi minimal dari pemimpin. 

2. Bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh pemimpin yang 

membuat orang selalu siap bila dia akan memberi informasi pada saat 

ditanya. 
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3. Sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam penentuan tugas. 

4. Kadang-kadang memberi komentar spontan terhadap kegiatan anggota 

atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu 

kejadian. 

Ciri-ciri gaya kepemimpinan kendali bebas menurut Handoko dalam 

Kurnawan  (2018:50-51) adalah sebagai berikut : 

1. Pemimpin membiarkan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri. 

2. Pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum. 

3. Bawahan dapat mengambil keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan 

dalam segala hal yang mereka anggap cocok. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Konseptual 

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba untuk mempengaruhi perilaku orang 

lain seperti yang diinginkan (Toha, 2006:27). Keberhasilan seorang pemimpin 

sangat ditentukan oleh keberhasilan organisasi atau institusi yang dipimpinnya. 

Olehnya itu, fungsi dan tugas pemimpin yang paling strategis adalah bagaimana 

mereka memberikan motivasi kerja kepada pegawai atau bawahannya dalam 

melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan atau dibebankan kepada pegawainya 

baik melalui tugas pokoknya maupun melalui pendelegasian wewenang secara 

langsung. Kepemimpinan yang efektif sangat dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan yang diterapkan. Penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai pada 

situasi dan kondisi yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja 

pegawai dan berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

Sebagai motivator, seorang pemimpin harus mampu menggerakkan 

bawahannya dalam lingkungan kerjanya. Pemimpin harus mengetahui pengaruh 

mana yang dapat memotivasi pegawai agar bersedia berperilaku dan bekerja untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Pada dasarnya, manusia memiliki keterbatasan, baik dalam hal 

kemampuan fisik dan kemampuan non fisik dalam memenuhi kebutuhan hidup 

maupun dalam mencapai tujuan dan target yang mereka butuhkan. Upaya yang 
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dilakukan sering menghadapi berbagai kendala dan tantangan atau hambatan yang 

berada di luar batas kemampuan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan 

atau beban bagi individu atau seorang pegawai. Dalam kehidupan organisasi, 

seorang pegawai selalu dituntut untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh 

pimpinan. Beban kerja tidak hanya terkait dengan kuantitas dan kualitas produk 

atau jasa yang dihasilkan, namun melakukan analisis beban kerja akan mencegah 

tekanan kerja yang berlebihan pada pegawai. Olehnya itu, seorang pimpinan harus 

mampu melakukan pengukuran beban kerja sehingga setiap pegawai dapat bekerja 

secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Hal ini akan sangat berpengaruh 

terhadap motivasi kerja pegawai yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja 

pegawai. 

Jika digambarkan dalam bentuk bagan pengaruh dari variabel-variabel 

tersebut dapat digambarkan melalui gambar 1 sebagai berikut: 

KERANGKA KONSEPTUAL (KK) 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 1. Kerangka Konsep 

Gaya Kepemimpinan 

- Fungsi instruktif 

- Fungsi konsultatif 

- Fungsi partisipatif 

- Fungsi delegasi 

- Fungsi Pengendalian 

 (Handoko, 2016) 
 

Beban Kerja 
- Waktu kerja 

- Jumlah pekerjaan 

- Kecocokan pekerjaan  

- Kondisi pekerjaan 

(Tarwaka,2015) 

Motivasi Kerja 

- Keberhasilan 

pencapaian 

- Pengakuan 

- Pekerjaan itu 

sendiri 

- Pengembangan 

- Tanggung jawab 
(Bartol,2017) 

Kinerja Pegawai 
- Kualitas 

- Kuantitas 

- Inisiatif 

- Kreativitas 

 (Hariandja, 2016) 
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3.2. Hipotesis Penelitian 

   Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap beberapa penelitian 

terdahulu maka dalam penelitian ini ditetapkan hipotesis sebagai berikut : 

1. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi 

kerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

2. Beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap motivasi kerja 

pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

3. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

4. Beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

5. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

6. Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai melalui motivasi kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bantaeng. 

7. Beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

melalui motivasi kerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bantaeng. 
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3.3. Definisi Operasional Variabel 

  Secara umum diketahui bahwa dalam suatu penelitian harus memiliki 

variabel penelitian, dan setiap variabel dapat didefinisikan secara operasional dan 

diwujudkan dalam bentuk yang kongkrit.  

a. Gaya kepemimpinan adalah suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas 

pada saat mempengaruhi anak buahnya, apa yang dipilih oleh pemimpin untuk 

dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengarihi anggotanya. 

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kemampuan mengambil 

keputusan, kemampuan memotivasi, kemampuan komunikasi, kemampuan 

mengendalikan bawahan, tanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan 

emosi. 

b. Beban kerja adalah sekumpulan tugas atau kegiatan yang harus diselesaikan 

oleh suatu unit organisasi atau seorang pegawai dalam jangka waktu tertentu. 

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah waktu kerja, jumlah 

pekerjaan, faktor internal tubuh, dan faktor eksternal tubuh.  

c. Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Indikator kinerja pegawai yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kualitas, kuantitas, inisiatif, dan kreatifitas. 

d. Motivasi kerja adalah dorongan dari dalam dan dari luar diri pegawai untuk 

melakukan/melaksanakan tugas/pekerjaan yang telah ditetapkan dan menjadi 

tanggung jawabnya. Indikator motivasi kerja yang digunakan dalam penelitian 
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ini terdiri dari 5 indikator, yaitu keberhasilan pencapaian, pengakuan, 

pekerjaan itu sendiri, pengembangan dan tanggung jawab. 

 

3.4. Pengukuran Variabel 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) buah 

variabel, yaitu variabel motivasi kerja, variabel gaya kepemimpinan, variabel 

beban kerja dan variabel stres kerja. Keempat variabel penelitian diukur dengan 

menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh penulis berdasarkan 

landasan teori dan kajian pustaka yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. 

Instrumen disusun dari indikator masing-masing variabel yang disusun dalam 

bentuk pernyataan dengan 4 (empat) alternatif jawaban untuk menghindari 

jawaban spekulatif. Setiap jawaban responden akan diberi skor dengan 

menggunakan skala Likert. Angka 4 menunjukkan sangat setuju dan angka 1 

menunjukkan sangat tidak setuju atas pernyataan yang diberikan.  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian survey adalah penelitian ilmiah berdasarkan teknik yang 

digunakan yaitu tidak melakukan perubahan (tidak ada perlakuan khusus) 

terhadap variabel yang diteliti (Sugiono, 2012). Penelitian ini menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengambil data dengan mengambil sampel dari suatu 

populasi. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kuantitatif 

(quantitative research). Penelitian ini adalah penelitian yang digunakan untuk 

menjawab permasalahan motivasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan variabel-

variabel yang mempengaruhinya sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang 

dapat digeneralisasikan, terlepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data 

yang dikumpulkan. Menurut Arikunto (2012), penelitian deskriptif kuantitatif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk menguraikan atau menggambarkan tentang 

sifat-sifat atau karakteristik dari suatu keadaan atau obyek penelitian. 

 

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng yang beralamat di Jalan Pahlaawn 

Bantaeng. Pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Februari 2021 sampai dengan 

Maret 2021. Pelaksanaan pada bulan tersebut dilakukan karena kegiatan 
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pelayanan tetap dilakukan meskipun pengelolaan kegiatan belum dilakukan. 

Kondisi tersebut membutuhkan penerapan gaya kepemimpinan yang tepat dalam 

mendorong pegawai untuk tetap termotivasi bekerja meskipun beban kerja tetap 

dan konflik internal antara pemenuhan kebutuhan sehingga dapat menimbulkan 

stres kerja. 

 

4.3. Populasi dan Sampel 

   Menurut Sugiyono mengemukakan 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 (Sugiono,2012:55). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng yang berjumlah 64 

baik ASN maupun non ASN. 

  Sugiyono (2012:56) mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteritik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena jumlah populasi 

kurang dari 100 orang, maka metode atau teknis sampling yang digunakan adalah 

totality sampling, sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. 

 

4.4. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan pada peneltian ini adalah 

dengan menggunakan daftar pertanyaan (questionnaire). Teknik ini dilakukan 

dengan cara penyebaran daftar pertanyaan (angket ) kepada seluruh responden 

yang dalam hal ini adalah para pegawai yang menjadi sampel pada penelitian ini.  
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Adapun kuesioner yang digunakan berupa kuesioner tertutup dengan 4 pilihan 

jawaban yang terdiri atas 10 butir pertanyaan pada setiap variabel. Kuesoiner 

yang digunakan menggunakan model skala Likert, dengan bobot nilai 

pertanyaan sebagai berikut :  

a. Sangat Setuju ( SS ) diberikan bobot 4 

b.  Setuju ( S ) diberikan bobot 3  

c. Kurang Setuju ( KS ) diberikan bobot 2  

d. Tidak Setuju (TS) diberikan bobot 1 

 

4.5.  Jenis dan Sumber Data 

  Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer 

 Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian 

langsung terhadap obyek yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui metode 

wawancara dan observasi dari responden. 

2. Data Sekunder 

 Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain 

dari dokumen / tulisan (buku-buku, laporan-laporan, karya ilmiah dan hasil 

penelitian terdahulu dan dari informasi pihak-pihak yang berkiatan dengan 

kajian yang diteliti (uraian tugas, struktur organisasi, tata kerja, referensi, dan 

lain-lain). 
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4.6. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut jenjang 

keilmuannya statistika dibedakan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan 

statistika inferensia.  

4.6.1. Analisis Statistik Deskriptif  

  Menurut Sugiyono (2012) analisis deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis 

statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Nilai minimum yaitu nilai terendah atau terkecil yang dijawab responden 

dalam kuesioner penelitian. 

2. Nilai maksimum yaitu nilai tertinggi atau terbesar yang dijawab responden 

dalam kuesioner penelitian. 

3. Mean (pengukuran tendensi sentral) yaitu nilai rata-rata dari jawaban 

responden atas pertanyaan kuesioner penelitian 

4. Perhitungan penyebaran data melalui rata-rata, standar deviasi, dan 

perhitungan persentase. 

4.6.2. Uji Kualitas Data 

4.6.2.1. Uji Validitas Variabel Penelitian 

  Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesahihan suatu 

angket atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Kesahihan mempunyai 

arti bahwa kuesioner atau angket pernyataan yang digunakan mampu mengukur 
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apa yang seharusnya diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam 

kuesioner tersebut adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu 

pertanyaan atau pernyataan dikatakan valid jika terjadi korelasi yang kuat dengan 

skor totalnya. Hal ini menunjukkan adanya dukungan item pertanyaan atau 

pernyataan tersebut dalam mengungkap sesuatu yang ingin diungkap. Uji validitas 

ini dilakukan dengan membandingkan skor item dengan skor total item atau 

pertanyaan atau pernyataan. Kemudian, pengujian signifikansi 0,05 dengan uji 2 

sisi dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Nilai r hitung 

diambil dari output SPSS Cronbach Alpha pada kolom Correlated Item – Total 

Correlation. Sedangkan nilai r table diambil dengan menggunakan rumus df= n-2 

(Ghozali, 2006). Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 

56 responden, yang berarti df = 56 – 2 = 54, sehingga menghasilkan nilai r table 

sebesar 0,266. 

4.6.2.2. Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

  Uji reliabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur yang menggunakan skala, kuesioner atau angket. Analisis 

reliabilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa 

jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. Pengujian reliabilitas 

terhadap seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel penelitian akan 

menggunakan Crombach Alpha, dimana secara umum dianggap reliable apabila 

nilai Crombach Alpha-nya > 0,6 (Nunally dalam Ghozali, 2006). 
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4.6.2.3.  Uji Asumsi Klasik 

  Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan mengalami homogenitas dan linier data.  

a. Uji Normalitas 

 Untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang linear 

atau tidak secara signifikan maka dilakukan uji linearitas menggunakan Test of 

linearity pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan linear jika p-sig 

lebih besar dari 0,05 atau 5%. Pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS 17 for 

windows. 

b. Uji multikolinearitas 

 Untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi 

multikolinearitas yakni adanya hubungan linear antara variabel dalam model 

regresi maka dilakukan uji multikolinearitas. Tidak adanya multikolinearitas 

dengan melihat nilai tolerance dan semakin besar VIF maka semakin mendekati 

terjadinya masalah multikolinearitas. Dalam kebanyakan penelitian menyebutkan 

bahwa jika tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas. Uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS 17 for windows. 

4.6.3. Analisis Statistik Inferensial 

  Statistika inferensia adalah teknik analisis data yang digunakan untuk 

menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel 

dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan.Dalam 

penelitian ini, statistika inferensia yang digunakan adalah pengujian signifikan 

dari suatu analisis yang berdasarkan pada uji-t dan uji-F.  
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  Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Jalur 

(Path Analysis). Menurut Sunyoto (2011), analisis jalur adalah perluasan dari 

model regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel 

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung dari 

himpunan variabel bebas terhadap variabel terikat.  

  Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis jalur adalah sebagai 

berikut (Riduwan 2011),  menjelaskan:  

1. Merancang model berdasarkan konsep dan teori, (model tersebut juga 

dinyatakan dalam bentuk persamaan). Dalam penelitian ini mengacu pada 

kajian teoritis dan hasil penelitian sebelumnya dikembangkan model teoritis 

sebagai berikut : Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Beban Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja Pegawai pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Bantaeng, jika dirumuskan ke dalam persamaan structural 

serta gambar model path analysis.  
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Model analisis yang digunakan adalah metode analisis jalur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model Analisis Jalur (Path Analysis) 

  Berdasarkan gambar model analisis jalur di atas dapat diketahui hubungan 

antar variabel adalah linier, yaitu sistem aliran ke satu arah tidak terjadi  

pemutaran kembali (looping) dapat dibuat persamaan struktural analisis jalur 

yang meliputi X1, X2 sebagai variabel bebas (Variabel eksogen), Y1 sebagai 

variabel intervening, Y2 sebagai variabel terikat (variabel endogen) dan E= 

Error sebagai berikut :  

a. Persamaan substruktur pertama: 

Z = b1 Y1X1+ b2Y1X2+ E1 

b. Persamaan substruktur kedua:  

Y= b3Y2X1+ b4Y2Y1 + b5Y2X2+E2 

Dimana:  

Y1 = Motivasi Kerja 

Y2 = Kinerja Pegawai  

b2x2Y2 

b2x2Y1 

b1x1Y2 

Gaya 

kepemimpinan 

(X1) 

Beban Kerja 

(X2) 

Motivasi kerja 

(Y1) 

Kinerja Pegawai 

(Y2) 

b1x1Y1 

bY1Y2 
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X1 = Gaya Kepemimpinan 

X2 = Beban Kerja 

E = Error  

2. Pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi analisis jalur yaitu (1) hubungan 

antar variabel adalah linear dan aditif, (2) model yang digunakan adalah 

recursive, yaitu jalur kausal satu arah. Dan recursive model dipergunakan, 

apabila memenuhi asumsi-asumsi yaitu, (1) antar variabel eksogenus saling 

bebas, (2) pengaruh kausalitas dari variabel endogenus adalah searah, (3) 

didasarkan dari data yang valid dan reliabel. 

3. Penghitungan koefisien jalur dengan menggunakan software SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) versi 17.0 melalui analisis regresi secara parsial 

dimana koefisien jalurnya adalah merupakan koefisien regresi yang 

distandardisasi (standardized coefficients beta) untuk pengaruh langsungnya, 

sedangkan pengaruh tidak langsung adalah perkalian antara koefisien jalur 

dari jalur yang dilalui setiap persamaan dan pengaruh total adalah 

penjumlahan dari pengaruh langsung dengan seluruh pengaruh tidak langsung.   

4. Interpretasi Analisis kesimpulan menggunakan analisis jalur dalam kajian ini 

adalah karena ada kesesuaian model baik secara teoritik maupun empirik, 

sehingga model teoritik akan teruji kebenarannya. Tetapi bila tidak sesuai 

dengan model teoritik maka menjadi alternatif yang dapat merevisi model 

teoritik. 
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4.6.4. Uji Hipotesis Penelitian 

3.6.2.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)  

  Untuk menguji hipotesis penelitian ini digunakan uji F (Uji Simultan), uji 

ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara 

variabel-variabel bebas ( X1 dan X2) terhadap variabel intervening (Y1) dan 

variabel terikat (Y), pengujian dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% atau 

tingkat kesalahan α = 0,05 (5%), dengan kriteria:  

Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima, H1 ditolak.  

Jika Fhitung> Ftabel, maka H0 ditolak, H1diterima.  

H0=b1=b2=0  Artinya, gaya kepemimpinan dan beban kerja secara bersama-

sama tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

motivasi kerja pegawai 

H1=b1=b2≠0  Artinya gaya kepemimpinan dan beban kerja secara bersama-

sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap motivasi 

kerja pegawai. 

3.6.2.2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)  

  Uji t ( uji parsial ) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat diuji dengan tingkat 

keyakinan 95% atau α = 0,05.  Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai ttabel 

dengan kriteria sebagai berikut : 

Jika thitung≤ttabel, maka H0 diterima, H1 ditolak  

Jika thitung>ttabel, maka H0 ditolak, H1 diterima.  
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H0=b1=b2=b3=0  Artinya gaya kepemimpinan, beban kerja dan motivasi 

kerja secara parsial tidak berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai 

H1=b1,≠b2≠b3≠0  Artinya  gaya kepemimpinan, beban kerja dan motivasi 

kerja secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Deskripsi Obyek Penelitian  

  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu 

unsur daerah atau organisasi perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang bertugas membantu Bupati di bidang lingkungan hidup dan kehutanan 

dan bertanggung jawab kepada Bupati. Susunan organisasi Dinas Lingkungan 

Hidup ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 60 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

 Struktur organisasi merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki 

organisasi agar kegiatannya dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana dan 

keperluan dalam organisasi itu sendiri. Struktur organisasi juga dianggap sebagai 

sebuah sistem kerja sama yang menghubungkan bagian-bagian tertentu dalam 

upaya untuk memaksimalkan sumberdaya. Demi optimalisasi hasil yang lebih 

baik, struktur organisasi harus ada, dimana setiap fungsi di dalam struktur 

organsasi mempunyai tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bagian. 

  Struktur organisasi merupakan hal penting sebagai wadah kerjasama untuk 

mencapai tujuan tertentu, sedangkan di dalam pelaksanaannya akan ada 

pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem komunikasi dan 

bagaimana sistem pengendalian dapat dijalankan. 
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 Dengan demikian dapat diketahui pekerjaan apa yang harus dilakukan dan 

kepada siapa harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, 

sehingga bagan organisasi akan diperoleh tata kerja dan aktivitas-aktivitas secara 

keseluruhan dan dapat pula memberi gambaran yang jelas tentang arus tugas 

wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi setiap jabatan. 

  Dengan adanya struktur organisasi yang rapi maka setiap gerak dan 

langkah organisasi dapat terkoordinir secara baik dan akan mencapai hasil yang 

optimal. Posisi kunci dalam sebuah organisasi atau instansi terletak pada 

pimpinan yang secara terus menerus memberikan pengarahan dan motivasi 

kepada bawahannya atas setiap tugas yang harus dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. 

  Mengacu pada struktur organisasi dalam proses pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan, maka tugas dan tanggung jawab dari setiap bagian sesuai dengan 

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 adalah sebagai berikut  

  Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala dinas dan dibantu 

oleh sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam rangka 

tercapainya tujuan pokok Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan 

program dan kegiatan, umum dan kepegawaian serta keuangan. Sebagai 

organisasi perangkat daerah dengan type B, Sekretariat terdiri dari dua sub bagian, 

yaitu Subbagian Umum, Program dan Pelaporan dan Sub Bagian Kepegawaian 

dan Keuangan. 
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  Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pada urusan yang menjadi tugas 

pokok dan fungsinya, kepala dinas dibantu oleh 3 (tiga) kepala bidang. Kepala 

bidang pencegahan dan pemulihan lingkungan bertugas membantu kepala dinas 

dalam menyelenggarakan tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan 

dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, 

mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang 

Pencegahan dan Pemulihan Lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala 

bidang dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi, yaitu seksi pengembangan kehutanan, 

seksi rehabilitasi dan pemulihan lingkungan, dan seksi pencegahan kerusakan 

lingkungan. Adapun rincian tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan 

Pemulihan Lingkungan; 

b. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di Bidang 

Pencegahan dan Pemulihan Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

c. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di Bidang Pencegahan dan Pemulihan Lingkungan;  

d. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang 

Pencegahan dan Pemulihan Lingkungan; 

e. Melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di 

Bidang Pencegahan dan Pemulihan Lingkungan; 

f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di 

Bidang Pencegahan dan Pemulihan Lingkungan;  
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g. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

Bidang Pencegahan dan Pemulihan Lingkungan, serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah; 

h. Membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan menilai prestasi 

kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; 

i. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas 

serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas; 

j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis, serta melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

k. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

  Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan bertugas membantu kepala 

dinas dalam hal merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian dampak 

lingkungan, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

kegiatan pengendalian dampak lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, 

kepala bidang dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi, yaitu seksi pengendalian 

pencemaran lingkungan, seksi tata lingkungan dan peningkatan kualitas, dan seksi 

pemantauan, pengawasan dan kajian lingkungan. Adapun rincian tugas kepala 

bidang Pengendalian Dampak Lingkungan adalah sebagai berikut : 

a. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di Bidang 

Pengendalian Dampak Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
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b. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Dampak 

Lingkungan; 

c. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;  

d. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang 

Pengendalian Dampak Lingkungan; 

e. Melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di 

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan; 

f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di 

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;  

g. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier; 

h. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

Pengendalian Dampak Lingkungan serta menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

i. Membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan menilai prestasi 

kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; 

j. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas 

serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas; 

k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis, serta melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

l. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pengendalian 

Dampak Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
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   Bidang Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, 

yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan 

dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, 

mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang 

kebersihan dan pertamanan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang 

dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi, yaitu seksi pengelolaan persampahan dan TPA, 

seksi pemeliharaan sarana prasarana Angkutan Persampahan, dan seksi 

Pertamanan, Penerangan Jalan dan Pemakaman. Adapun rincian tugas kepala 

bidang Pengendalian Dampak Lingkungan adalah sebagai berikut : 

a. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan di Bidang kebersihan dan 

pertamanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di Bidang kebersihan dan 

pertamanan; 

c. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di Bidang kebersihan dan pertamanan;  

d. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan di Bidang kebersihan dan 

pertamanan; 

e. Melakukan koordinasi, pemantauan terhadap penyelenggaraan program dan 

kegiatan di Bidang kebersihan dan pertamanan; 

f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di 

Bidang kebersihan dan pertamanan; 
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g. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

dengan Bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah; 

h. Membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan menilai prestasi 

kerja para pegawai Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan 

karier; 

i. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas 

serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas; 

j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis, serta melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

 

5.2. Deskripsi Responden 

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng dengan jumlah responden sebanyak 64 

orang sebagai sampel, diperoleh deskripsi mengenai karakteristik responden 

sebagai berikut : 

1. Karakteristik Responden berdasarkan pendidikan 

  Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kinerja, penerapan gaya 

kepemimpinan, beratnya beban kerja dan bagaimana proses motivasi kerja timbul. 

Pegawai dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mampu 

memahami dan lebih arif terhadap situasi di dalam memahami penerapan gaya 

kepemimpinan, mengelola pekerjaan sehingga tidak menjadi beban, membangun 

dan mengatur motivasi kerja sehingga akan berdampak pada kinerja pegawai pada 
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Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. Selain itu interpretasi terhadap 

pekerjaan yang menjadi beban kerja pegawai akan sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikannya. Data mengenai responden menurut jenjang pendidikannya dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 

 Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase 

S2 

S1 

D3 

SMA Ke bawah 

10 Orang 

32 Orang 

10 Orang 

12 Orang 

15,63 % 

50,00 % 

15,62 % 

18,75 % 

Jumlah 64 Orang 100,00 % 

Sumber : Data diolah, 2021. 

  Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa sebagian besar pendidikan pegawai pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng adalah S1 dengan jumlah 

prosentase sebesar 50,00% disusul dengan pegawai yang berpendidikan S2 dan 

D3 sebanyak 10 orang atau sebesar 15,63%. Sedangkan SMA ke bawah hanya 

berjumlah 12 orang (18,75 %). Hal ini memberikan gambaran bahwa pegawai 

pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng telah menempuh pendidikan 

yang memadai serta memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan pekerjaan 

karena telah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai. 

2. Karakteristik Responden berdasarkan Usia 

  Usia seorang pegawai sangat menentukan kualitas kinerja, kemapanan 

dalam menerapkan gaya kepemimpinan, mengatur dan mengontrol beban dan 

motivasi kerja. Pegawai dengan usia yang relative lebih mudah lebih akan 
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mempunyai kemampuan fisik yang lebih baik daripada pegawai yang lebih tua. 

Akan tetapi pegawai yang lebih tua lebih berpengalaman sehingga akan 

mempengaruhi penerapan gaya kepemimpinan dan motivasi kerjanya. Selain itu 

pegawai yang lebih tua akan lebih arif dalam mengatur beban kerjanya.  

  Oleh karena itu perpaduan antara pegawai yang relative lebih mudah 

dengan pegawai yang relative lebih tua akan menghasilkan sinergitas yang 

optimal. Data mengenai responden menurut usia dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 

Responden berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Prosentase 

50 – 60 Tahun 

40 – 49 Tahun 

30 – 39 Tahun 

20 – 29 Tahun 

14 Orang 

15 Orang 

23 Orang 

12 Orang 

21,87 % 

23,44 % 

35,94 % 

18,75 % 

Jumlah 64 Orang 100,00 % 

Sumber data : Data diolah, 2021. 

  Dari Tabel 2 nampak bahwa lebih dari separuh dari total pegawai pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng berusia produktif yaitu berada 

pada kisaran 20 – 39 Tahun dengan jumlah prosentase sebesar 54,69 %. Umur 40 

– 49 tahun sejumlah 15 orang atau 23,44%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara 

umum pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng telah 

memiliki kematangan dalam berpikir dan lebih bijak dalam menghasilkan kinerja 

yang baik serta bertanggung jawab atas penerapan kepemimpinan dan motivasi 

yang matang dalam bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  
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3. Karakteristik Responden berdasarkan Jabatan 

  Jabatan akan sangat mempengaruhi seseorang dalam membangun persepsi 

mereka terhadap penerapan kepemimpinan sesuai dengan beban kerja yang 

ditanggung dalam memunculkan motivasi kerja yang optimal dalam rangka 

mewujudkan kinerja yang optimal. Selain itu, jabatan akan berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai pada organisasi. Adapun data responden berdasarkan jabatan 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 

 Responden berdasarkan Jabatan 

Jabatan Jumlah Prosentase 

Eselon II 

Eselon III 

Eselon IV 

Staf/Fungsional Umum 

1 Orang 

 4 Orang 

`12 Orang 

47 Orang 

1,56 % 

6,25 % 

18,75 % 

73,44 % 

Jumlah 64 Orang 100,00 % 

Sumber : Data diolah, 2021. 

  Dari table 3 tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng adalah staf atau fungsional umum 

dengan prosentase 73,44% atau sebanyak 47 orang. Selanjutnya secara 

mengerucut jumlah pegawai yang paling sedikit adalah Eselon II dengan 1 orang 

atau sebesar 1,56 %. 

4. Karakteristik Responden berdasarkan Masa Kerja 

  Masa kerja erat kaitannya dengan pengalaman, kemampuan dalam 

mengelola pekerjaan, kemampuan memotivasi diri sendiri dan orang lain, dan 

penerapan gaya kepemimpinan yang semakin matang Hal itulah yang dimiliki 
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oleh pegawai dengan masa kerja yang lama, walaupun dari segi umur dan 

kemampuan sudah mulai menurun. Data mengenai responden berdasarkan masa 

kerja dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 

Responden berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja Jumlah Prosentase 

26 – 33 Tahun 

21 – 25 Tahun 

16 – 20 Tahun 

11 – 15 Tahun 

06 – 10 Tahun 

  0 – 5  Tahun 

1 Orang 

8 Orang 

1 Orang 

12 Orang 

19 Orang 

 23 Orang 

1,56 % 

12,50 % 

1,56 % 

18,75 % 

29,69 % 

35,94 % 

Jumlah 64 Orang 100,00 % 

Sumber data : Data diolah, 2021. 

  Dari Tabel 4 nampak bahwa sebaran pegawai berdasarkan masa kerja 

sebagian besar masih dibawah 10 tahun yaitu sekitar 38 orang atau 65,63 %. 

Sedangkan masa kerja tertinggi, yaitu 26 – 33 tahun sebanyak 1 orang atau 1,56 

%. Berdasarkan masa kerja responden tersebut mencerminkan bahwa pegawai 

memiliki masa kerja yang lebih tinggi dalam bekerja. Kondisi ini akan 

mempengaruhi kemampuan mengelola beban kerja dan penerapan kepemimpinan 

yang efektif sehingga mampu menjaga motivasi kerja yang pada akhirnya akan 

berdampak pada kinerja pegawai. Dengan demikian pegawai yang relatif lebih 

muda dapat belajar dari pengalaman mereka dalam bekerja. 
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5.3.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

  Sebelum penelitian dilakukan, perlu dilakukan pengujian terhadap 

validitas dan reliabilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan. Pengujian 

validitas dan reliabilitas daftar pertanyaan ini dimaksudkan agar daftar pertanyaan 

atau pernyataan yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian, memiliki 

tingkat validitas dan reliabilitas memenuhi batasan yang disyaratkan. 

5.3.1. Hasil Uji Validitas 

  Uji validitas daftar pertanyaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kehandalan pertanyaan dalam instrumen penelitian melalui pengujian apakah 

daftar pernyataan dalam instrumen penelitian valid atau tidak. Jika daftar 

pernyataan yang digunakan valid artinya daftar pernyataan tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur indikator-indikatornya. Sebaliknya jika tidak valid, 

artinya daftar pernyataan tersebut tidak dapat digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengukur indikator-indikator variabel.  

  Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah uji validitas 

konstruk yang mengkorelasikan skor masing-masing item pertanyaan atau 

pernyataan dengan skor totalnya. Suatu pertanyaan atau pernyataan dikatakan 

valid jika terdapat korelasi yang kuat dengan skor totalnya. Hal ini menunjukkan 

adanya dukungan item pertanyaan atau pernyataan tersebut dalam mengungkap 

sesuatu yang ingin diungkap. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan 

perangkat lunak SPSS. Uji validitas ini dilakukan dengan membandingkan skor 

item dengan skor total item atau pertanyaan atau pernyataan. Kemudian, 

pengujian signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi (2-tailed) dengan membandingkan 



88 
 

 

 

nilai r hitung dengan nilai r tabel. Nilai r hitung diambil dari output SPSS 

Cronbach Alpha pada kolom correlated Item – Total Correlation. Sedangkan nilai 

r table diambil dengan menggunakan rumus df= n-2 (Sugiyono, 2012). Dengan 

demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 52 responden, yang 

berarti df = 64 – 2 = 62, sehingga menghasilkan nilai r table sebesar 0,254. 

  Dari hasil pengolahan data kuesioner melalui SPSS Versi 17 dapat 

diketahui validitas masing-masing item pertanyaan atau pernyataan dari masing-

masing variabel sebagaimana nampak pada tabel 5 berikut. 

Tabel 5 

 Hasil Uji Validitas Variabel Gaya Kepemimpinan 

Item 

Pernyataan 

Pearson 

Correlation 
Nilai r Tabel Sig. (2-tailed) Kesimpulan 

1 0,533 0,254 0,000 Valid 

2 0,418 0,254 0,001 Valid 

3 0,616 0,254 0,000 Valid 

4 0,625 0,254 0,000 Valid 

5 0,656 0,254 0,000 Valid 

6 0,472 0,254 0,000 Valid 

7 0,503 0,254 0,000 Valid 

8 0,449 0,254 0,000 Valid 

9 0,689 0,254 0,000 Valid 

10 0,489 0,254 0,000 Valid 

Sumber data : Data hasil olahan Kuesioner, 2021 

  Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa nilai dari r hitung keseluruhan item 

pernyataan yang diuji bernilai positif dan lebih besar dari nilai r tabel yang 

besarnya adalah 0,254. Karena keseluruhan nilai r hitung semua indikator yang 

diuji lebih besar daripada nilai r tabel, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
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semua butir atau item pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Valid 

berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel gaya 

kepemimpinan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng berdasarkan 

tanggapan atau respon dari pegawai. 

Tabel 6 

Hasil Uji Validitas Variabel Beban Kerja 

Pernyataan P. Correlation Nilai r Tabel Sig. (2-tailed) Kesimpulan 

1 0,821 0,254 0,000 Valid 

2 0,703 0,254 0,000 Valid 

3 0,674 0,254 0,000 Valid 

4 0,598 0,254 0,000 Valid 

5 0,735 0,254 0,000 Valid 

6 0,695 0,254 0,000 Valid 

7 0,794 0,254 0,000 Valid 

8 0,765 0,254 0,000 Valid 

9 0,790 0,254 0,000 Valid 

10 0,710 0,254 0,000 Valid 

Sumber data : Data hasil olahan Kuesioner, 2021  

  Dari tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa nilai dari r hitung terdapat 10 item 

pernyataan yang diuji bernilai positif dan lebih besar dari nilai r tabel yang 

besarnya adalah 0,254. Keseluruhan pernyataan memiliki nilai r hitung dari 

indikator yang diuji lebih besar daripada nilai r tabel, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa ke 10 butir atau item pernyataan dalam penelitian ini 

dinyatakan valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur variabel beban kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bantaeng berdasarkan tanggapan atau respon dari pegawai. 
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Tabel 7  

Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja 

Pernyataan P. Correlation Nilai r Tabel Sig. (2-tailed) Kesimpulan 

1 0,589 0,254 0,000 Valid 

2 0,328 0,254 0,008 Valid 

3 0,521 0,254 0,000 Valid 

4 0,566 0,254 0,000 Valid 

5 0,393 0,254 0,001 Valid 

6 0,646 0,254 0,000 Valid 

7 0,624 0,254 0,000 Valid 

8 0,453 0,254 0,000 Valid 

9 0,598 0,254 0,000 Valid 

10 0,558 0,254 0,000 Valid 

11 0,543 0,254 0,000 Valid 

12 0,668 0,254 0,000 Valid 

Sumber data : Data hasil olahan Kuesioner, 2021 

  Dari tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa nilai dari r hitung keseluruhan item 

pernyataan yang diuji bernilai positif dan lebih besar dari nilai r tabel yang 

besarnya adalah 0,254. Karena keseluruhan nilai r hitung semua indikator yang 

diuji lebih besar daripada nilai r tabel, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

semua butir atau item pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Valid 

berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel motivasi 

kerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng berdasarkan 

tanggapan atau respon dari pegawai. 
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Tabel 8 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Pegawai 

Pernyataan P. Correlation Nilai r Tabel Sig. (2-tailed) Kesimpulan 

1 0,621 0,254 0,000 Valid 

2 0,656 0,254 0,001 Valid 

3 0,501 0,254 0,001 Valid 

4 0,597 0,254 0,009 Valid 

5 0,516 0,254 0,000 Valid 

6 0,559 0,254 0,000 Valid 

7 0,516 0,254 0,000 Valid 

8 0,621 0,254 0,004 Valid 

9 0,620 0,254 0,000 Valid 

10 0,631 0,254 0,016 Valid 

Sumber data : Data hasil olahan Kuesioner, 2021 

  Dari tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa nilai dari r hitung keseluruhan item 

pernyataan yang diuji bernilai positif dan lebih besar dari nilai r tabel yang 

besarnya adalah 0,254. Karena keseluruhan nilai r hitung semua indikator yang 

diuji lebih besar daripada nilai r tabel, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

semua butir atau item pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Valid 

berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel kinerja 

pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng berdasarkan 

tanggapan atau respon dari pegawai. 

5.3.2. Uji reliabilitas variabel penelitian 

  Uji reliabilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh suatu alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. 

Kehandalan berkaitan dengan estimasi sejauh mana suatu instrumen dilihat dari 
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stabilitas atau konsistensi internal dari informasi, jawaban atau pernyataan, jika 

pengukuran dilakukan atau pengamatan dilakukan berulang. Apabila suatu alat 

ukur digunakan berulang dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten 

maka alat ukur tersebut dianggap handal (reliabel). Pengujian reliabilitas terhadap 

seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel penelitian akan 

menggunakan Crombach Alpha (koefisien alpha), dimana secara umum dianggap 

reliable apabila nilai Crombach Alpha-nya > 0,6 (Sugiyono, 2012:184). Hasil 

lengkap uji reliabilitas dari masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada 

tabel 9. 

Tabel 9 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah Item Crombach Alpha Keterangan 

Gaya Kepemimpinan  10 Item 0,733 Reliabel 

Beban Kerja 10 Item 0,901 Reliabel 

Motivasi Kerja 12 Item 0,799 Reliabel 

Kinerja 10 Item 0,785 Reliabel 

Sumber Data : Data diolah melalui Program SPSS v.17, 2021 

  Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa nilai Crombach Alpha dari 

seluruh variabel yang diujikan mempunyai nilai di atas 0,60. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian ini lolos dalam uji reliabilitas 

dan reliabel. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel penelitian yang 

meliputi gaya kepemimpinan, beban kerja, motivasi kerja, dan kinerja pegawai 

pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng adalah reliabel sehingga 

mempunyai ketepatan yang baik untuk dijadikan variabel dalam suatu penelitian. 
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5.4. Deskripsi Variabel Penelitian 

 Analisis terhadap jawaban-jawaban responden atas variabel-variabel 

penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kecenderungan 

jawaban responden terhadap item-item yang digunakan untuk mengukur variabel-

variabel tersebut serta untuk mengetahui kondisi variabel-variabel yang diteliti di 

tempat penelitian. 

  Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai jawaban 

responden mengenai variabel-variabel penelitian yang digunakan. Analisis ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik analisis indeks, untuk menggambarkan 

persepsi responden atas item-item pertanyaan yang diajukan. 

a.  Variabel Gaya Kepemimpinan 

  Dari instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel kepemimpinan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) indikator dengan 10 

(sepuluh) pernyataan, yaitu 1) fungsi instruktif, 2) fungsi konsultatif, 3) fungsi 

partisipatif, 4) fungsi delegasi, dan 5) fungsi pengendalian. Secara umum, 

deskripsi dari hasil penelitian pada variabel kepemimpinan dapat digambarkan 

pada tabel 10. 
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Tabel 10 

Descriptive Statistics Gaya Kepemimpinan 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean 

No.1 64   2.00 4.00 229.00 3.5781 

No.2 64 2.00 4.00 217.00 3.3906 

No.3 64 2.00 4.00 223.00 3.4844 

No.4 64 2.00 4.00 220.00 3.4375 

No.5 64 2.00 4.00 216.00 3.3750 

No.6 64 2.00 4.00 213.00 3.3281 

No.7 64 2.00 4.00 222.00 3.4688 

No.8 

No.9 

No.10 

64 

64 

64 

1.00 

2.00 

2.00 

4.00 

4.00 

4.00 

198.00 

219.00 

209.00 

3.0938 

3.4219 

3.2656 

Total 64 26.00 31.00 2166.00 33.8438 

Valid N (listwise) 64     

Sumber data : Data Hasil Olahan Statistik V.17, 2021. 

 Berdasarkan tabel 10 tersebut dapat diperoleh informasi tentang gambaran 

kepemimpinan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. Skor ideal 

pada variabel ini adalah 4 x 10 x 64 = 2.560, dimana 4 adalah skor jawaban 

tertinggi, 10 adalah jumlah butir pernyataan dan 64 adalah jumlah responden. 

Jumlah persentase skor dari variabel adalah 2.166 / 2.560 x 100 % = 83,51 %. 

Dengan demikian nilai gaya kepemimpinan pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng berdasarkan tanggapan responden sebesar 83,51 % dari yang 

diharapkan (100%). Kondisi ini menggambarkan bahwa nilai gaya kepemimpinan 

dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya berada pada posisi yang 

menggembirakan. 
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  Sedangkan prosentase skor dari masing-masing indikator kepemimpinan 

dapat ditampilkan pada Tabel 11 berikut. 

Tabel 11 

 Interpretasi Skor Indikator Variabel Kepemimpinan 

No Indikator ∑ X Skor Ideal Persentase 

1 Fungsi instruktif (1-2) 446 512 87,11 

2 Fungsi konsultatif (3,4) 443 512 86,52 

3 Fungsi partisipatif (5,6) 429 512 83,79 

4 Fungsi delegasi (7,8) 420 512 82,03 

5 Fungsi pengendalian (9,10) 428 512 83,59 

Sumber : Data diolah, 2021 

  Dari Tabel 11 tersebut diperoleh informasi prosentase skor dari masing-

masing indikator kepemimpinan sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Fungsi instruktif 

  Indikator fungsi instruktif pada penelitian ini difokuskan pada model 

pimpinan dalam menginformasikan pekerjaan yang harus dikerjakan dan 

intensitas pimpinan dalam mendelegasikan pekerjaan kepada bawahannya. 

Indikator ini menggambarkan model pimpinan dalam memberikan instruksi 

kepada bawahannya sehingga pegawai dapat mengerjakan pekerjaan tersebut 

secara optimal untuk menghasilkan kinerja berdasarkan standar pekerjaan 

yang telah ditentukan. Dari tabel 11 nampak bahwa fungsi instruktif sebagai 

salah satu indikator kepemimpinan memperoleh tanggapan responden sebesar 

87,11% dari 100% yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian 

besar pimpinan menginstruksikan suatu pekerjaan kepada bawahannya dengan 

jelas atas pekerjaan yang menjadi beban tanggung jawabnya.  
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2. Fungsi konsultatif 

  Indikator fungsi konsultatif yang menjadi salah satu indikator nilai 

kepemimpinan seorang pegawai pada penelitian ini difokuskan pada respon 

pimpinan jika bawahan pertanya tentang masalah-masalah yang terkait dengan 

pekerjaan dan dorongan pimpinan terhadap peningkatan kemampuan pegawai. 

Dari tabel 11 nampak bahwa fungsi konsultatif dalam kepemimpinan seorang 

pegawai berdasarkan tanggapan responden dalam penelitian ini sebesar 

86,52% dari 100 % yang diharapkan. Kondisi ini menggambarkan bahwa 

sebagian besar pegawai memiliki kemampuan konsultatif dalam menangani 

permasalahan yang terkait dengan pekerjaan baik bawahan maupun rekan 

kerjanya.  

3. Fungsi partisipatif 

  Indikator fungsi partisipatif dalam kepemimpinan pada penelitian ini  

difokuskan koordinasi pimpinan dengan staf dalam hal kegiatan serta 

pembuatan jadwal kegiatan; dan kesiapan pimpinan menerima dan 

memperhatikan masukan dan informasi dari bawahan dalam menyusun tugas 

kerja. Dari tabel 11 nampak bahwa untuk indikator fungsi partisipatif dalam 

penerapan kepemimpinan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng 

Selatan berdasarkan tanggapan responden dalam penelitian ini sebesar 85,69 

% dari 100 % yang diharapkan.  Hal ini menggambarkan bahwa secara umum 

fungsi partisipatif sebagai salah satu indikator penerapan kepemimpinan 

mendapat tanggapan yang sangat positif dari responden. Sebagai individu 

yang berkecimpung dalam dunia birokrasi, pimpinan seharusnya menerapkan 
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fungsi partisipatif untuk menghasilkan kinerja dan pelayanan yang maksimal 

yang mencerminkan seorang pelayan kepada masyarakat.  

4. Fungsi delegasi 

  Indikator fungsi delegasi difokuskan pada upaya seorang pegawai dalam 

mendelegasikan wewenang tetap menciptakan hubungan kerja yang 

menyenangkan, dan pimpinan selalu memberikan pekerjaan yang menantang 

kepada bawahannya. Dari tabel 11 nampak bahwa untuk indikator fungsi 

delegasi sebagai salah satu indikator kepemimpinan pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng dalam penelitian ini mendapat 

tanggapan responden sebesar 82,03% dari 100% yang diharapkan.  Kondisi ini 

menggambarkan bahwa meskipun secara umum pegawai dalam 

mendelegasikan wewenang atau pekerjaan tetap berupaya untuk menjaga dan 

menciptakan hubungan kerja yang menyenangkan, serta memberikan 

pekerjaan yang menantang kepada bawahannya. 

5. Fungsi pengendalian 

  Indikator fungsi pengendalian difokuskan pada kemampuan pimpinan 

dalam melakukan pengawasan yang baik kepada bawahannya dan pimpinan 

memberikan tindakan tegas terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran. 

Dari tabel 11 nampak bahwa untuk indikator fungsi pengendalian sebagai 

salah satu indikator kepemimpinan pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng dalam penelitian ini mendapat tanggapan responden 

sebesar 83,59% dari 100% yang diharapkan.  Rata-rata jawaban responden 

3,38 yang berarti umumnya responden menjawab antara 3 dan 4 (setuju dan 
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sangat tidak setuju). Kondisi ini menggambarkan bahwa secara umum 

pegawai menganggap pimpinan mereka memiliki kemampuan dalam 

melakukan pengawasan yang disertai dengan tindakan tegas terhadap pegawai 

yang melakukan pelanggaran. 

 Berdasarkan tabel 11 tersebut nampak bahwa indikator fungsi instruktif 

mempunyai presentase tertinggi dari sejumlah indikator gaya kepemimpinan 

pegawai sebesar 87,11%. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber kepemimpinan 

yang disukai oleh pegawai dalam meningkatkan kinerjanya adalah fungsi 

instruktif dimana pimpinan memberikan instruksi yang jelas kepada pegawai 

dalam melakukan pekerjaan maupun dalam penyusunan jadwal pelaksanaan 

pekerjaan. 

b. Variabel Beban Kerja 

  Dari instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel konflik peran ganda dikelompokkan ke dalam 4 indikator dengan 10 

(sepuluh) pernyataan, yaitu 1) kuantitas pekerjaan, 2) target capaian pekerjaan, 3) 

kesesuaian pekerjaan, dan 4) kondisi pekerjaan. Secara umum, deskripsi dari hasil 

penelitian pada variabel beban kerja pegawai dapat digambarkan pada tabel 12 

berikut. 
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Tabel 12 

 Descriptive Statistics Beban Kerja Pegawai 

 

 N Minimum Maximum Sum Mean 

No.1 64 2.00 4.00 177.00 2.7656 

No.2 64 1.00 4.00 166.00 2.5937 

No.3 64 2.00 4.00 168.00 2.6250 

No.4 64 2.00 5.00 202.00 3.1563 

No.5 64 2.00 4.00 200.00 3.1250 

No.6 64 2.00 4.00 193.00 3.0156 

No.7 64 1.00 4.00 171.00 2.6719 

No.8 64 2.00 4.00 167.00 2.6094 

No.9 64 2.00 4.00 161.00 2.5156 

No.10 64 2.00 4.00 177.00 2.7656 

Total 64 21.00 40.00 1782.00 27.8437 

Valid N (listwise) 64     

Sumber data : Data Hasil Olahan Statistik V.17, 2021. 

  Berdasarkan Tabel 12 tersebut dapat diperoleh informasi tentang 

gambaran variabel beban kerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bantaeng. Skor ideal pada variabel ini adalah 4 x 10 x 64 = 2.560, dimana 4 

adalah skor jawaban tertinggi, 10 adalah jumlah butir pernyataan dan 64 adalah 

jumlah responden. Jumlah persentase skor dari variabel adalah 1.782 / 2.560 x 

100 % = 69,60 %. Dengan demikian beban kerja pegawai pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Bantaeng sebesar 69,60% dari yang diharapkan (100%). 

  Sedangkan prosentase skor dari masing-masing indikator beban kerja 

pegawai dapat ditampilkan pada tabel 13 berikut. 
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Tabel 13  

Interpretasi Skor Indikator Variabel Beban Kerja Pegawai 

No Indikator ∑ X Skor Ideal Persentase 

1 Kuantitas pekerjaan 511 768 66,54 

2 Capaian Target 595 768 77,47 

3 Kesesuaian Pekerjaan 338 512 66,02 

4 Kondisi Pekerjaan 338 512 66.02 

Sumber : Data diolah, 2021 

  Dari Tabel 13 tersebut diperoleh informasi persentase skor dari masing-

masing indikator beban kerja pegawai sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Kuantitas Pekerjaan 

  Indikator kuantitas pekerjaan dalam penelitian ini difokuskan pada banyak 

tidaknya jenis pekerjaan yang diselesaikan dalam kurung waktu tertentu, 

jumlah pekerjaan tambahan yang dikerjakan di luar tugas pokok pegawai, 

dampak dari banyaknya pekerjaan yang dilakukan. Dari tabel 13 nampak 

bahwa beban kerja pegawai berdasarkan tanggapan responden sebesar 66,54% 

dari 100% yang diharapkan. Gambaran ini mengindikasikan bahwa pegawai 

pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng secara umum mempunyai 

beban kerja dalam menjalankan tugasnya, baik yang berkaitan dengan jenis 

pekerjaan dan waktu penyelesaiannya maupun dampak yang dirasakan oleh 

pegawai akibat mengerjakan pekerjaan yang lebih banyak dari tupoksi 

pegawai serta adanya penumpukan pekerjaan. 

2. Capaian Target Pekerjaan 

  Indikator capaian target pekerjaan dalam variabel beban kerja pegawai 

pada penelitian ini difokuskan pada kejelasan target pekerjaan yang akan 
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dicapai, waktu penyelesaian pekerjaan dan pekerjaan yang selalu berpacu 

dengan deadline atau batas waktu. Dari tabel 13 nampak bahwa capaian target 

pekerjaan yang dialami pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng berdasarkan 

tanggapan responden dalam penelitian ini sebesar 77,47% dari 100% yang 

diharapkan. Gambaran ini mengindikasikan bahwa umumnya pegawai 

memiliki capaian target yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

3. Kecocokan pekerjaan 

Indikator kesesuaian pekerjaan pada penelitian ini difokuskan pada kesesuaian 

antara pekerjaan dengan latar belakang ilmu pegawai, kesesuaian pekerjaan 

dengan keterampilan yang digunakan sehingga intensitas penggunaan 

keterampilan pegawai lebih optimal. Dari tabel 13 nampak bahwa kesesuaian 

pekerjaan dengan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng berdasarkan tanggapan 

responden dalam penelitian ini sebesar 66,02 % dari 100 % yang diharapkan. 

Gambaran ini mengindikasikan bahwa umumnya pegawai memiliki 

kesesuaian antara latar belakang ilmu dan keterampilan yang dimiliki oleh 

pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

4. Kondisi pekerjaan 

  Indikator kondisi pekerjaan difokuskan pada tingkat kesulitan pekerjaan 

serta pelaksanaan pekerjaan yang bersifat berulang-ulang sehingga cenderung 
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membosankan bagi pegawai, serta adanya permintaan dari dua pihak yang 

berlainan serta ketidaksesuaian antara permintaan yang satu dengan yang lain. 

Dari tabel 13 nampak bahwa untuk indikator kondisi pekerjaan berdasarkan 

tanggapan responden dalam penelitian ini sebesar 66,02% dari 100% yang 

diharapkan. Gambaran ini mengindikasikan bahwa umumnya pegawai pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng mempunyai kondisi pekerjaan 

yang mudah dan sifatnya berulang-ulang sehingga cenderung membosankan 

bagi pegawai. Namun pada sisi lain, pegawai juga seringkali menerima 

permintaan pekerjaan dari dua pihak yang tidak sesuai satu sama lain.  

  Berdasarkan tabel 13 tersebut nampak bahwa indikator capaian target 

pekerjaan mempunyai presentase tertinggi dari sejumlah indikator beban kerja 

pegawai sebesar 77,47 %. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa umumnya 

pegawai menyadari akan pentingnya penyelesaian pekerjaan sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan baik dari segi kualitas hasil pekerjaan maupun 

waktu penyelesaian pekerjaan. Sementara kecocokan pekerjaan dan kondisi 

pekerjaan menempati urutan terendah dari sejumlah indikator beban kerja 

pegawai. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa umumnya pegawai menyadari 

bahwa pekerjaan yang menjadi pekerjaan tidak sesuai dengan latar belakang 

keilmuan dan keterampilan yang dimiliki sehingga jarang digunakan. Selain 

itu pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagian besar pegawai 

menganggap pekerjaan yang mudah dan berulang-ulang sehingga cenderung 

membosankan. Hal ini diperparah dengan kondisi pegawai yang sering 

menerima perintah dari dua atau lebih pihak yang tidak bersesuaian.  
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c. Variabel Motivasi Kerja Pegawai 

  Dari instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel motivasi kerja pegawai dikelompokkan ke dalam 5 (lima) indikator 

dengan 12 (dua belas) pernyataan, yaitu 1) keberhasilan pencapaian, 2) pekerjaan 

itu sendiri, 3) tanggung jawab, 4) pengakuan, dan 5) pengembangan. Secara 

umum, deskripsi dari hasil penelitian pada variabel motivasi kerja pegawai dapat 

digambarkan pada tabel 14. 

Tabel 14 

Descriptive Statistic Motivasi Kerja Pegawai 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean 

No.1 64 2.00 4.00 227.00 3.5469 

No.2 64 3.00 4.00 222.00 3.4687 

No.3 64 3.00 4.00 226.00 3.5313 

No.4 64 3.00 4.00 227.00 3.5469 

No.5 64 2.00 4.00 234.00 3.6562 

No.6 64 2.00 4.00 216.00 3.3750 

No.7 64 1.00 4.00 214.00 3.3437 

No.8 64 2.00 4.00 223.00 3.4844 

No.9 64 2.00 4.00 223.00 3.4844 

No.10 64 2.00 4.00 220.00 3.4375 

No.11 64 2.00 4.00 219.00 3.4219 

No.12 64 2.00 4.00 219.00 3.4219 

Total 64 33.00 48.00 2670.00 41.7187 

Valid N (listwise) 64     

Sumber data : Data Hasil Olahan Statistik V.17, 2021. 

  Berdasarkan Tabel 14 tersebut dapat diperoleh informasi tentang 

gambaran motivasi kerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bantaeng. Skor ideal pada variabel ini adalah 4 x 12 x 64 = 3.072, dimana 4 
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adalah skor jawaban tertinggi, 10 adalah jumlah butir pernyataan dan 64 adalah 

jumlah responden. Jumlah persentase skor dari variabel adalah 2.392 / 2.880 x 

100 % = 77,86%. Dengan demikian nilai motivasi kerja pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng berdasarkan tanggapan responden 

sebesar 77,86% dari yang diharapkan (100%). Kondisi ini menggambarkan bahwa 

motivasi kerja pegawai dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya berada 

pada posisi yang menggembirakan. 

  Sedangkan prosentase skor dari masing-masing indikator motivasi kerja 

pegawai dapat ditampilkan pada Tabel 15 berikut. 

Tabel 15 

Interpretasi Skor Indikator Variabel Motivasi Kerja Pegawai 

No Indikator ∑ X Skor Ideal Persentase 

1 Keberhasilan pencapaian(1-3) 675 768 87,89 

2 Pekerjaan itu sendiri (11-12) 428 512 83,59 

3 Tanggung jawab (5,7) 448 512 87,50 

4 Pengakuan (8-10) 666 768 86,72 

5 Pengembangan (4,6) 443 512 86,52 

Sumber : Data diolah, 2021 

  Dari Tabel 15 tersebut diperoleh informasi prosentase skor dari masing-

masing indikator motivasi kerja pegawai sehingga dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Keberhasilan pencapaian 

  Indikator keberhasilan pencapaian pada penelitian ini difokuskan pada 

upaya yang dilakukan oleh seorang pegawai dalam penyelesaian tugas 

pokoknya khusunya apabila menemui kesulitan, kebiasaan pegawai dalam 
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menunda suatu pekerjaan, dan keyakinan pegaai dalam menyelesaikan tugas 

yang dikerjakan. Dari tabel 15 nampak bahwa motif keberhasilan pencapaian 

sebagai sumber motivasi kerja pegawai memperoleh tanggapan responden 

sebesar 87,89% dari 100 % yang diharapkan. 

2. Pekerjaan itu sendiri 

  Indikator pekerjaan itu sendiri pada penelitian ini difokuskan pada 

perasaan seseorang dalam bekerja, dan persepsi pegawai terhadap pekerjaan 

atau profesi sebagai pegawai. Indikator ini menggambarkan kebanggaan dan 

perasaan menyenangkan seorang pegawai dalam menjalankan profesinya 

sebagai pegawai. Dari tabel 15 nampak bahwa motif pekerjaan itu sendiri 

sebagai sumber motivasi  kerja pegawai memperoleh tanggapan responden 

sebesar 83,59% dari 100 % yang diharapkan.  

3. Tanggung Jawab 

  Indikator tanggung jawab yang menjadi sumber motivasi kerja pegawai 

pada penelitian ini difokuskan pada kesadaran pegawai akan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai pegawai serta beban pekerjaan yang diberikan 

oleh pimpinan serta kesadaran dan kerelaan menerima hukuman atau sanksi 

jika melakukan suatu kesalahan. Dari tabel 15 nampak bahwa tanggung jawab 

pegawai dalam bekerja berdasarkan tanggapan responden dalam penelitian ini 

sebesar 87,50% dari 100 % yang diharapkan. 

4. Pengakuan 

  Indikator pengakuan sebagai sumber motivasi kerja pegawai difokuskan 

pada kebutuhan akan adanya pengakuan profesi pegawai. Dari tabel 15 
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nampak bahwa untuk indikator kebutuhan akan pengakuan sebagai pegawai 

pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng berdasarkan tanggapan 

responden dalam penelitian ini sebesar 86,72% dari 100 % yang diharapkan.   

5. Pengembangan 

  Indikator pemenuhan kebutuhan akan pengembangan difokuskan pada 

motif seorang pegawai dalam mencapai prestasi kerja serta perolehan imbalan 

yang sesuai sebagai sumber motivasi pegawai dalam bekerja. Dari tabel 15 

nampak bahwa untuk indikator pemenuhan kebutuhan akan pengembangan 

sebagai sumber motivasi kerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng dalam penelitian ini mendapat tanggapan responden 

sebesar 86,52% dari 100 % yang diharapkan.   

  Berdasarkan tabel 15 tersebut nampak bahwa indikator keberhasilan 

pencapaian mempunyai presentase tertinggi dari sejumlah indikator motivasi 

kerja pegawai sebesar 87,89%. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber 

motivasi utama pegawai dalam bekerja adalah kesadaran pegawai akan 

penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seorang pegawai pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng merupakan hal yang paling 

dominan dilakukan berdasarkan tanggapan responden. 

d. Variabel kinerja pegawai 

  Dari instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel kinerja pegawai dikelompokkan ke dalam 4 (empat) indikator dengan 13 

(tiga belas) pernyataan, yaitu 1) kualitas kerja, 2) kuantitas kerja, 3) kreatifitas, 
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dan 4) inisiatif. Secara umum, deskripsi dari hasil penelitian pada variabel kinerja 

pegawai dapat digambarkan pada tabel 16 berikut. 

Tabel 16 

Descriptive Statistics Kinerja Pegawai 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean 

No.1 64 2.00 4.00 227.00 3.5469 

No.2 64 2.00 4.00 227.00 3.5469 

No.3 64 2.00 4.00 225.00 3.5156 

No.4 64 3.00 5.00 235.00 3.6719 

No.5 64 3.00 4.00 239.00 3.7344 

No.6 64 3.00 4.00 232.00 3.6250 

No.7 64 3.00 4.00 234.00 3.6562 

No.8 64 2.00 4.00 227.00 3.5469 

No.9 64 2.00 4.00 235.00 3.6719 

No.10 64 2.00 4.00 228.00 3.5625 

Total 64 28.00 40.00 2309.00 36.0781 

Valid N (listwise) 64     

Sumber data : Data Hasil Olahan Statistik V.17, 2021. 

  Berdasarkan Tabel 16 tersebut dapat diperoleh informasi tentang 

gambaran kinerja pegawai lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bantaeng. Skor ideal pada variabel ini adalah 4 x 10 x 64 = 2.560, dimana 4 

adalah skor jawaban tertinggi, 10 adalah jumlah butir pernyataan dan 64 adalah 

jumlah responden. Jumlah persentase skor dari variabel adalah 2.309 / 2.560 x 

100% = 90,20%. Dengan demikian nilai kinerja pegawai aparatur berdasarkan 

tanggapan responden sebesar 90,20% dari yang diharapkan (100%). 

  Sedangkan prosentase skor dari masing-masing indikator kinerja pegawai  

dapat ditampilkan pada tabel 17 berikut. 
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Tabel 17 

Interpretasi Skor Indikator Variabel Kinerja Pegawai 

No Indikator ∑ X Skor Ideal Persentase 

1 Kualitas Kerja (1,2) 454 512 88,67 

2 Kuantitas Kerja (3,4) 460 512 89,84 

3 Kreatifitas (5,6,7) 705 768 91,80 

4 Inisiatif (8,9,10) 690 768 89,84 

Sumber : Data diolah, 2021 

  Dari Tabel 17 tersebut diperoleh informasi prosentase skor dari masing-

masing indikator motivasi kerja sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Kualitas Kerja 

  Indikator kualitas kerja pada penelitian ini difokuskan pada kesesuaian 

tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan dengan tugas pokok dan 

fungsi pegawai yang bersangkutan, hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang 

pegawai sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, serta tugas 

yang diberikan oleh pimpinan dipahami dan dikuasai oleh pegawai. Dari 

Tabel 17 nampak bahwa indikator kualitas kerja memperoleh tanggapan 

responden sebesar 88,67% dari 100 % yang diharapkan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Bantaeng mempunyai kualitas kerja yang memadai dalam 

melaksanakan pekerjaannya yang pada akhirnya akan berdampak pada jenjang 

karir mereka.  

2. Kuantitas Kerja 

  Indikator kuantitas kerja dalam mengukur kinerja seorang pegawai pada 

penelitian ini difokuskan upaya yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan 
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seluruh pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan, persepsi pegawai yang 

menganggap bukan suatu beban jika pimpinan memberikan jumlah pekerjaan 

tambahan, serta harapan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan melebih dari 

jumlah pekerjaan yang ditentukan. Dari tabel 17 nampak bahwa kuantitas 

kerja pegawai berdasarkan tanggapan responden dalam penelitian ini sebesar 

89,84% dari 100 % yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

umumnya pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng 

memililki keinginan yang yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan melebihi 

dari apa yang ditentukan. 

3. Kreatifitas 

  Kreatifitas sebagai salah satu indikator kinerja pegawai difokuskan pada 

penggunaan wewenang dalam menyelesaikan pekerjaan yang diembang 

seorang pegawai, laporan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pimpinan, 

serta kemampuan seorang pegawai memberikan usulan kepada pimpinan jika 

diminta. Dari tabel 17 nampak bahwa untuk indikator kreatifitas berdasarkan 

tanggapan responden dalam penelitian ini sebesar 91,80% dari 100% yang 

diharapkan. Hasil ini mengindikasikan bahwa umumnya responden 

menunjukkan kreatifitasnya dalam bekerja.   

4. Inisiatif 

 Indikator inisiatif dalam mengukur kinerja seorang pegawai pada 

penelitian ini difokuskan upaya yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan dengan berinisiatif melakukan kerjasama dengan rekan kerja, 

upaya seorang pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang 
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diembangnya baik diminta maupun tidak diminta, menyelesaikan masalah 

pekerjaan terlebih dahulu sebelum meminta bantuan kepada rekan kerja atau 

pimpinan, dan membuat laporan pekerjaan sebelum diminta oleh pimpinan. 

Dari Tabel 17 nampak bahwa inisiatif dalam melakukan suatu pekerjaan yang 

menjadi salah satu  motivasi kerja pegawai berdasarkan tanggapan responden 

dalam penelitian ini sebesar 89,84% dari 100% yang diharapkan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa umumnya pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng mempunyai inisiatif dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan.  

  Berdasarkan Tabel 17 tersebut nampak bahwa indikator kreatifitas 

mempunyai presentase tertinggi dari sejumlah indikator kinerja pegawai, 

sebesar 91,80%. Hal ini mengindikasikan bahwa para pegawai mampu dan 

berkeinginan menyelesaikan pekerjaan baik diminta oleh pimpinan maupun 

tidak, serta dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pekerjaan. 

 

5.5. Analisis Statistik Inferensial 

5.5.1. Pengujian Asumsi Klasik Sub Struktur I 

a. Hasil Uji Normalitas 

  Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

uji titik normalitas (normality plot) dengan melihat grafik P-Plot. Dasar 

pengambilan keputusan adalah apabila data menyebar di sekitar diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal atau tidak terpencar jauh dari garis diagonal, maka 

model jalur memenuhi asumsi normalitas. Selain itu, tampilan grafik histogram 
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juga memberikan pola distribusi normal karena meyebar secara merata ke kiri dan 

ke kanan.  

 
Sumber : Hasil Penelitian, Data diolah, 2021. 

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas P-Plot Sub Struktur I 

  Berdasarkan gambar 4.2 gambar P-Plot menunjukkan bahwa sebaran 

Regression standardized Residual dengan dependent variabel adalah motivasi 

kerja terdistribusi secara merata di sepanjang garis diagonal. Hal ini 

membuktikan bahwa data yang dipergunakan dalam penelitian ini memenuhi 

asumsi normalitas, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator pengukuran 

variabel penelitian. 
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Sumber : Hasil Penelitian, 2021. Data diolah 

Gambar 4. Gambar Histogram Sub Struktur I 

  Pada gambar 4.3 menjelaskan histogram terlihat bahwa garis dan 

histogramnya melintang dari kiri ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa data 

yang telah diolah sudah terdistribusi secara normal. 

b. Hasil Uji Multikolinearitas 

  Gejala multikolinieritas terjadi jika terdapat korelasi yang signifikan antar 

variabel bebas, atau variabel bebas yang satu berkorelasi signifikan dengan 

variabel bebas lainnya, model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat 

korelasi diantara variabel bebas. Jika terdapat gejala multikolinearitas relatif 

sempurna maka penafsiran lewat kuadrat terkecil menjadi tak tentu dan variasi 
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serta standar deviasinya menjadi tak terdefinisikan. Hal tersebut menyebabkan 

meningkatnya penyimpangan mengenai ketepatan variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel terikat. Uji multikolinieritas ini menggunakan tiga 

indikator yaitu (1) nilai tolerance dan (2) nilai Variance Inflation Factor 

(VIF), yang mana jika nilai tolerance berada di bawah 0,10 dan nilai VIF 

berada di atas 10 maka pada model regresi yang dibangun terdapat 

multikolinieritas (Sugiyono, 2012). 

  Dari data hasil analisis diperoleh nilai Tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF) sebagai berikut : 

Tabel 18 

Hasil Uji Multikolinearitas Sub Struktur I 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Gaya_Kepemimpinan .996 1.004 

Kemampuan_Komunikasi .996 1.004 

Sumber : Hasil Penelitian, Data diolah, 2021 

  Pada tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk model 

regresi dan 2 variabel bebas menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang 

memiliki nilai tolerance kurang dari 10% (0,10) yang berarti tidak ada korelasi 

antar variabel bebas lebih dari 95%. Hasil perhitungan VIF juga mengindikasikan 

hal yang sama, yaitu pada model regresi tersebut, tidak ada satu variabel bebas 

yang memiliki nilai lebih dari 10, menunjukkan tidak adanya gejala 

multikolinieritas. Berdasarkan analisis terhadap perhitungan nilai tolerance dan 
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nilai VIF maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi yang dibangun 

pada Substruktur pertama tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas atau 

dengan kata lain bahwa asumsi tidak terdapatnya multikolinieritas (korelasi 

ganda) dapat terpenuhi.  

c. Hasil Uji Heterokedastisitas 

 Gejala heteroskedastisitas terjadi jika varian kesalahan pengganggu 

bervariasi mengikuti perubahan pada variabel bebas. Uji gelaja heteroskedastisitas 

ini penting dilakukan karena dalam model digunakan data cross section. Uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan melakukan dua cara yaitu analisis grafik plot 

antara nilai prediksi variabel terikat motivasi kerja (ZPRED)  dengan residualnya 

(SRESID) dan Uji Park. 

Berdasarkan analisis grafik scattrer plot yang tampak pada gambar 4.4. di 

bawah ini terlihat bahwa untuk model regresi yang dibangun pada Substruktur 

pertama,  titik-titik yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun 

di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi tersebut layak 

dipakai untuk memprediksi motivasi kerja dengan vaiebel gaya kepemimpinan 

dan beban kerja. 
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Sumber : Hasil Penelitian, 2021. Data diolah 

Gambar 5. Grafik Scattrer Plot Sub Struktur I 

Berdasarkan hasil pengujian pelanggaran asumsi metode kuadrat terkecil 

biasa (method of ordinary least square, OLS) yaitu normalitas, multikolinieritas 

dan heteroskedastisitas menunjukkan bahwa pada model regresi yang digunakan 

tidak terdapat masalah multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Dalam kasus ini, 

tidak dilakukan pengujian apakah terjadi autokorelasi atau tidak, karena 

menggunakan data cross section. Hal ini mengacu kepada pendapat Gozali (2001) 

dan Simamora (2004) yang menyatakan bahwa pada data cross section (silang 

waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada 

observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Ini 
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berarti bahwa model persamaan regresi yang telah diperoleh memiliki sifat 

penduga linier terbaik tak bias (Best Linier Unbiased Estimator, BLUE). Dengan 

demikian. model tersebut dapat digunakan sebagai penduga yang efisien dan tak 

bias. 

5.5.2. Hasil Analisis Jalur (Path Analysis) Sub Struktur Pertama 

(Z = b1 Y1X1+ b2Y1X2+ E1) 

5.5.2.1. Uji Parsial (uji-t) Hasil Regresi Pengaruh Gaya_Kepemimpinan dan 

Beban Kerja terhadap Motivasi Kerja 

  Langkah berikutnya di dalam analisis jalur adalah pendugaan parameter 

atau perhitungan koefisien jalur. Pengujian pengaruh secara parsial antara variabel 

gaya kepemimpinan dan beban kerja terhadap variabel motivasi kerja 

menggunakan perbandingan nilai t hitung dan nilai t tabel atau nilai signifikansi 

dan nilai alpha (a). Untuk menentukan besarnya pengaruh langsung gaya 

kepemimpinan dan beban kerja terhadap motivasi kerja dapat dilihat pada tabel 19 

berikut: 

Tabel 19 

Hasil Uji t Sub Struktur I 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.053 .294  3.576 .290 

Gaya_Kepemimpinan .723 .078 .765 9.246 .000 

Beban_Kerja -.008 .052 -.013 -.153 .879 

Dependent Variables: Motivasi_Kerja 

Sumber : Hasil Penelitian, Data diolah, 2021 
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a. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja 

  Pengujian dilakukan untuk menentukan signifikansi atau tidak signifikan 

nilai koefisien regresi (b1). Berdasarkan Tabel 19 di atas diperoleh bahwa nilai 

koefisien regresi (b1) = 0,723 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti 

signifikan. Dengan demikian dinyatakan bahwa variabel gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Besarnya pengaruh 

gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja dapat dilihat pada unstandardized 

coefficients beta sebesar 0,723 atau 72,3% yang berarti setiap peningkatan 

perbaikan penerapan gaya kepemimpinan sebesar 1 satuan, maka akan 

meningkatkan motivasi kerja pegawai sebanyak 0,723. Sedangkan hubungan atau 

korelasi antara gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja dapat dilihat pada 

standardized coefficients sebesar 0,765 atau 76,5%.  

b. Pengaruh Beban Kerja terhadap Motivasi Kerja 

  Pengujian dilakukan untuk menentukan signifikansi atau tidak signifikan 

nilai koefisien regresi (b2). Berdasarkan Tabel 19 di atas diperoleh bahwa nilai 

koefisien regresi (b2) = -0,008 dengan tingkat signifikansi 0,879 yang berarti 

tidak signifikan. Dengan demikian dinyatakan bahwa variabel beban kerja 

berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. 

Besarnya pengaruh beban kerja terhadap motivasi kerja dapat dilihat pada 

unstandardized coefficients beta sebesar -0,008 atau -0,8% yang berarti setiap 

perbaikan dan peningkatan beban kerja pegawai sebesar 1 satuan, maka akan 

menurunkan motivasi kerja pegawai sebesar 0,008. Sedangkan hubungan atau 

korelasi antara beban kerja dengan motivasi kerja dapat dilihat pada standardized 
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coefficients sebesar -0,013 atau 1,3%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang negatif antara beban kerja dengan motivasi kerja pegawai. 

5.5.2.1.1. Uji Simultan (F) Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Beban Kerja 

terhadap Motivasi Kerja 

  Uji regresi linier berganda secara simultan dimana pengujian ini untuk 

menentukan signifikan atau tidak signifikan nilai koefisien regresi (b1, b2) 

terhadap variabel moderating (Y1). Berikut hasil regresi yang telah diolah dengan 

menggunakan program SPSS. 

Tabel 20 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.700 2 1.850 42.832 .000a 

Residual 2.634 61 .043   

Total 6.334 63    

a. Predictors: (Constant), Beban_Kerja, Gaya_Kepemimpinan 

b. Dependent Variable: Motivasi_Kerja 

Sumber : Hasil Penelitian: Data diolah, 2021 

  Berdasarkan Tabel 20 diperoleh nilai Fhitung sebesar 42,832 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 (5%). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan variabel gaya kepemimpinan dan beban kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

  Sementara itu, nilai Adjusted R Square (Adj R2) menunjukkan angka 0.570 

atau 57.0%. Hal ini berarti bahwa 57.0% variasi naik turunnya variabel motivasi 
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kerja (Y1) mampu dijelaskan oleh variasi variable gaya kepemimpinan (x1) dan 

beban kerja (x2). Sedangkan sisanya sebesar 100-57.0 = 43,0% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 21 

berikut : 

Tabel 21  

Ringkasan hasil Analisis Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .764a .584 .570 .20781 

Sumber : Hasil Penelitian: Data diolah, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram Sub Struktur I  

  Adapun sub struktur pertama pengaruh gaya kepemimpinan dan beban 

kerja terhadap motivasi kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng 

adalah sebagai berikut : 

Y1 = 1.053+ 0,723 X1 - 0,008 X2 + 0,207ꞓ 1 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X1) 

Beban Kerja 

(X2) 

Motivasi Kerja 

(Y1) 

b1=0,723
 Kompensasi 

(X1) 

Pengembangan 

Karir (X2) 

Motivasi Kerja 
(Z) 

 

b2=-0,008 

0,570 

R=0,764, R2=0,584 

F hitung = 42.832 
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5.5.2.2. Pengujian Asumsi Klasik Sub Struktur II 

a. Hasil Uji Normalitas 

  Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

uji titik normalitas (normality plot) dengan melihat grafik P-Plot. Dasar 

pengambilan keputusan adalah apabila data menyebar di sekitar diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal atau tidak terpencar jauh dari garis diagonal, maka 

model jalur memenuhi asumsi normalitas. Selain itu, tampilan grafik histogram 

juga memberikan pola distribusi normal karena meyebar secara merata ke kiri dan 

ke kanan.  

 

Gambar 7. Hasil Uji Normalitas P-Plot Sub Struktur II 
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  Berdasarkan gambar 7 gambar P-Plot menunjukkan bahwa sebaran 

Regression standardized Residual dengan dependent variabel adalah kinerja 

pegawai terdistribusi secara merata di sepanjang garis diagonal. Hal ini 

membuktikan bahwa data yang dipergunakan dalam penelitian ini memenuhi 

asumsi normalitas, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator pengukuran 

variabel penelitian. 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2021. Data diolah 

Gambar 8. Gambar Histogram Sub Struktur II 

  Pada gambar 8 menjelaskan histogram terlihat bahwa garis dan 

histogramnya melintang dari kiri ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa data 

yang telah diolah sudah terdistribusi secara normal. 
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d. Hasil Uji Multikolinearitas 

  Gejala multikolinieritas terjadi jika terdapat korelasi yang signifikan antar 

variabel bebas, atau variabel bebas yang satu berkorelasi signifikan dengan 

variabel bebas lainnya, model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi 

di antara variabel bebas. Jika terdapat gejala multikolinearitas relatif sempurna 

maka penafsiran lewat kuadrat terkecil menjadi tak tentu dan variasi serta standar 

deviasinya menjadi tak terdefinisikan. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya 

penyimpangan mengenai ketepatan variabel bebas dalam menjelaskan variabel 

terikat. Uji multikolinieritas ini menggunakan tiga indikator yaitu (1) nilai 

tolerance dan (2) nilai Variance Inflation Factor (VIF), yang mana jika nilai 

tolerance berada di bawah 0,10 dan nilai VIF berada di atas 10 maka pada model 

regresi yang dibangun terdapat multikolinieritas (Sugiyono, 2012). 

  Dari data hasil analisis diperoleh nilai Tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF) sebagai berikut : 

Tabel 22 

Hasil Uji Multikolinearitas Sub Struktur II 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Gaya_Kepemimpinan .415 2.411 

Beban_Kerja .996 1.004 

Motivasi_Kerja .416 2.404 

Dependent Variable : Kinerja_Pegawai 

Sumber : Hasil Penelitian, Data diolah, 2021 

 

  Pada tabel 4.22 di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk model 

regresi dan 3 variabel bebas menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang 



123 
 

 

 

memiliki nilai tolerance kurang dari 10% (0,10) yang berarti tidak ada korelasi 

antar variabel bebas lebih dari 95%. Hasil perhitungan VIF juga mengindikasikan 

hal yang sama, yaitu pada model regresi tersebut, tidak ada satu variabel bebas 

yang memiliki nilai lebih dari 10, menunjukkan tidak adanya gejala 

multikolinieritas. Berdasarkan analisis terhadap perhitungan nilai tolerance dan 

nilai VIF maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi yang dibangun 

pada Substruktur Kedua tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas atau 

dengan kata lain bahwa asumsi tidak terdapatnya multikolinieritas (korelasi 

ganda) dapat terpenuhi.  

e. Hasil Uji Heterokedastisitas 

 Gejala heteroskedastisitas terjadi jika varian kesalahan pengganggu 

bervariasi mengikuti perubahan pada variabel bebas. Uji gelaja heteroskedastisitas 

ini penting dilakukan karena dalam model digunakan data cross section. Uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan melakukan dua cara yaitu analisis grafik plot 

antara nilai prediksi variabel terikat motivasi kerja (ZPRED)  dengan residualnya 

(SRESID). 

Berdasarkan analisis grafik scattrer plot yang tampak pada gambar 9 di 

bawah ini terlihat bahwa untuk model regresi yang dibangun pada Substruktur 

Kedua,  titik-titik yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di 

bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi tersebut layak 

dipakai untuk memprediksi kinerja pegawai dengan vaiebel gaya kemungkinan 

dan beban kerja melalui motivasi kerja yang diteliti. 
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Sumber : Hasil Penelitian, 2021. Data diolah 

Gambar 9. Grafik Scattrer Plot Sub Struktur II 

 

Berdasarkan hasil pengujian pelanggaran asumsi metode kuadrat terkecil 

biasa (method of ordinary least square, OLS) yaitu normalitas, multikolinieritas 

dan heteroskedastisitas menunjukkan bahwa pada model regresi yang digunakan 

tidak terdapat masalah multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Dalam kasus ini, 

tidak dilakukan pengujian apakah terjadi otokorelasi atau tidak, karena 

menggunakan data cross section. Hal ini mengacu kepada pendapat Gozali (2001) 

dan Simamora (2004) yang menyatakan bahwa pada data cross section (silang 

waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada 

observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Ini 
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berarti bahwa model persamaan regresi yang telah diperoleh memiliki sifat 

penduga linier terbaik tak bias (Best Linier Unbiased Estimator, BLUE). Dengan 

demikian. model tersebut dapat digunakan sebagai penduga yang efisien dan tak 

bias. 

5.5.2.3. Hasil Analisis Jalur (Path Analysis) Sub Struktur Kedua 

(Y= b3Y2X1+ b4Y2Y1 + b5Y2X2+E2) 

5.5.2.3.1. Uji Parsial (uji-t) Hasil Regresi Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Beban 

Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

  Langkah berikutnya di dalam analisis jalur adalah pendugaan parameter 

atau perhitungan koefisien jalur. Pengujian pengaruh secara parsial antara variabel 

bebas dan variabel terikat menggunakan perbandingan nilai t hitung dan nilai t 

tabel atau nilai signifikansi dan nilai alpha (a). Untuk menentukan besarnya 

pengaruh langsung gaya kepemimpinan, beban kerja dan motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai dapat dilihat pada tabel 23 berikut: 

Tabel 23 

Hasil Uji t Sub Struktur II 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .291 .231  1.261 .212 

Gaya_Kepemimpinan .216 .086 .231 2.503 .015 

Beban_Kerja .090 .037 .145 2.437 .018 

Motivasi_Kerja .671 .091 .679 7.360 .000 

Dependent Variabel: Kinerja_Pegawai 

Sumber : Hasil Penelitian, Data diolah, 2021 
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a. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai (b3YX1) 

  Pengujian dilakukan untuk menentukan signifikansi atau tidak signifikan 

nilai koefisien regresi (b3). Berdasarkan Tabel 23 di atas diperoleh bahwa nilai 

koefisien regresi (b3) = 0,216 yang berarti setiap peningkatan dan atau perbaikan 

pada penerapan gaya kepemimpinan atasan, maka akan meningkatkan motivasi 

kerja pegawai sebanyak 0,216 dengan tingkat signifikansi 0,015 yang berarti 

signifikan. Dengan demikian dinyatakan bahwa variabel gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Besarnya pengaruh 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai dapat dilihat pada standardized 

coefficients beta sebesar 0,231 atau 23,1%.  

b. Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Pegawai (b5YX2) 

 Pengujian dilakukan untuk menentukan signifikansi atau tidak signifikan nilai 

koefisien regresi (b5). Berdasarkan Tabel 23 di atas diperoleh bahwa nilai 

koefisien regresi (b5) = 0,090 yang berarti setiap peningkatan beban kerja akan 

meningkatkan kinerja pegawai sebanyak 0,090 dengan tingkat signifikansi 0,018 

yang berarti signifikan. Dengan demikian dinyatakan bahwa variabel beban kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Besarnya pengaruh 

beban kerja terhadap kinerja pegawai dapat dilihat pada standardized coefficients 

beta sebesar 0,185 atau 18,5%. 
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c. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja (b4Y2Y1) 

  Pengujian dilakukan untuk menentukan signifikansi atau tidak signifikan 

nilai koefisien regresi (b4). Berdasarkan Tabel 23 di atas diperoleh bahwa nilai 

koefisien regresi (b4) = 0,671 yang berarti setiap peningkatan motivasi kerja  

maka akan meningkatkan kinerja pegawai sebanyak 0,671 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 yang berarti signifikan. Dengan demikian dinyatakan bahwa 

variabel motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Besarnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dapat dilihat 

pada standardized coefficients beta sebesar 0,679 atau 67,9%. 

5.5.2.4 Uji Simultan (F) Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Beban Kerja dan 

Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

  Untuk menguji apakah variabel independent secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) dilakukan dengan menggunakan Uji 

F dengan menggunakan bantuan program SPSS. Pengujian ini untuk menentukan 

signifikan atau tidak signifikan nilai koefisien regresi (b3, b4, dan b5) terhadap 

variabel dependen (Y). Berikut hasil uji Simultan (Uji F) yang telah diolah dengan 

menggunakan program SPSS. 

Tabel 24 

Hasil Uji Simultan (Uji F) Sub Struktur II 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.871 3 1.624 74.071 .000a 

Residual 1.315 60 .022   

Total 6.186 63    

a. Predictors: (Constant), Motivasi_Kerja, Beban_Kerja, Gaya_Kepemimpinan 
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ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.871 3 1.624 74.071 .000a 

Residual 1.315 60 .022   

Total 6.186 63    

a. Predictors: (Constant), Motivasi_Kerja, Beban_Kerja, Gaya_Kepemimpinan 

b. Dependent Variable: Kinerja_Pegawai 

Sumber : Hasil Penelitian: Data diolah, 2021 

  Berdasarkan Tabel 24 diperoleh nilai Fhitung sebesar 74.071 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 (5%). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan variabel gaya kepemimpinan, beban kerja dan 

motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

  Sementara itu, nilai Adjusted R Square (Adj R2) menunjukkan angka 0.777 

atau 77.7%. Hal ini berarti bahwa 77.7% variasi naik turunnya variabel kinerja 

pegawai (Y2) mampu dijelaskan oleh variasi variabel variabel gaya 

kepemimpinan (x1), beban kerja (x2) dan motivasi kerja (Y1). Sedangkan sisanya 

sebesar 100-77.7 = 22,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 25 berikut: 

Tabel 25. 

Ringkasan hasil Analisis Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .887a .787 .777 .14805 2.220 

a. Predictors: (Constant), Motivasi_Kerja, Beban_Kerja, Gaya_Kepemimpinan 

b. Dependent Variable: Kinerja_Pegawai  

Sumber : Hasil Penelitian: Data diolah, 2021 
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Gambar 10. Diagram Sub Struktur II  

  Adapun sub struktur kedua pengaruh gaya kepemimpinan, beban kerja dan 

motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng sebagai berikut : 

Y2 = 0.291 + 0,216 X1 + 0,090 X2 + 0,671Y1 + 0,148ꞓ 2 

5.5.3. Pengaruh Langsung (Direct Effet) dan Pengaruh Tidak Langsung 

(Inderect Effect) Gaya Kepemimpinan, Beban Kerja dan Motivasi 

Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

5.5.3.1. Pengaruh Langsung (Direct Effect) 

  Pengaruh langsung dapat dilihat dari nilai beta pada standardized 

coefficient pada tabel coefficient. Pengaruh langsung antara variabel (x1, x2) 

dengan variabel intervening (Y1) dan variabel dependen (Y2). 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X1) 

Beban Kerja 

(X2) 

b1=0,723
 Kompensasi 

(X1) 

Pengembangan 

Karir (X2) 

Motivasi Kerja 
(Z) 

 

b2=-0,008 

0,777 

R=0,764, R2=0,584 

F hitung = 42.832 

R=0,887, R2=0,787 

F hitung = 74,071 

b3=0,216
 Kompensasi 

(X1) 

Pengembangan 

Karir (X2) 

Motivasi Kerja 
(Z) 

 

b4=0,090
 Kompensasi 

(X1) 

Pengembangan 

Karir (X2) 

Motivasi Kerja 
(Z) 

 

b5=0,671
 Kompensasi 

(X1) 

Pengembangan 

Karir (X2) 

Motivasi Kerja 
(Z) 

 

Motivasi Kerja 
(Y1) 

Kinerja Pegawai 

(Y2) 
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  Pengaruh langsung variabel gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja 

(x1 – Y1) = 0,723 atau 72,3% artinya setiap peningkatan dan perbaikan penerapan 

gaya kepemimpinan akan meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng sebanyak 0,723. Pengaruh langsung 

variabel beban kerja terhadap motivasi kerja (x2 – Y1) = -0,008 atau -0,8% 

artinya setiap peningkatan beban kerja pegawai akan menurunkan motivasi kerja 

pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng sebanyak 0,008. 

Pengaruh langsung variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai (x1 – 

Y2) = 0,216 atau 21,6% artinya setiap penerapan gaya kepemimpinan akan 

meningkatkan kinerja pegawai sebanyak 0,231. Pengaruh langsung variabel beban 

kerja terhadap kinerja pegawai (x2 – Y) = 0,090 atau 9,0% artinya setiap 

peningkatan beban kerja yang diberikan kepada pegawai akan meningkatkan 

kinerja pegawai sebanyak 0,090. Pengaruh langsung variabel motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai (Y1 – Y2) = 0,671 atau 67,1% artinya setiap 

peningkatan motivasi kerja pegawai akan meningkatkan kinerja pegawai pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng sebanyak 0,671.  

5.5.3.2. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 

  Pengaruh tidak langsung adalah perkalian antara koefisien jalur dari jalur 

yang dilalui setiap persamaan variabel (x1, x2) dengan variabel dependen (Y2) 

melalui variabel intervening (Y1). Pengaruh tidak langsung variabel gaya 

kepemimpinan (x1) terhadap variabel kinerja pegawai melalui variabel motivasi 

kerja (Y1) dengan rumus sebagai berikut :  

x1 – Y1 – Y2 = (b1 x b5) = (0,723 x 0,671) = 0,485 
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Nilai sebesar 0,485 memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung variabel gaya 

kepemimpinan terhadap variabel kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng melalui variabel motivasi kerja sebesar 0,485 atau 48,5%. 

  Untuk menguji apakah variabel gaya kepemimpinan berpengaruh tidak 

langsung terhadap kinerja pegawai melalui variabel motivasi kerja sebagai 

variabel intervening atau apakah variabel intervening mempengaruhi pengaruh 

antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai digunakan uji Sobel (sobel 

Test) (Baron dan Kenny (1986) dalam Charismawati (2011). Uji sobel dilakukan 

dengan cara mengetahui atau menguji berapa besar kekuatan pengaruh tidak 

langsung variabel gaya kepemimpinan terhadap variabel kinerja pegawai melalui 

motivasi kerja. Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka perlu 

dihitung nilai t dari koefisien ab dengan menggunakan formulasi sebagai berikut : 

z = ab/Sab, dimana Sab = Ѵb2Sa2 + a2Sb2 + Sa2Sb2 

Sab = Ѵb2Sa2 + a2Sb2 + Sa2Sb2 

Sab = Ѵ(0,671)2(0,078)2 + (0,723)2(0,091)2 + (0,078)2(0,091)2 

Sab = Ѵ( 0,450)(0,006) + (0,523)(0,008) + (0,006)(0,008) 

Sab = Ѵ( 0,0027) + (0,0042) + (0,0001) = Ѵ(0,00693) = 0,083259, sehingga 

z = (0,723) (0,671) / 0,083259 = 0,485133 / 0,083259 = 5,82679 

  Nilai z hitung sebesar 5,82679 lebih besar dari 1,96 (Nilai z mutlak) yang 

berarti terdapat pengaruh mediasi motivasi kerja terhadap pengaruh variabel gaya 

kepemimpinan pada kinerja pegawai. 
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 Selanjutnya, pengaruh tidak langsung variabel beban kerja (x2) terhadap 

variabel kinerja pegawai (Y2) melalui variabel motivasi kerja (Y1) dengan rumus 

sebagai berikut : 

x2 – Y1 – Y2 = (b2 x b5) = (0,008 x 0,671) = 0,005368 

Nilai sebesar 0,005368 memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung variabel 

beban kerja terhadap variabel kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng melalui variabel motivasi kerja sebesar 0,005368 atau 

0,5368%. 

  Selanjutnya untuk menguji apakah variabel beban kerja berpengaruh tidak 

langsung terhadap kinerja pegawai melalui variabel motivasi kerja sebagai 

variabel intervening atau apakah variabel intervening mempengaruhi pengaruh 

antara beban kerja terhadap kinerja pegawai digunakan uji Sobel (sobel Test) 

(Baron dan Kenny (1986) dalam Charismawati (2011). Uji sobel dilakukan 

dengan cara mengetahui atau menguji berapa besar kekuatan pengaruh tidak 

langsung variabel beban kerja terhadap variabel kinerja pegawai melalui motivasi 

kerja. Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka perlu dihitung 

nilai t dari koefisien ab dengan menggunakan formulasi sebagai berikut : 

z = ab/Sab, dimana Sab = Ѵb2Sa2 + a2Sb2 + Sa2Sb2 

Sab = Ѵb2Sa2 + a2Sb2 + Sa2Sb2 

Sab = Ѵ(0,671)2(0,013)2 + (0,008)2(0,091)2 + (0,013)2(0,091)2 

Sab = Ѵ( 0,450)(0,000169) + (0,000064)(0,008281) + (0,000169)(0,008281) 

Sab = Ѵ( 0,00007605) + (0,000000529984) + (0,000001399489) = 

Ѵ(0,000077979473) = 0,00883, sehingga 
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z = (0,008) (0,671) / 0,00883 = 0,005368 / 0,00883 = 0,6079 

  Nilai z hitung sebesar 0,6079 lebih kecil dari 1,96 (Nilai z mutlak) yang 

berarti tidak terdapat pengaruh mediasi motivasi kerja terhadap pengaruh variabel 

beban kerja pada kinerja pegawai. 

5.5.3.3. Total Pengaruh (Total Effect) 

  Total pengaruh atau total effect adalah penjumlahan dari pengaruh 

langsung dan seluruh pengaruh tidak langsung. Total pengaruh variabel gaya 

kepemimpinan (x1) terhadap kinerja pegawai (Y2) melalui variabel motivasi kerja 

(Y1) dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

Total Effect (x1)  = Pengaruh langsung + Pengaruh tidak langsung 

   = 0,216+ 0,485= 0,701 

Artinya total pengaruh variabel gaya kepemimpinan (x1) terhadap kinerja pegawai 

(Y2) melalui motivasi kerja (Y1) sebesar 0,701 atau 70,1% 

  Selanjutnya total pengaruh variabel beban kerja (x2) terhadap kinerja 

pegawai (Y2) melalui variabel motivasi kerja (Y1) dapat diperoleh dengan rumus 

sebagai berikut : 

Total Effect (x2) = Pengaruh langsung + Pengaruh tidak langsung 

   = 0,090 + 0,005368 = 0,095368 

Artinya total pengaruh variabel beban kerja (x2) terhadap kinerja pegawai (Y2) 

melalui motivasi kerja (Y1) sebesar 0,095368 atau 9,5368%. 
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Tabel 26 

Hasil Pengujian Hipotesis 

No Keterangan Nilai Sig Hasil 

1 

Gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap motivasi kerja 

pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng. 

0,723 .000 Diterima 

2 

Beban kerja berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap motivasi kerja pegawai 

pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bantaeng. 

-0,008 .879 

Ditolak, 

tidak 

signiikan 

3 

Gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bantaeng. 

0,216 .015 Diterima 

4 

Beban kerja berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bantaeng. 

0,090 .018 

Ditolak, 

berpengaruh 

positif  

5 

Motivasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

 

0,671 .000 Diterima 

6 

Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

melalui motivasi kerja pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

0,701 5,827 

Diterima, 

lebih tinggi 

dari z 

mutlak 

(1,96) 

7 

Beban kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai melalui 

motivasi kerja pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

0,095 .608 

Ditolak, 

lebih rendah 

dari z 

mutlak 

(1,96) 

 

5.6. Pembahasan 

5.6.1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja 

  Dari hasil penelitian nampak bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Bantaeng. Besarnya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 
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motivasi kerja pegawai adalah 0,723 atau 72,30%. Nilai ini menunjukkan bahwa 

penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi dan situasi pegawai 

mampu meningkatkan motivasi kerja pegawai sebesar 72,30% dengan asumsi 

faktor-faktor motivasi lain tetap. Hal ini sesuai dengan temuan hasil penelitian 

Sulvitri, Indarti dan Syamsir (2018) yang menyebutkan bahwa kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai pada PT. 

Prakasa Pramandita.  Pada penelitian Sumardianti (2016) dengan judul Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja Pegawai pada Kantor PT. PLN 

(Persero) Rayon Sungguminasa diketahui bahwa secara parsial penerapan gaya 

kepemimpinan instruksi dan delegasi berpengaruh negatif terhadap motivasi kerja 

pegawai. Sedangkan gaya kepemimpinan partisipasi memberikan pengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. Gaya kepemimpinan 

yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja 

pegawai adalah gaya kepemimpinan konsultasi. Hal ini memberikan indikasi 

bahwa penerapan gaya kepemimpinan harus menyesuaikan dengan kondisi dan 

situasi yang relevan. Penerapan gaya kepemimpinan pada situasi yang kurang 

tepat dan tidak relevan justeru akan memberikan dampak negatif terhadap 

motivasi kerja pegawai. Demikian sebaliknya, penerapan gaya kepemimpinan 

pada kondisi yang tepat dan sesuai akan berdampak positif pada peningkatan 

motivasi kerja pegawai. 

  Hal ini didukung dengan tanggapan dari responden atas kuesioner yang 

diajukan pada variabel gaya kepemimpinan. Dari hasil pengolahan data atas 

jawaban responden ditemukan bahwa indikator variabel gaya kepemimpinan yang 
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dominan adalah fungsi instruktif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi 

instruktif adalah gaya kepemimpinan yang paling disukai oleh pegawai. 

5.6.2. Pengaruh Beban Kerja Terhadap Motivasi Kerja 

  Dari hasil penelitian ditemukan bahwa beban kerja pengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. Besarnya pengaruh beban kerja 

terhadap motivasi kerja pegawai adalah -0,008, yang berarti bahwa jika terjadi 

penambahan beban kerja kepada pegawai akan menurunkan motivasi kerja 

pegawai Dinas Lingkungan Hidup hal ini terjadi dikarenakan beban kerja pada 

pegawai lapangan adalah waktu kerja yang diberikan yaitu mulai dari pukul 06.00 

– 10.00 pagi dan pada siang harinya pukul 02.00 – 18.00 dan bila mana ada 

kegiatan mereka akan dituntut bekerja selama 12 jam tanpa ada penambahan upah 

ataupun reward yang memadai sebagai tambahan pekerjaan yang diberikan 

kepada pegawai Dinas Lingkungan Hidup. Namun pengaruh tersebut tidak 

signifikan dalam menurunkan motivasi kerja pegawai, Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar, Indarto, dan Santoso (2019) 

dengan judul penelitian Determinan Kinerja Pegawai dengan Motivasi sebagai 

Variabel Intervening. Penelitian dilakukan pada Bagsumda Polda Jawa Tengah 

dengan total sampel 158 orang dari 175 orang populasi. Alat analisis yang 

digunakan adalah SEM. Hasil penelitian menemukan bahwa beban kerja 

berpengaruh negatif terhadap motivasi kerja pegawai. Hasil ini menggambarkan 

bahwa semakin tinggi beban kerja yang diberikan kepada pegawai menyebabkan 

motivasi pegawai semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh karena pemberian 



137 
 

 

 

beban kerja yang tidak merata dan cenderung bertumpu pada beberapa orang serta 

tidak memperhatikan kemampuan dan kapasitas pegawai. 

  Namun hasil temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sulvitri, Indarti dan Samsir (2018) yang menemukan bahwa beban 

kerja secara parsial berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai pada PT 

Prakarsa Pramandita. Penambahan jumlah beban kerja pada perusahaan dilakukan 

secara proporsional dan profesional. Dalam artian bahwa seorang karyawan atau 

pegawai yang diberikan tambahan beban kerja sesuai dengan kemampuan dan 

keahlian yang tepat akan menjadikan karyawan menjadi tertantang dan merasa 

senang dalam bekerja, terwujudnya kelompok kerja yang mempunyai kemampuan 

dan keahlian yang sama sehingga dapat bekerja sama sehingga beban kerja bukan 

merupakan tekanan akan tetapi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Selain itu, 

penambahan beban kerja biasanya disertai dengan reward yang memadai 

berdasarkan besarnya beban kerja yang diberikan. 

  Hal tersebut berbeda dengan pemberian beban kerja pada instansi publik 

atau instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bantaeng. Penambahan beban kerja tidak disertai dengan reward yang memadai 

dan hanya bertumpu pada beberapa orang. Penambahan beban kerja biasanya 

disertai dengan target waktu yang lebih singkat dan kecepatan kerja yang tinggi 

sehingga tekanan yang tinggi pada diri pegawai. Hal ini memunculkan ketegangan 

dalam diri seorang pegawai yang berujung pada munculnya stres. Kondisi tersebut 

senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sakti (2016) yang menyebutkan 

bahwa dalam dunia kerja beban kerja yang tinggi merupakan permasalahan yang 
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sering dijumpai selain itu dengan ditambahnya beban kerja dengan tekanan waktu 

pengerjaan tugas yang sedikit membuat para pegawai tertekan dan menjadi stress. 

  Dalam memberikan beban kerja kepada pegawai, menurut Sutarto, (2010 

:94) hendaknya beban aktivitas suatu organisasi atau beban kerja masing-masing 

pejabat atau pegawai hendaknya merata sehingga dapat dihindarkan adanya satuan 

organisasi yang terlalu banyak aktivitasnya dan ada satuan organisasi terlalu 

sedikit aktivitasnya demikian pula dapat dihindarkan adanya pejabat atau pegawai 

yang terlalu bertumpuk-tumpuk tugasnya dan ada pejabat atau pegawai yang 

sedikit beban kerjanya sehingga nampak terlalu banyak menganggur. Selain itu 

pemberian beban kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian 

pegawai sehingga pegawai akan merasa tertantang dan merasa senang dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

5.6.3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai 

  Dari hasil penelitian ditemukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Besarnya pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai adalah 0,216, yang berarti bahwa jika 

terjadi penerapan gaya kepemimpinan yang tepat dan sesuai kepada pegawai akan 

meningkatkan kinerja pegawai.  Hasil temuan ini sejalan dengan temuan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Pinatih dan Gorda (2017) dalam penelitiannya 

yang berjudul Gaya Kepemimpinan, Beban Kerja, Stress Kerja, Teknologi 

Informasi dan Kinerja Karyawan dengan obyek penelitian PT. Bank Bukopin 

Cabang Denpasar. Hasil peneltiian tersebut menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa gaya 

kepemimpinan yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi pegawai atau 

bawahan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja 

pegawai.  

  Gaya kepemimpnan (leadership style) merupakan suatu model atau 

strategi dalam memimpin suatu organisasi atau lembaga. Style tersebut ada yang 

memang bisa dipelajari sebagai suatu ilmu kepemimpinan, namun dalam 

pelaksanannya biasanya sedikit banyak dipengaruhi oleh karakter atau kebiasaan 

yang dimiliki oleh orang tersebut. Oleh karena itu walaupun dipelajari secara 

bersama-sama namun dalam pelaksanaannya setiap orang cenderung tidak sama 

satu sama lain, tergantung pada kecerdasan dan kedalaman dalam memahaminya. 

  Banyak macam gaya kepemimpinan, semuanya baik namun dalam 

pelaksanannya tergantung pada kepribadian pimpinan. Satu sama lain dari gaya 

kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada pimpinan 

bagaimana pemimpin memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan dan 

meminimalisir apa yaang menjadi kekurangan. Banyak faktor yang berpengaruh 

dalam keberhasilan kepemimpinan, antara lain keteladanan, nilai-nilai 

kemanusiaan dari pimpinan sendiri, penegakan aturan dan sanksi (norma) yang 

ada di organisasi. 

  Menurut Suwarno dan Bramantyo (2017) Gaya kepemimpinan (leadership 

style) berpengaruh terhadap keberhasilan dan peningkatan kinerja. Melalui gaya 

kepemimpinan seorang pemimpin mengelola lembaga dan memotivasi karyawan 

guna untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Gaya kepemimpinan yang berhasil 
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adalah (1). Gaya kepemimpinan yang dilakukan bersumber pada hati nurani, nilai-

nilai norma, etika, kebebasan, pemberian kepercayaan, pengawasan, siap 

menerima kritik, saran yang bersifat membangun, tegas dan menghormati 

kreativitas, inovasi dan motivasi. (2). Gaya kepemimpinan tersebut berdampak 

pada peningkatan kinerja yang meliputi peningkatan kompetensi profesional, 

peningkatan kompetensi kepribadian dan peningkatan kompetensi sosial. Adapun 

Gaya kepemimpinan yang tidak berdampak pada kinerja adalah gaya 

kepemimpinan yang tidak punya rencana kerja, sulit menerima masukan, tidak 

memahami atau mengerti apa yang harus dikerjakan, sering terjadi ketidakjelasan 

pekerjaan, menimbulkan disharmoni, iklim kerja yang kurang kondusif, kurang 

disiplin, dan tidak ada pemberian motivasi, kurang adanya kontrol atau 

pengawasan. 

5.6.4. Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

  Dari hasil penelitian ditemukan bahwa beban kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Besarnya pengaruh beban kerja terhadap 

kinerja pegawai adalah 0,090, yang berarti bahwa jika terjadi penambahan beban 

kerja pegawai akan meningkatkan kinerja pegawai. Hasil temuan ini sejalan 

dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Pinatih dan Gorda (2017) 

dalam penelitiannya yang berjudul Gaya Kepemimpinan, Beban Kerja, Stress 

Kerja, Teknologi Informasi dan Kinerja Karyawan dengan obyek penelitian PT. 

Bank Bukopin Cabang Denpasar. Hasil peneltiian tersebut menunjukkan bahwa 

beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa beban kerja 
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yang diberikan kepada pegawai dengan proffesional dan proporsional kepada  

pegawai atau bawahan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap 

peningkatan kinerja pegawai. 

  Jika beban kerja yang diberikan kepada pegawai terlalu rendah, pegawai 

akan dengan mudah menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga pegawai tidak 

optimal dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dalam menghasilkan 

kinerja yang optimal. Demikian sebaliknya apabila beban kerja yang diberikan 

kepada karyawan terlalu berat akan berdampak pada kinerja karyawan pada 

organisasi atau perusahaan tersebut.  

  Kinerja karyawan dengan beban kerja yang saling berkaitan satu sama 

lain, karena dalam sebuah organisasi untuk melakukan pemberian posisi yang 

tepat pada karyawannya bisa melihat beban kerja terlebih dahulu. Hal tersebut 

dilakukan agar kinerja karyawan dapat meningkat dan nyaman dengan pekerjaan 

yang dia miliki serta tercapainya tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. 

5.6.5. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai 

  Dari hasil penelitian ditemukan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Besarnya pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai adalah 0,671, yang berarti bahwa jika terjadi 

peningkatan motivasi kerja pegawai akan meningkatkan kinerja pegawai. Hasil 

temuan ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Widianty dan 

Fitriani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 
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signifikan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dengan besarnya pengaruh 

0,770 dengan tingkat korelasi sebesar 0,750.  

  Hasil ini mengindikasikan bahwa motivasi kerja akan mendorong 

seseorang atau sekelompok orang dan bahkan organisasi untuk mencapai kinerja 

yang optimal. Demikian halnya dengan pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng, jika motivasi meningkat maka pegawai akan mencurahkan 

segala usaha dan kemampuannya untuk bekerja sehingga dapat menghasilkan 

kinerja yang tinggi. Senada dengan hasil penelitian ini, Mangkunegara (2014) 

mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja 

adalah faktor motivasi terhadap situasi kerja meliputi hubungan kerja, fasilitas 

kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan dan kondisi kerja. 

  Motivasi merupakan salah satu penyebab tinggi rendahnya kinerja 

pegawai. Motivasi adalah dorongan atau kehendak yang menyebabkan seseorang 

berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Motivasi kerja akan 

nampak dalam sikap dan perilaku dalam bekerja. Pegawai yang termotivasi akan 

dapat memberikan efek yang positif dalam pelaksanaan kerja pegawai, demikian 

sebaliknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi dapat memperkuat 

atau memperlemah kinerja pegawai. 

5.6.6 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Melalui 

Motivasi Kerja 

  Hasil analisis jalur (path analysis) menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan mempengaruhi kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng melalui motivasi kerja. Hal tersebut dapat dibuktikan dari 

nilai pengaruh tidak langsung lebih besar pengaruh langsung terhadap kinerja 
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pegawai. Pengaruh tidak langsung sebesar 0,485 lebih besar dari besarnya 

pengaruh langsung sebesar 0,261. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak 

langsung atas penerapan gaya kepemimpinan akan lebih besar jika melalui 

motivasi kerja dibanding pengaruh secara langsung terhadap kinerja pegawa. 

  Dengan demikian total pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai melalui motivasi kerja. Besarnya total pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja adalah 0,701 yang berarti bahwa 

jika penerapan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi pegawai 

akan meningkatkan motivasi kerja yang pada akhirnya akan berdampak pada 

peningkatan kinerja pegawai sebesar 70,1%. Dari hasil temuan ini dapat 

disimpulkan bahwa motivasi kerja menjadi variabel yang memediasi antara gaya 

kepemipinan terhadap kinerja. Hal memberikan informasi baha gaya 

kepemimpinan yang tepat akan mampu mempengaruhi pegawai untuk mau 

melaksanakan tugasnya secara sukarela, menerima pengaruh penerapan gaya 

kepemimpinan dengan senang hati, penuh keyakinan, sehingga muncul perasaan 

baha apa yang dikerjakan dianggap sesuai dengan harapannya. Selain itu adanya 

motivasi yang tinggi akan membuat pegawai menjadi lebih terfokus dan perhatian 

pada upaya untuk mencapai hasil kerja yang baik sehingga dapat menumbuhkan 

kinerja yang lebih baik. 

5.6.7. Pengaruh Beban Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja 

  Hasil analisis jalur (path analysis) menunjukkan bahwa pengaruh beban 

kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bantaeng melalui motivasi kerja tidak dominan. Hal tersebut dapat dibuktikan 
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dari nilai pengaruh langsung lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung 

terhadap kinerja pegawai. Pengaruh langsung sebesar 0,090 lebih besar dari 

pengaruh tidak langsung sebesar 0,005368. Hasil ini menunjukkan bahwa 

penambahan beban kerja akan lebih besar pengaruhnya secara langsung terhadap 

kinerja pegawai daripada pengaruh penambahan beban kerja melalui motivasi 

kerja terhadap kinerja pegawai. 0,090 + 0,005368 = 0,095368 

  Dengan demikian total pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai 

melalui motivasi kerja. Besarnya total pengaruh beban kerja terhadap kinerja 

pegawai melalui motivasi kerja adalah 0,095368 yang berarti bahwa jika 

peningkatan beban kerja sesuai kapasitas dan kemampuan pegawai akan 

meningkatkan motivasi kerja yang pada akhirnya akan berdampak pada 

peningkatan kinerja pegawai sebesar 9,54%. Dari hasil temuan ini dapat 

disimpulkan bahwa motivasi kerja menjadi variabel yang memediasi antara beban 

kerja terhadap kinerja namun tidak dominan. Hal memberikan informasi bahwa 

peningkatan beban kerja yang tepat akan mampu mempengaruhi pegawai untuk 

mau melaksanakan tugasnya secara sukarela dan senang hati dan menganggap 

bahwa beban kerja yang diberikan oleh pimpinan merupakan suatu tantangan 

dalam bekerja yang harus dibuktikan dengan penyelesaiana pekerjaan yang 

optimal. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan 

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif (0,723) dan signifikan (0,000) 

terhadap motivasi kerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bantaeng. Secara keseluruhan tanggapan terhadap variabel gaya 

kepemimpinan sebesar 83,51%. Dari sejumlah indikator variabel gaya 

kepemimpinan nampak bahwa fungsi instruktif memperoleh respon yang 

paling dominan terhadap penerapan gaya kepemimpinan. Hal 

mengindikasikan bahwa pegawai lebih menyukai dan mampu meningkatkan 

motivasi kerjanya jika atasan menerapkan fungsi instruktif dalam memimpin 

bawahannya. Sedangkan indikator yang paling rendah adalah fungsi delegasi, 

yang berarti bahwa secara umum pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng kurang mampu memikul tanggung jawab atas pekerjaan 

yang diberikan. 

2. Beban kerja berpengaruh negatif (-0,008) namun tidak signifikan (0,879) 

terhadap motivasi kerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bantaeng. Secara keseluruhan tanggapan responden atas variabel beban kerja 

sebesar 69,60%. Hal ini menginformasikan bahwa secara umum pegawai 

kurang merespon masalah beban kerja yang berarti bahwa beban kerja tidak 
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mempengaruhi mereka khususnya dalam meningkatkan motivasi kerja. Dari 

sejumlah indikator variabel beban kerja, yang dominan mendapat respon 

adalah capaian target dengan nilai 77,47% yang berarti bahwa capaian target 

pekerjaan merupakan beban yang dianggap mempengaruhi motivasi kerja. 

Capaian target pekerjaan terkait dengan jumlah pekerjaan yang diselesaikan 

dengan lama penyelesaian pekerjaan. Sementara indikator yang dianggap tidak 

mempengaruhi motivasi kerja adalah kesesuaian pekerjaan dan kondisi 

pekerjaan.   

 

3. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif (0,216) dan signifikan (0,018) 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

Tanggapan responden yang memperoleh tanggapan responden paling kuat dari 

indikator gaya kepemimpinan adalah indikator fungsi instruktif sedangkan 

indikator kinerja yang mendapat respon paling tinggi adalah kreatifitas 

(91,80). Dengan demikian, penerapan fungsi instruktif untuk menentukan 

pekerjaan apa yang akan dilakukan dan selanjutnya diikuti dengan fungsi 

konsultatif dalam mendukung indikator kreatifitas pegawai dalam 

menghasilkan kinerja yang optimal. 

4. Beban kerja berpengaruh positif (0,090) dan signifikan (0,018) terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. 

Indikator beban kerja yang mendapat respon yang dominan adalah capaian 

target (77,47%) sedangkan indikator kinerja yang mendapat respon paling 

tinggi adalah kreatifitas (91,80). Hal ini menginformasikan bahwa capaian 
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target merupakan indikator beban kerja yang paling berpengaruh terhadap 

capaian kinerja pegawai. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi capaian 

target maka peluang pegawai untuk berkreatifitas dalam melaksanakan 

pekerjaan akan semakin berkurang. 

5. Motivasi berpengaruh positif (0,671) dan signifikan (0,000) terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. Indikator 

motivasi kerja yang mendapat respon paling tinggi adalah keberhasilan 

pencapaian (87,89%) sedangkan indikator kinerja adalah kreatifitas (91,80). 

Hasil ini menggambarkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya 

yang menjadi sumber utama motivasi pegawai adalah keberhasilan pencapaian 

olehnya itu melakukan pekerjaan dengan kreatif adalah cara pegawai dalam 

meningkatkan kinerjanya. 

6. Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara tidak langsung (0,701) dan dominan 

(koefisien pengaruh tidak langsung lebih besar dari koefisien pengaruh 

langsung) terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. Penerapan gaya kepemimpinan 

dengan indikator fungsi instruktif dan fungsi konsultatif mampu meningkatkan 

motivasi kerja pegawai dengan indikator motif keberhasilan pencapaian. 

Pegawai menganggap dengan kejalasan tugas dan pekerjaan melalui fungsi 

instruktif dan kesempatan untuk memperbaiki kualitas pekerjaan melalui 

fungsi konsultatif akan mendukung keberhasilan pencapaian yang menjadi 

motif utama dalam menghasilkan kinerja yang optimal. 
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7. Beban kerja berpengaruh secara tidak langsung (0,005) namun tidak dominan 

(koefisien pengaruh tidak langsung (0,005) lebih kecil dari koefisien pengaruh 

langsung (0,090)) terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. Variabel beban kerja dengan 

indikator target capaian akan mendorong pegawai untuk melaksanakan 

pekerjaan. Meskipun demikian keberhasilan pencapaian tidak diyakini akan 

tercapai jika target capaian dirasakan terlalu tinggi dan di luar batas 

kemampuan sehingga tidak signifikan mempengaruhi kinerja pegawai. 

 

6.2. Saran 

  Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis mengajukan 

beberapa saran dari hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Secara keseluruhan tanggapan terhadap variabel gaya kepemimpinan sebesar 

83,51%. Dari sejumlah indikator variabel gaya kepemimpinan nampak bahwa 

fungsi delegasi memperoleh respon yang paling rendah terhadap penerapan 

gaya kepemimpinan. Hal mengindikasikan bahwa kurang menyukai 

pendelegasian pekerjaan terlebih jika pekerjaan tersebut kurang jelas. 

Olehnya itu kepada para pemimpina atau pejabat Dinas Lingkungan Hidup 

agar mengoptimalkan fungsi instruktif dan konsultatif serta membatasi 

penggunaan fungsi delegasi kepada pegawai untuk meningkatkan motivasi 

kerjanya. 

2. Dari sejumlah indikator beban kerja yang mendapat respon paling rendah 

adalah kesesuian pekerjaan dan kondisi pekerjaan. Hal ini mengindikasikan 
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bahwa kondisi pekerjaan dan kesesuaian pekerjaan dengan karakter dan 

kapasitas pegawai bukanlah merupakan hal yang dapat mempengaruhi 

motivasi kerja pegawai. Selain itu, penambahan beban kerja biasanya disertai 

dengan reward yang memadai berdasarkan besarnya beban kerja yang 

diberikan. Olehnya itu kepada para pemimpin dan pejabat agar dalam 

memberikan beban kerja kepada pegawai agar memperhatikan capaian target 

pekerjaan (jangan terlalu tinggi dan terlalu rendah) baik waktu maupun 

kuantitas pekerjaan agar motivasi kerja pegawai dapat tetap terjaga. 

3. Fungsi pendelegasian merupakan indikator yang mendapat respon terendah 

dari sejumlah indikator gaya kepemimpinan. Hal ini menginformasikan 

bahwa pegawai akan mengoptimalkan kinerjanya khususnya dari kualitas 

kerja jika pemimpin memberikan kejelasan pekerjaan melalui fungsi 

instruktif dan memperhatikan kapasitas dan kemampuan pegawai dalam 

menerapkan fungsi delegasi agar kinerja pegawai dapat optimal. 

4. Kesesuaian pekerjaan dengan kapasitas dan kemampuan pegawai menjadi 

perhatian utama pemimpin dan pejabat dalam memberikan beban kerja 

kepada pegawai. Hal ini nampak dari sejumlah indikator beban kerja, 

kesesuaian pekerjaan mendapat respon paling rendah yang berarti bahwa 

kesesuain pekerjaan merupakan beban kerja bagi pegawai dalam 

menghasilkan kinerja pegawai yang optimal. Jika para pemimpin atau yang 

mempunyai orang yang dipengaruhi dalam bekerja agar dalam memberikan 

beban kerja kepada pegawai menyesuaikan dengan kapasitas, kemampuan 
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dan keterampilan pegawai sehingga dapat menghasilkan kualitas kerja yang 

optimal. 

5. Motivasi berpengaruh positif  dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. Indikator motivasi kerja yang 

mendapat respon paling rendah adalah pekerjaan itu sendiri (83,59%) 

sedangkan indikator kinerja yang paling rendah adalah kualitas kerja 

(88,67%). Olehnya itu kepada pemimpin dan pejabat mencoba untuk 

menumbuhkan kebanggaan sebagai ASN yang bekerja pada Dinas 

Lingkungan Hidup. Bangga sebagai ASN yang berkontribusi terhadap 

kebersihan dan penghijauan dalam menghasilkan kualitas udara yang baik 

bagi seluruh masyarakat. Kebanggan akan pekerjaan ini akan semakin 

meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam menghasilkan kinerja yang 

optimal. 

6. Gaya Kepemimpinan dalam penerapannya selain untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan motivasi kerja pegawai, penerapan gaya kepemimpinan 

diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja pegawai. Fungsi pendelegasian 

yang diikuti dengan fungsi konsultatif dan fungsi pengendalian terus 

diterapkan dan dikembangkan untuk menghasilkan kualitas kerja yang 

menjadi indikator kinerja pegawai. 

7. Pemberian beban kerja berpengaruh secara langsung terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. Pemberian 

capaian target yang tetap memperhatikan pengetahuan dan keterampilan 

pegawai serta kuantitas pekerjaan akan meningkatkan kualitas kerja pegawai. 
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Beban kerja yang terlalu tinggi akan berdampak pada meningkatnya stres 

kerja pegawai. Namun beban kerja yang terlalu rendah akan membuat 

pegawai menjadi bosan dan jenuh sehingga dapat menurunkan kinerja 

pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Afandi, P. 2018. Manajemen Sumberdaya Manusia. Pekambaru: Zanafa 

Publishing 

 

Amrullah, Mudzirah Nur. 2015. Motivasi dalam Konteks Human Relations. 

JurnalAl-Munzir. Vol. 8 No. 1, Mei 2015, p. 56-67 

 

Anorago, Panji. 2012. Psikologi Kerja. Edisi Kesembilan. Jakarta: Rineka Cipta 

 

Bangun, Wilson. 2012. Manajemen Sumberdaya Manusia. Jakarta: Erlangga. 

 

Bartol, Kathryn M. 2017. Professionalism as A Predictor of Organizational 

Commitment, Role Stress, and Turnover: A Multidimensional 

Approach. Academy of Management Journal. Vol. 22 No. 4. 

Articles. 

 

Flippo, Edwin B. 2013. Personel Management (Manajemen Personalia). Edisi 

VII. Jilid II. Terjemahan Alponso S. Jakarta: Erlangga. 

 

Ginanjar, Muhammad Syukron; Indarto; & Santoso, Djoko. 2019. Determinan 

Kinerja Pegawai dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel 

Intervening. Artikel. Magister Manajemen Universitas Semarang. 

ISSN 2580-8451. 

 

Handoko, Hani. 2016. Manajemen. Yogyakarta : BPFE 

 

Hardono, Indra; Nasrul, Herni Widiyah, & Hartati, Yenni. 2019. Pengaruh 

Penempatan dan Beban Kerja terhadap Motivasi Kerja dan 

Dampaknya pada Prestasi Kerja Pegawai. Jurnal Dimensi. Vol. 8 

No. 1 Maret 2019, p. 28-43 

 

Hariandja, Mariot Tua Effendy. 2016. Manajemen Sumberdaya Manusia. Jakarta: 

PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 

 

Hasibuan, Melayu S.P.. 2014. Organisasi dan Motivasi, Dasar Peningkatan 

Produktivitas. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 

 

Khairizah, Astria; Noor, Irwan; & Suprapto, Agung. 2016. Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada 

Karyawan di Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang). 

Jurnal Administrasi Publik (JAP). Volume 3 Nomor 7; p. 1268-

1272. 

 



153 
 

 

 

Kurniawan, Ahmad. 2018. Pengaruh Disiplin Kerja dan Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Capella Medang Cabang 

Pemantang Siantar. Jurnal Manajemen dan Keuangan Sultanist. 

Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018. p. 48-58 

 

Laminingrum, Anny Kusumo, 2016. Pengaruh Kompensasi terhadap Motivasi 

Kerja pada Karyawan Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat 

Daerah Provinsi Jawa Barat. Jurnal e-Proceeding of 

Management. Vol. 3 No. 2 Tahun 2016.  

 

Lok and Crowford. 2014. The Effect of Organozational Culture and Leadership 

Style on Job Satisfaction and Organizational Commitment 

Across-National Comparison. The Journal of Management 

Development. Vol. 23 No. 4: 321-337. 

 

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2017. Manajemen Sumberdaya Manusia 

Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

 

Mangkunegara, A. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Rosda 

Karya. 

 

Mauli, Mujiono, R. (2012). No TitlePengaruh Stres Terhadap Kinerja Karyawan 

(Studi Kasus Pada Dosen Politeknik Negeri Bengkalis). Jurnal 

Ilmiah Mahasiswa, Vol. 1, No, 10–18. 

 

Moekijat. 2010. Manajemen Sumberdaya Manusia. Cetakan IX. Bandung: 

Mandar Maju. 

 

Mustafa, A., Arami, H., Utara, K., Lemobajo, D., & Masyarakat, P. (2016). 

Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut melalui penerapan 

teknologi tepat guna di desa lemobajo, 117–124. 

 

Nur, Asfian. 2013. Analisis Gaya Kepemimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang 

Samarinda Seberang dalam Menengani Masalah Tunggakan 

Angsuran Kreasi. eJurnal Komunikasi. Volume 1 No. 3 p. 395-

407. 

 

Putra, I. 2012. Pengembangan Perangkat Model Pembelajaran Metakognitif 

Berpendekatan Pemecahan Masalah dalam Upaya Meningkatkan 

Aktivitas dan Prestasi Belajar Matematika Bagi Siswa SMP Kelas 

VII. 

 

Putri, Ekawati Ningtyas & Hardati, Nuringwahyu, Sri;  Hardati, Ratna Nikin. 

2019. Peranan Motivasi dalam Upaya Meningkatkan Kinerja 

Karyawan (Studi pada Bandung Super Model Malang). Jurnal 

JIAGABI. Vol. 8 No. 1, Januari 2019. P 26-32. 



154 
 

 

 

 

Rivai, Veihzal.  2015. Manajemen Sumberdaya Manusia untuk Perusahaan. 

Jakarta: Rajawali Press. 

 

Robbins, Stephen P & Coulter, Marry. 2016. Human Resources Management. 

Edisi Keenambelas. Jilid I. Jakarta : Salemba Empat. 

 

Siagian, S. P. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Sopiah. (2018). Perilaku Organisasi. Yogyakarta: ANDI. 

 

Sedarmayanti. 2017. Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 

untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas. 

Bandung: PT. Refika Aditama 

 

Setiawan, Andre. 2017. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Terhadap 

Kinerja Karyawan melalui Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja. 

Jurnal AGORA. Volume 5 Nomor 3. 2017. p. 1-7.  

 

Sinambela, Poltak, L. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

 

Sutarto. 2010. Psikologi Industri dan Organisasi. Edisi Revisi. Jakarta : Kencana 

 

Sutrisno, Edy. 2011. Manajemen Sumberdaya Manusia. Edisi Pertama. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group. 

 

Suwatno dan Donni Juni Priansa. 2011. Manajemen SDM dalam Organisasi 

Publik dan Bisnis. Bandung: Alfabeta. 

 

Tarwaka. 2015. Ergonomi Industri Dasar-Dasar Pergetahuan Ergonomi dan 

Aplikasi di Tempat Kerja. Edisi II. Surakarta : Harapan Press. 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

 

Uno, Hamzah B. 2011. Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang 

Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara ivai dan Sagala, 2011 

 

Wibowo. 2011. Manajemen Kinerja. Edisi Ketiga. Jakarta :Rajawali Press. 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

 

 

LAMPIRAN 

 

  

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BEBAN KERJA 

TERHADAP KINERJA MELALUI MOTIVASI KERJA PEGAWAI 

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTAENG 

 

 

 

 

1. Partisipasi Bapak/Ibu untuk menjawab setiap kuesioner secara objektif dalam 
pengisian kuesioner ini sangat kami hargai. 

 

2. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak berkaitan dengan penilaian diri Bapak/Ibu, 
karena kuesioner ini digunakan semata-mata untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan. 

 

3. Kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar dapat mengisi kuesioner ini dalam jangka 
waktu 1 minggu sejak kuesioner diterima.  

 

4. Atas partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 
 

 

 

 

 

                                                                                Hormat kami, 

 

                                                                                                          SALMAWATI 
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Responden diminta menjawab kuesioner dalam masing-masing kelompok kuesioner 

dengan cara mengisi titik-titik kosong dalam baris/kolom atau dengan memberi tanda 

silang (X) pada tempat yang disediakan. Keterangan pengisian kuesioner:   

 

STS : Sangat Tidak setuju 

TS : Tidak Setuju 

S : Setuju 

SS :  Sangat Setuju 

I. Data Responden 
 

1. Jenis Kelamin: 

 Pria 

  

 Wanita 

  
 

2. Usia: 

 21 – 30 tahun 

  

 31 – 40 tahun 

  

 41 – 50 tahun 

  

 51 – 60 tahun 
 

3. Pendidikan Terakhir: 

 SMA 
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 D3 

  

 S1 

  

 S2 

  

 S3 

  

  
 

4. Masa Kerja: 

 < 5 tahun 

  

 06 – 10 Tahun 

  

 11 – 15 Tahun 

  

 16 – 20 Tahun 

  

 21 – 25 Tahun 

  

 26 – 30 Tahun 

  

 > 31 tahun 
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II. GAYA KEPEMIMPINAN 

  

No KUESIONER STS TS S SS 

1 Pimpinan selalu memberitahukan dengan jelas apa yang harus 

dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya 

    

2 Pimpinan selalu memberikan perintah atau pekerjaan kepada 

bawahan 

    

3 Pimpinan selalu memberikan solusi jika bawahannya bertanya 

tentang masalah yang terkait dengan pekerjaan 

    

4 Pimpinan selalu berusaha mendorong bawahannya untuk 

meningkatkan kemampuan mereka 

    

5 Pimpinan mengkoordinasikan seluruh kegiatan bekerja serta 

pembuatan jadwal tugas pekerjaan untuk satau tahun 

    

6 Pimpinan menerima dan memperhatikan masukan dan informasi 

dari bawahan dalam menyusun tugas kerja 

    

7 Pimpinan dalam mendelegasikan wewenang tetap menciptakan 

hubungan kerja yang menyenangkan. 

    

8 Pimpinan selalu memberikan pekerjaan yang menantang kepada 

bawahannya 

    

9 Pimpinan mempunyai kemampuan dalam pengawasan yang baik 

terhadap bawahannya 

    

10 Pimpinan memberikan tindakan tegas terhadap pegawai yang 

melakukan pelanggaran 

    

  

III.  BEBAN KERJA 

No KUESIONER STS TS S SS 

1. Pekerjaan yang saya kerjakan selama ini terlalu banyak     

2. Pekerjaan yang saya lakukan lebih banyak daripada tugas pokok 

saya 

    

3. Selama ini saya merasa lelah karena pekerjaan banyak sekali     

4. Target yang harus saya capai dalam pekerjaan sudah jelas     

5. Waktu untuk menyelesaikan pekerjaan saya sudah cukup     

6. Saya merasa bahwa pekerjaan saya selalu berpacu dengan     
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deadline (waktu) 

7. Pekerjaan yang saya lakukan tidak sesuai dengan keilmuan yang 

saya miliki 

    

8. Keterampilan yang saya miliki jarang digunakan dalam 

melaksanakan pekerjaan saya di kantor 

    

9 Pekerjaan saya sangat mudah dan berulang-ulang serta 

cenderung membosankan 

    

10 Saya menerima permintaan dua pihak atau lebih yang tidak 

sesuai satu sama lain. 

    

 

 

IV. MOTIVASI  KERJA 
 

No KUESIONER STS TS S SS 

1. Bila mengalami kesulitan dalam melakukan sesuatu, saya lebih 

suka berusaha keras untuk menyelesaikannya daripada beralih 

pada kegiatan lain yang belum tentu baik; 

    

2. Biasanya saya tidak suka menunda suatu tugas atau pekerjaan     

3. Biasanya saya merasa yakin bisa menyelesaikan tugas yang saya 

kerjakan. 

    

4. Untuk mengatasi kekurangan saya dalam suatu pekerjaan, saya 

membaca buku tentang apa saja yang berhubungan dengan 

pekerjaan tersebut 

    

5. Saya lebih suka menjadi ketua daripada menjadi anggota dalam 

suatu kelompok. 

    

6. Saya suka pada tugas-tugas yang menuntut ide-ide atau gagasan 

yang baru 

    

7 Saya akan berusaha menyelesaikan tugas yang dibebankan 

dengan segenap kemampuan yang saya miliki 

    

8 Saya perlu diakui, dihormati dan dihargai sebagai seorang 

pegawai, meski hal tersebut merupakan kewajiban saya  

    

9 Saya membutuhkan pengakuan sebagai pegawai yang 

merupakan bagian dari organisasi yang layak dihormati/dihargai 
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10 Sekecil apapun kontribusi atas pekerjaan saya terhadap 

pencapaian tujuan organisasi, rekan dan pimpinan harus 

mengakui kontribusi tersebut. 

    

11 Saya merasa nyaman melakukan pekerjaan yang menjadi tugas 

saya. 

    

12 Pekerjaan ini membuat saya lebih bersemangat untuk 

menunjukkan kinerja yang lebih baik 

    

 

V. KINERJA PEGAWAI 
 

No KUESIONER STS TS S SS 

1. Perintah yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas kerja 

saya 

    

2. Hasil kerja yang saya hasilkan sesuai dengan prosedur kerja yang 

telah ditetapkan di kantor 

    

3. Penyelesaian pekerjaan melebihi dari jumlah yang ditentukan 

merupakan harapan saya. 

    

4. Pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan seluruhnya dapat 

diselesaikan dengan baik 

    

5. Dalam menyelesaikan pekerjaan, saya selalu bekerja sama 

dengan rekan kerja 

    

6. Saya selalu menyelesaikan pekerjaan saya baik diminta maupun 

tidak 

    

7. Menyelesaikan masalah dalam pekerjaan sebelum meminta 

bantuan pada pimpinan atau rekan kerja 

    

8. Saya mampu menggunakan wewenang untuk menyelesaikan  

masalah dalam pekerjaan 

    

9. Membuat laporan pekerjaan sebelum diminta oleh pimpinan     

10. Membuat laporan sesuai dengan kebutuhan pimpinan     
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LAMPIRAN 

 UJI VALIDITAS ITEM (r > 0.246) 

1. VALIDITAS GAYA KEPEMIMPINAN 
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2. VALIDITAS BEBAN KERJA 
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3. VALIDITAS MOTIVASI 
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4. VALIDITAS KINERJA 
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 UJI RELIABILITAS 

1. RELIABILITAS GAYA KEPEMIMPINAN 

 

 

 

 

 

 

                           Nilai Cronbach’s  

                           Alpha 0.733 > 0.50 

 

2. RELIABILITAS BEBAN KERJA 

 

 

 

 

 

 

                      Nilai Cronbach’s  

                           Alpha 0.901 > 0.50 

 

 

3. RELIABILITAS MOTIVASI 

 

 

 

 

 

 

 

                       Nilai Cronbach’s  

                           Alpha 0.782 > 0.50 
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4. RELIABILITAS KINERJA 

 

 

 

 

 

 

 

                       Nilai Cronbach’s  

                           Alpha 0.785 > 0.50 

 

 

 

UJI STATISTIK DESKRIPTIF  

VARIABEL GAYA 
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KEPEMIMPINAN 

VARIABEL BEBAN KERJA 

 

VARIABEL MOTIVASI 
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VARIABEL KINERJA 

 

 

UJI ASUMSI KLASIK 

1. UJI NORMALITAS 

Gaya Kepemimpinan, Beban Kerja  Motivasi 
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Gaya Kepemimpinan, Beban Kerja, Motivasi   Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
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