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MOTTO 

 

“Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri .” 

              ( Qs. Al-Ankabut ayat 6 ) 

 

“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, 

sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan.” 

( Nabi Muhammad SAW) 

 

 

”Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.”  

                     ( Lessing) 

 

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada  rasa malu dan tahuk untuk berbuat suatu 

kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan 

kemajuan selangkahpun. ” 

( Bung Karno) 
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ABSTRAK 

 

 

 

 Ika Mawarni, Pengaruh Iklim Organisasi, Pengembangan Karir dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan, pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo. Program Studi Manajemen. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan sumber 

daya manusia yang mampu memahami bagaimana menciptakan pelayanan yang 

optimal sehingga dicapai pelayanan yang prima bagi masyarakat dan mampu 

melihat potensi yang dimiliki daerah kemudian menciptakan inovasi dalam 

memanfaatkan potensi daerah. Iklim organisasi yang baik, jaminan 

pengembangan karir yang baik pula serta kepuasan kerja yang tinggi dapat 

meningkatkan kinerja para pegawainya, sehingga tujuan-tujuan pemerintah daerah 

dapat tercapai. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh iklim organisasi, 

pengembangan karir dan kepuasan kerja terhadap kinerja secara parsial. Populasi 

penelitian ini adalah semua pegawai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 

139 orang. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan metode sampel total 

atau sensus. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dinilai 

dengan skala Likert yang masing-masing sudah diuji coba dan telah memenuhi 

syarat validitas dan realibilitas. Analisis data menggunakan metode regresi linear 

berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iklim organisasi, pengembangan 

karir dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo. 

 

Kata kunci: iklim organisasi, pengembangan karir, kepuasan kerja dan 

kinerja. 

 

 

 

 



10 
 

DAFTAR ISI 

 

                    Halaman 

HALAMAN JUDUL  ..............................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN  ...............................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN  ................................................................  iii 

PERNYATAAN  .....................................................................................  iv 

PERSEMBAHAN  ..................................................................................  v 

MOTTO ..................................................................................................  vi 

PRAKATA  .............................................................................................  vii 

ABSTRAK  .............................................................................................  viii 

DAFTAR ISI  ..........................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL  ..................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR  .............................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN  ..........................................................................  xiii 

BAB I PENDAHULUAN  ......................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah  ......................................................  1 

B. Identifikasi Masalah  ............................................................  5 

C. Batasan Masalah …………………………………………. .  6 

D. Rumusan Masalah  ...............................................................  6 

E. Tujuan Penelitian .................................................................  7 

F. Manfaat Penelitian ...............................................................  8 

 

BAB II  KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA DAN  

RUMUSAN HIPOTESIS  ...........................................................  10 

A. Kajian Teori .........................................................................  10 

B. Tinjauan Pustaka  .................................................................  25 



11 
 

C. Kerangka Pikir .....................................................................  27 

D. Rumusan Hipotesis  ..............................................................  29 

BAB III METODE PENELITIAN .........................................................  33 

A. Desain Penelitian ..................................................................  33 

B. Waktu dan Tempat Penelitian ..............................................  33 

C. Populasi dan Sampel  ...........................................................  34 

D. Variabel Penelitian ...............................................................  34 

E. Definisi Operasional .............................................................  35 

F. Teknik Pengumpulan Data  ..................................................  38 

G. Instrumen Penelitian .............................................................  39 

H. Pengujian Instrumen .............................................................  40 

1. Uji Validitas …………………………………………... 39 

2. Uji Reliabilitas ...............................................................  40 

I. Analisis Data  .......................................................................  41 

1. Analisis Regresi Linear Berganda …………………….  41 

J. Pengujian Hipotesis …………………………………... .......  42 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  .......................  43 

A. Data Penelitian  ....................................................................  44 

1. Pengumpulan Data ……………………………………  44 

2. Deskripsi Responden ………………………………… .  44 

B. Uji Instrumen Penelitian ......................................................  46 

1. Uji Validitas …………………………………………..  47 

2. Uji Reliabilitas ………………………………………...  49 

C. Analisis Data dan Pembahasan Hasil Penelitian  .................  50 

1. Analisis Regresi Linear Berganda …………………… .  50 

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) ………... .  52 

3. Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan …………………  53  

BAB V PENUTUP  .................................................................................  57 

A. Simpulan ..............................................................................  57 



12 
 

B. Implikasi Penelitian  .............................................................  58 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

DAFTAR TABEL 

 

           Halaman 

Tabel 1 Responden berdasarkan jenis kelamin  ......................................  44 

Tabel 2 Responden berdasarkan usia  .....................................................  44 

Tabel 3 Responden berdasarkan tingkat pendidikan ...............................  45 

Tabel 4 Responden berdasarkan lamanya bekerja ………………. ........  46 

Tabel 5 Hasil Uji Validitas   ....................................................................  47 

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas   ................................................................  49 

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  ....................................  51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

DAFTAR GAMBAR 

           Halaman 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran  .............................................................  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

            

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian  

Lampiran 2. Rekapitulasi Data Responden 

Lampiran 3. Uji Validitas dan Reliabilitas Data  

Lampiran 4. Analisis Regresi Linier Berganda  

Lampiran 5. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi  

Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi  

Lampiran 7. Surat Permohonan Izin Penelitian 

Lampiran  8. Daftar Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Per Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi merupakan faktor 

penting dalam mencapai suatu tujuan sebuah organisasi. Hal ini juga 

dikemukakan oleh Hariandja (2002) bahwa sumber daya manusia merupakan 

salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan disamping 

faktor yang lain seperti modal. Selain itu, dalam suatu organisasi, sumber daya 

manusia bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi memiliki peran 

penting dalam kegiatan produksi suatu organisasi. Kedudukan sumber daya 

manusia saat ini juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses 

produksi dari segala aktivitas organisasi. 

Organisasi yang dimaksud tidak terkecuali organisasi pemerintahan, 

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sama-sama 

memerlukan sumber daya manusia berkualitas dan memiliki kapabilitas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan daerahnya dengan 

meningkatkan daya saing daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah, diperlukan sumber 

daya manusia yang mampu memahami bagaimana menciptakan pelayanan 

yang optimal sehingga dicapai pelayanan yang prima bagi masyarakat dan 

mampu melihat potensi yang dimiliki daerah kemudian menciptakan inovasi 

dalam memanfaatkan potensi daerah. 

1 
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Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, diperlukan suatu penilaian 

untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai atau yang sering disebut 

dengan kinerja. Menurut Mangkunegara (2005: 67) istilah kinerja berasal dari 

kata job performance atau actual performance yakni prestasi kerja atau 

prestasi yang ingin dicapai. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kinerja (kinerja 

instansi pemerintah) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran 

ataupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 

program dan kebijakan yang telah ditetapkan (LAN: 2003). Oleh karena itu 

penilaian kinerja sangat penting dilakukan karena hal ini dapat digunakan 

sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, selain itu 

kinerja merupakan tingkat efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan oleh 

pihak manajemen dan divisi-divisi yang ada dalam organisasi. 

Castetter (1981: 281) berpendapat bahwa secara umum terdapat 

terdapat tiga sumber utama yang mempengaruhi efektif tidaknya kinerja 

seseorang yaitu faktor individu, faktor organisasi dan faktor lingkungan yang 

didalamnya termasuk iklim organisasi. Menurut Tagiuri dan Litwin dalam 

(Wirawan 2007) iklim organisasi merupakan kualitas lingkungan internal 

organisasi yang secara relatif terus berlangsung, dialami oleh anggota 

organisasi, mempengaruhi perilaku mereka dan dapat dilukiskan dalam 

pengertian satu set karakteristik atau sifat organisasi. Dengan demikian, iklim 

dapat dipandang sebagai kepribadian organisasi seperti yang dilihat oleh para 

anggotanya, selain itu iklim organisasi yang kondusif dan positif menjadi 
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prasayarat peningkatan kinerja pegawai secara optimal karena pengaruh yang 

cepat terserap secara tidak sadar adalah berasal dari lingkungannya. 

Organisasi yang mengutamakan efisiensi dan efektifitas hasil, akan 

berusaha mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya secara tepat guna 

dan terarah, dimulai dari rekrutmen sampai penempatannya melalui proses 

perencanaan yang matang. Kualitas sumber daya manusia tidak selamanya 

dapat dipertahankan dalam kurun waktu yang lama secara terus-menerus. 

Untuk mempertahankan kualitas sumber daya manusia maka dalam usaha 

pencapaian tujuan organisasi, harus selalu selaras dengan misi pengembangan 

sumber daya manusia di instansi tersebut. Oleh karena itu organiasi perlu 

mengelola dengan baik agar kinerja sumber daya manusia tetap terjaga. 

Cianni dan Wnuck (1997) menyatakan bahwa karyawan yang 

mempunyai kesempatan yang tinggi meningkatkan karirnya akan merangsang 

motivasinya untuk bekerja lebih baik. Pengembangan  karir adalah suatu 

kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status karyawan pada jalur 

karir yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Sadili: 2006). Berdasarkan kedua 

penelitian tersebut, instansi perlu mengelola karir dan mengembangkannya 

dengan baik agar kinerja pegawai tetap terjaga dan mampu mendorong 

pegawai untuk selalu melakukan hal yang terbaik dan menghindari frustasi 

kerja yang dapat berakibat penurunan kinerja. 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan 

perkembangan dan pertumbuhan disegala aspek kehidupan yang berkaitan 

dengan adanya permasalahan baru yang sangat kompleks. Dewasa ini 
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kepuasan kerja pegawai merupakan salah satu topik yang senantiasa menarik 

dan dianggap penting, baik oleh ilmuwan maupun praktisi, karena kepuasan 

kerja dipandang dapat mempengaruhi jalannya organisasi. Kepuasan kerja (job 

satisfaction) merujuk pada sikap umum seorang individu terhadap 

pekerjaannya. Kompleksitas yang melanda kehidupan seorang pegawai akan 

mempengaruhi sikap pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan dapat 

berakibat pada kualitas kerja yang dihasilkan. Hubungan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan seperti yang dinyatakan oleh Robbins (1998:24) 

yang menyatakan bahwa disadari atau tidak seseorang dalam bekerja akan 

selalu dipengaruhi oleh perasaannya, perasaan ini dapat mempengaruhi sikap 

maupun tingkah lakunya dalam bekerja. 

Di era otonomi daerah, dimana kewenangan terhadap penyelenggaraan 

urusan pemerintahan terutama pelayanan masyarakat yang sudah diberikan 

kepada daerah menuntut masing-masing daerah berlomba-lomba memperbaiki 

sistem pelayanan publik di tingkat daerah. Perbaikan pelayanan publik 

tersebut akan terwujud apabila ada political will dari pimpinan yang didukung 

oleh bawahan atau para pegawai daerah ataupun sebaliknya, kesadaran itu 

muncul dari bawahan yang kemudian diakomodasi dan didukung oleh atasan. 

Begitu juga dalam hal peningkatan daya saing daerah, membutuhkan sumber 

daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan 

potensi daerah sehingga apa yang dimiliki daerah dapat dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat daerah. 
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Sumber daya manusia di daerah khususnya yang bekerja di 

pemerintahan daerah, turut menentukan mampu atau tidaknya suatu daerah 

dalam menciptakan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan daya 

saing daerah. Dengan demikian, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan 

daerah, haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas 

dalam melaksanakan tugasnya, tidak hanya tugas harian tetapi juga mampu 

menciptakan program-program baru dan inovatif di pemerintahan  daerah. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian bagaimana pengaruh iklim dalam berorganisasi, pengembangan 

karir yang telah ditentukan dan kepuasan kerja pegawai terhadap kinerja 

dalam lingkungan pemerintahan mengingat bahwa tugas dan tanggung jawab 

mereka untuk melayani masyarakat luas dan meningkatkan pembangunan 

negara. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Iklim Organisasi, Pengembangan Karir dan Kepuasan 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah 

yang dapat diidentifikasi di dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, diperlukan 

penilaian terhadap kinerja pegawai. Hal ini memerlukan penelitian yang 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi dan meningkatkan kinerja 

pegawai mengingat telah berkembangnya keinginan dan permasalahan 

yang dialami oleh seorang pegawai dalam bekerja. 
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2. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan 

daya saing daerah, diperlukan sumber daya manusia yang mampu 

memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal 

sehingga dicapai pelayanan yang prima bagi masyarakat dan mampu 

melihat potensi yang dimiliki daerah kemudian dapat menciptakan inovasi 

dalam memanfaatkan potensi daerah. 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Wilayah penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah  Kabupaten Purworejo. 

2. Penelitian ini dibatasi pada variabel iklim organisasi, pengembangan karir, 

kepuasan kerja dan kinerja di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah  Kabupaten Purworejo. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Apakah iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten 

Purworejo? 



22 
 

2. Apakah pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai 

di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Purworejo? 

3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Purworejo? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja pegawai di 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Purworejo. 

2. Untuk menguji pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja pegawai di 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Purworejo. 

3. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai di 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Purworejo. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan teori yang lebih detail 

mengenai kinerja pegawai, terutama yang berkaitan dengan variabel iklim 

organisasi, pengembangan karir dan kepuasan kerja dalam rangka 

meningkatkan kinerja pegawai di Indonesia khususnya di wilayah Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Purworejo. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi peneliti 

Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah 

dipelajari selama berada di bangku kuliah yang berkaitan dengan iklim 

organisasi, pengembangan karir dan kepuasan kerja, serta memberi 

pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh iklim organisasi, 

pengembangan karir dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. 

b. Bagi instansi terkait 

  Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

masukan bagi pihak instansi untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel iklim organisasi, pengembangan karir dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja pegawai untuk menghasilkan produktivitas kerja 

yang optimal. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya bagi yang ingin mengkaji 

masalah yang sama di masa mendatang. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA DAN RUMUSAN 

HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 

1. Kinerja 

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang 

memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi 

kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, 

bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan 

berlangsung (Wibowo, 2007). 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2005 : 67) kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Rivai (2009) mengungkapkan bahwa 

kinerja merupakan hasil atau tingkatan keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama.  

Dari berbagai pengertian diatas, dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas 

maupun kuantitas yang telah dicapai oleh seorang pegawai setelah 

melakukan berbagai proses dengan tanggung jawab yang diterimanya. 

10 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, yang dikemukakan 

oleh Amstrong dan Baron dalam Wibowo (2007: 100) adalah sebagai 

berikut: 

a. Personal facor, ditunjukan oleh tingkat keterampilan, kompetensi 

yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu. 

b. Leadership factor, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, 

dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader. 

c. Team factor, ditunjukan oleh kualitas dukungan yang diberikan 

oleh rekan sekerja. 

d. System factor, ditunjukan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas 

yang diberikan organisasi. 

e. Contextual/situational factor, ditunjukan oleh tingginya tingkat 

tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. 

 Menurut Wibowo (2007) terdapat indikator-indikator dalam 

kinerja untuk mengukur kinerja seorang pegawai, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Kreativitas masing-masing pegawai. 

b. Komitmen individu pegawai. 

c. Dorongan yang diberikan atasan. 

d. Bimbingan dari atasan dan team leader. 

e. Dukungan dari rekan kerja. 

f. Sistem kerja yang ada. 
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g. Fasilitas yang disediakan. 

h. Perubahan lingkungan yang terjadi. 

David C. Mc Clelland dalam Mangkunegara (2005:68) 

berpendapat bahwa ada hubungan positif antara motif berprestasi 

dengan pencapaian kinerja. Motif berprestasi adalah suatu dorongan 

dalam diri pegawai untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan 

sebaik-baiknya agar mampu mencapai kinerja yang maksimal. 

Pegawai akan mampu mencapai kinerja maksimal apabila pegawai 

tersebut memilki motif berprestasi tinggi. Motif berprestasi tersebut 

perlu dimiliki oleh pegawai yang ditumbuhkan dari dalam diri sendiri 

selain dari lingkungan kerja. 

2. Iklim Organisasi 

Istilah iklim organisasi pertama kali dipakai oleh Kurt Lewin 

pada tahun 1930-an, yang menggunakan istilah iklim psikologi, 

kemudian iklim organisasi dipakai oleh Tagiuri dan Litwin. Menurut 

Tagiuri dan Litwin (dalam, Wirawan 2007) Iklim organisasi 

merupakan kualitas lingkungan internal organisasi yang secara relatif 

terus berlangsung, dialami oleh anggota organisasi, mempengaruhi 

perilaku mereka dan dapat dilukiskan dalam pengertian satu set 

karakteristik atau sifat organisasi. 

 Razali dalam (Ong: 1997,p.6) mempunyai pandangan yang 

berbeda tentang iklim kerja organisasi. Razali melihat iklim kerja 

organisasi sebagai sebuah hasil dari tingkah laku anggota-anggota 
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organisasi. Iklim kerja organisasi secara relatif merupakan kualitas 

lingkungan internal dari organisasi yang dipertahankan dan 

membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain, meliputi (a) 

hasil dari perilaku dan kebijakan anggota-anggota organisasi 

khususnya top manajemen, (b) sesuatu yang dirasakan dan diterima 

oleh anggota organisasi, (c) dijadikan sebagai dasar dalam menafsirkan 

situasi, dan (d) bertindak sebagai sumber tekanan untuk aktivitas 

sebenarnya.  

 Menurut Wirawan (2007), iklim organisasi merupakan persepsi 

anggota organisasi (secara individual atau kelompok) dan mereka 

secara tetap berhubungan dengan organisasi ( misalnya pemasok, 

konsumen, konsultan dan kontraktor), mengenai yang ada atau terjadi 

dilingkungan internal organisasi secara rutin, yang mempengaruhi 

sikap dan perilaku organisasi dan kinerja anggota organisasi yang 

kemudian menentukan kinerja organisasi. 

 Pendapat lain datang dari Hellreigel & Slocum (dalam Huse 

et.al, 1997) yang menyatakan bahwa iklim organisasi adalah 

sekumpulan atribut yang dirasakan dalam organisasi dan subsistemnya, 

yang mungkin tumbuh dari cara organisasi tersebut menghadapi para 

anggota dan lingkungannya. 

 Litwin dan Stringer (1968) mengatakan bahwa iklim kerja 

adalah segala sesuatu yang terdapat pada lingkungan kerja, yang dapat 

dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh orang-orang 
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yang ada dalam lingkungan kerja tersebut. Adanya iklim kerja 

merupakan suatu konsepsi yang : 

a. Memungkinkan untuk menganalisa faktor-faktor penentu tingkah 

laku yang tergerakkan dalam situasi sosial yang kompleks. 

b. Menyederhanakan masalah dalam pengukuran faktor-faktor 

situasional dengan membiarkan orang-orang dalam situasi tersebut 

menghayati pengalaman-pengalaman dalam bekerja. 

c. Memungkinkan untuk menggambarkan pengaruh situasi secara 

keseluruhan sehingga dapat dikategorikan, juga dapat dibuat suatu 

perbandingan lingkungan atau situasi secara silang. 

 Kesimpulan dari konsepsi tersebut yaitu menganalisa, 

menyederhanakan dan menggambarkan lingkungan sekitar untuk 

menentukan seseorang dalam bertingkah laku di dalam organisasi 

tersebut. 

 Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

iklim organisasi adalah segala sesuatu yang tumbuh didalamnya, 

berinteraksi dan secara langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi para pelaku organisasi. 

  Dimensi iklim organisasi yang dikemukakan oleh Litwin dan 

Stringer (1968) mengalami modifikasi beberapa kali. Stringer (2002) 

melalui proses panjang dari berbagai penelitian sejak tahun 1987 

menunjukkan cara manusia menggambarkan persepsi dari organisasi 
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dapat diringkas dari yang awalnya terdiri dari sembilan dimensi 

menjadi enam dimensi iklim sebagai berikut: 

a. Structure (Struktur) 

Struktur merefleksikan perasaan pekerja akan kebutuhan untuk 

mempunyai kejelasan definisi dari peran dan tanggung jawab 

dalam organisasi. Struktur dikatakan tinggi saat setiap orang 

merasakan pekerjaannya didefinisikan dengan baik. Struktur akan 

rendah bila pekerja bingung tentang tugas-tugas apa dan siapa yang 

mempunyai otoritas dalam membuat keputusan. Dalam industri 

teknologi yang tinggi sekalipun, struktur yang tepat mempunyai 

dampak besar atas motivasi yang ditimbulkan oleh manusia. 

b.  Standard (Standar) 

Standar mengukur perasaan dari tekanan untuk meningkatkan 

penampilan, serta derajat dalam melakukan pekerjaan dengan baik. 

Standar yang tinggi artinya adalah bahwa orang selalu 

memperlihatkan cara untuk meningkatkan penampilan. Standar 

yang rendah merefleksikan ekspektasi yang rendah untuk 

penampilan. 

c. Responsibility (Tanggung Jawab) 

Tanggung jawab merefleksikan perasaan pekerja dengan 

menjadikan diri sendiri sebagai pimpinan. Rasa tanggung jawab 

yang tinggi menunjukkan bahwa pekerja merasa mampu 

menyelesaikan masalah sendiri. 
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d. Recognition (Pengakuan) 

Pengakuan mengindikasikan perasaan pekerja dengan diberikan 

reward untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Hal ini 

mengukur kedudukan reward terhadap kritik dan hukuman 

(punishment). Recognition yang tinggi dalam iklim dicirikan 

dengan keseimbangan yang tepat dari reward dan punishment. 

e. Support (Dukungan) 

Dukungan merefleksikan perasaan dari rasa percaya (trust) dan 

dukungan yang saling menguntungkan yang berlaku dalam 

kelompok kerja. Dukungan yang tinggi terdapat saat pekerja 

merasa bahwa dirinya menjadi bagian dari fungsi yang baik dari 

suatu tim dan saat merasa dibutuhkan terutama oleh pimpinan. 

f. Commitment (Komitmen) 

Komitmen merefleksikan perasaan bangga dalam kepemilikan 

organisasi. Selain itu juga menunjukkan derajat komitmen pekerja 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

3. Pengembangan Karir 

  Handoko (2008 : 123) mengemukakan bahwa karir adalah 

seluruh pekerjaan (jabatan) yang ditangani atau dipegang selama 

kehidupan kerja seseorang. Jalur karir adalah pola pekerjaan-pekerjaan 

berurutan yang membentuk karir seseorang. Pengembangan karir 

adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang 

untuk mencapai suatu rencana karir. Menurut Nawawi (2003) 
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pengembangan karir adalah suatu rangkaian posisi atau jabatan 

terhadap pekerjaannya yang ditempatinya selama masa hidupnya di 

perusahaan.  

  Sedangkan menurut Sadili (2006) pengembangan karir adalah 

suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status karyawan 

pada jalur karir yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pengembangan 

karir adalah suatu perencanaan dan penerapan rencana karir yang 

digunakan untuk penempatan karyawan pada jenjang jabatan yang 

sesuai dengan keahliannya, serta menyediakan kesempatan jabatan 

yang lebih baik sesuai dengan kemampuan dan potensi karyawan. 

Menurut Siagian (2006:203) pengembangan karir yaitu setiap 

karyawan harus mempunyai gambaran yang jelas tentang anak tangga 

tertinggi apa yang bisa dicapainya selama dia menampilkan kinerja 

yang memuaskan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir seorang 

karyawan (Siagian, 2006:215) yaitu: 

a. Prestasi kerja 

Faktor paling penting untuk meningkatkan dan mengembangkan 

karir seorang karyawan adalah pada prestasi kerjanya dalam 

melakukan tugas yang di percayakan kepadanya. Tanpa prestasi 

kerja yang memuaskan, sukar bagi seorang pekerja untuk 

diusulkan oleh atasanya agar dipertimbangkan untuk di 
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promosikan ke pekerjaan atau jabatan yang lebih tinggi dimasa 

depan. 

b. Kesetiaan pada organisasi 

Merupakan dedikasi seorang karyawan yang ingin terus berkarya 

dalam organisasi tempatnya bekerja untuk jangka waktu lama. 

c. Mentors dan Sponsor 

Mentors adalah orang yang memberikan nasehat-nasehat atau 

saran-saran kepada karyawan dalam upaya mengembangkan 

karirnya. Sedangkan sponsor adalah seseorang di dalam 

perusahaan yang dapat menciptakan kesempatan bagi karyawan 

untuk mengembangkan karirnya. 

d. Dukungan para bawahan 

Merupakan dukungan yang diberikan para bawahan dalam bentuk 

mensukseskan tugas manajer yang bersangkutan kesempatan untuk 

bertumbuh. 

e. Kesempatan untuk bertumbuh 

Merupakan kesempatan yang diberikan kepada karyawan untuk 

meningkatkan kemampuannya, baik melalui pelatihan-pelatihan, 

kursus dan juga melanjutkan jenjang pendidikannya. 

 Dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan 

karir diatas, terdapat indikator yang dapat digunakan untuk melakukan 

suatu penelitian sebagai berikut (Siagian: 2006) : 
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a. Kesempatan yang sama bagi pegawai untuk dipromosikan. 

b. Pihak yang berwenang dapat mempromosikan pegawai yang 

berprestasi. 

c. Bekerja dalam jangka waktu yang lama. 

d. Memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada. 

e. Dukungan rekan kerja. 

f. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. 

g. Kesempatan pengembangan personal. 

h. Terbatasnya jenjang karir yang ada. 

Setelah menimbang pendapat para ahli, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengembangan karir adalah suatu proses rangkaian 

kegiatan untuk meningkatkan kemampuan kerja individu karyawan 

untuk merencanakan karir dimasa sekarang dan masa depan. 

  Pengembangan karir mempunyai desain, seperti yang telah 

dikemukakan oleh Sadili (2006) desain pengembangan karir adalah 

rencana karyawan untuk menuju kepada pengembangan dan kemajuan 

karir karyawan, yang dimulai dari rencana awal karir ketika memasuki 

kerja diperusahaan, kesempatan karir di perusahaan dan terakhir 

pengembangan dan kemajuan pada karir yang sukses. Desain fase 

pengembangan karir terdiri dari (Sadili 2006) : 

a. Fase perencanaan 

Fase ini merupakan kegiatan untuk menyesuaikan jenis pekerjaan 

yang ada di perusahaan untuk mengindentifikasi dan mengetahui 
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kelebihan dan kekurangan karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

b. Fase pengarahan 

Fase ini karyawan harus mampu mewujudkan perencanaanya 

menjadi kenyataan, yakni dengan memantapkan tipe karir yang 

diinginkan karyawan, dan mengatur langkah-langkah yang harus 

ditempuh untuk mewujudkan karir yang diharapkan. Bisa dengan 

melalui konseling atau menyelenggarakan informasi seperti sistem 

pemberitahuan pekerjaan secara terbuka mengenai pengembangan 

karir karyawan melalui menyediakan informasi tentang prestasi 

karyawan. Informasi ini disimpan dan diarsipkan sebagai catatan 

perusahaan setiap karyawan, informasi tentang langkah-langkah 

karir yang dapat dicapai, termasuk penjadwalannya berupa waktu 

yang diperlukan untuk promosi dari satu jenjang ke jenjang 

berikutnya sampai pada jenjang yang lebih tinggi. 

c. Fase pengembangan 

Fase ini merupakan tenggang waktu yang digunakan karyawan 

untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai dari posisi ke posisi 

yang diinginkan. Selama fase ini karyawan harus melakukan 

kegiatan memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikapnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh posisi 

yang diinginkan pada fase ini juga karyawan harus berusaha 
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mewujudkan kreativitas dan inisiatifnya, yang dapat mendukung 

untuk memasuki posisi atau jabatan dimasa mendatang. 

4. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan 

seseorang yang menunjukan perbedaan antara jumlah penghargaan 

yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya 

mereka terima (Robbins, 2003:78).  

Istilah kepuasan kerja (job statisfaction) merujuk pada sikap 

umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Seorang dengan 

tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukan sikap yang positif terhadap 

kerja itu seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukan 

sikap yang negatif terhadap pekerjaan tersebut (Robbins, 2003: 312). 

Kepuasan kerja merupakan hasil dari berbagai macam sikap 

(attitude) yang dimiliki seorang pekerja. Dalam hal ini yang dimaksud 

dengan sikap adalah yang berhubungan dengan pekerjaan beserta 

faktor-faktor yang spesifik seperti pengawasan, upah, kesempatan 

promosi, kondisi kerja, pengakuan terhadap kecakapan, penilaian kerja 

yang sehat, hubungan sosial didalam pekerjaan, penyelesaian yang 

cepat terhadap keluhan-keluhan dan perlakuan yang baik dari 

pimpinan terhadap para pekerja (Church, 1995). 

McNesse-Smith (1996) dan Kirkman & Saphiro (2001) 

mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan pekerja terhadap 

pekerjannya. Hal ini merupakan sikap umum terhadap pekerjaan yang 
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didasarkan pada penilaian aspek yang berada dalam pekerjaan. Sikap 

seseorang terhadap pekerjaan menggambarkan pengalaman yang 

menyenangkan juga harapannya dimasa mendatang. Dalam model 

Lawler dan Porter (1979), kepuasan merupakan suatu variabel yang 

berasal dari sesuai atau tidaknya imbalan yang diharapkan. Individu 

akan merasa tidak puas apabila imbalan yang diterima lebih rendah 

dari imbalan yang diharapkan. Sedangkan menurut Robbins (1996), 

seseorang yang mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya 

mengindikasikan mempunyai tingkat kepuasan kerja yang tinggi. 

Sebaliknya seseorang yang memiliki sikap negatif terhadap 

pekerjaannya mengindikasikan orang tersebut tidak puas dengan 

pekerjaannya.  

Kepuasan kerja merupakan perasaan pekerja terhadap 

pekerjaannya, suatu penilaian dari pekerja mengenai seberapa jauh 

pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan pekerjaannya (Darsono 

dan Siswandoko, 2011:214). 

Untuk mengukur tingkat kepuasan kerja Darsono dan 

Siswandoko (2011) telah mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

faktor yang dapat mendorong terjadinya kepuasan kerja, diantaranya : 

a. Kerja yang secara mental menantang (mentally challenging work). 

Pekerja cenderung lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang 

memberinya kesempatan tugas yang variasi, memberikan 

kebebasan serta memungkinkan mendapat umpan balik mengenai 
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hasil kerjanya. Ciri-ciri yang disebutkan di atas adalah ciri 

pekerjaan yang menantang secara mental. Pekerjaan yang tanpa 

tantangan cenderung membosankan, tetapi pekerjaan yang 

tantangannya terlalu tinggi dapat membuat frustasi dan perasaan 

takut atau khawatir tidak berhasil. Jadi posisi di mana karyawan 

merasa senang dan puas adalah pekerjaan dengan tantangan yang 

moderat (under conditions of moderate challenge). 

b. Imbalan yang memadai (equitable rewards). 

Pekerja menginginkan sistem imbalan dan promosi yang adil, tidak 

mempunyai standar ganda dan sejalan dengan peraturan dan 

dengan apa yang telah disepakati. Kepuasan kerja akan timbul 

dalam diri pekerja jika sistem pengupahan dirasakan adil, sesuai 

beban pekerjaan, tingkat keterampilan individu dan standar upah 

yang berlaku umum. Tidak semua karyawan mengejar uang, 

karena itu kadang-kadang rasa adil menjadi lebih penting. 

Kepuasan kerja juga akan dirasakan karyawan jika di dalam 

promosi dilaksanakan secara bijak dan adil, karena promosi 

memberi kesempatan untuk pengembangan diri, perluasan 

tanggung jawab dan peningkatan status sosial dan peningkatan gaji 

atau upah. 

c. Kondisi kerja yang mendukung (supportive working conditions). 

Pekerja sangat peduli pada lingkungan kerjanya, baik untuk 

kenyamanan pribadi ataupun agar tugas dapat dikerjakan dengan 
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baik. Kondisi kerja yang baik itu antara lain, lingkungan fisik yang 

tidak membahayakan, suhu, cahaya, kebisingan dan lain-lain tidak 

dalam kondisi ekstrim. Karyawan juga menyukai kantor atau 

tempat kerja yang bersih dan modern dengan perlengkapan yang 

memadai. Lingkungan kerja kondusif mempengaruhi kepuasan 

kerja. 

d. Rekan kerja yang menyenangkan (supportive colleagues). 

Telah disebutkan bahwa pekerja mengharapkan lebih dari sekedar 

uang dan prestasi fisik lain di dalam bekerja. Bagi sebagian besar 

pekerja, mempunyai pekerjaan berarti juga mengisi kebutuhan atau 

interaksi social. Untuk memenuhi hal itu maka mempunyai rekan 

kerja yang ramah dan mendukung akan meningkatan kepuasan 

kerja. Atasan adalah salah satu rekan kerja, karena perilaku atasan 

adalah salah satu faktor yang dominan di dalam menentuan 

kepuasan kerja. 

 Darsono dan Siswandoko (2011) kemudian mengembangkan 

bahwa terdapat indikator kepuasan kerja yang dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat kepuasan kerja yaitu sebagai berikut : 

a. Tugas yang bervariasi. 

b. Tugas yang diberikan merupakan kegiatan yang berarti. 

c. Umpan balik dari hasil kerjanya. 

d. Gaji yang sesuai dengan pekerjaan yang diembankan. 

e. Promosi yang diberikan instansi secara adil. 
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f. Kenaikan jabatan secara terbuka bagi pegawai yang 

berkemampuan baik. 

g. Ruang kerja yang nyaman. 

h. Interaksi sosial sesama pegawai. 

Dari berbagai penjelasan tersebut dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa kepuasan adalah hasil dari berbagai faktor yang 

dialami oleh pekerja dimana faktor-faktor tersebut sesuai dengan apa 

yang diharapkannya. 

 

B. Tinjauan Pustaka  

1. Yehezkiel dkk (2013) melakukan penelitian tentang Kepemimpinan 

dan Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Pada UPTD 

Pengembangan Produktivitas Daerah Disnakertrans Provinsi 

Kalimantan Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pada 

UPTD Pengembangan Produktivitas Daerah Disnakertrans Provinsi 

Kalimantan Timur. Data diperoleh dari 20 orang pegawai, yang 

kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan 

menggunakan analisis data secara kuantitatif. Analisis data kuantitatif 

yang digunakan adalah Uji Reliabilitas, Uji Validitas, dan Analisis 

Regresi Berganda. Analisis data kualitatif yang digunakan adalah 

kuesioner. Dari hasil penelitian  tersebut terbukti bahwa tidak terdapat 

pengaruh positf dan signifikan antara variabel kepemimpinan terhadap 
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kinerja pegawai dan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

variabel iklim organisasi terhadap kinerja pegawai. 

2. Akbar (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kepemimpinan, 

Pengembangan Karir dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

(Studi Kasus Pada Badan Penghubung Provinsi Riau). Sampel dalam 

penelitian ini adalah pegawai Badan Penghubung Provinsi Riau. Data 

diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap 69 orang pegawai, yang 

kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan 

menggunakan analisis data secara kuantitatif. Analisis data kuantitatif 

yang digunakan adalah Uji Reliabilitas, Uji Validitas, dan Analisis 

Regresi Berganda. Analisis data kualitatif yang digunakan adalah 

kuesioner. Dari hasil penelitian  tersebut didapat bahwa variabel 

kepemimpinan dan kepuasan kerja tidak berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai, sedangkan variabel 

pengembangan karir berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

3. Rasdini dkk. (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Imbalan, 

Kepuasan Kerja dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja Dosen Jurusan 

Keperawatan Politeknik Kesehatan Denpasar. Sampel dalam penelitian 

ini adalah seluruh dosen jurusan keperawatan. Data diperoleh dari 

penyebaran kuesioner terhadap 30 orang dosen, yang kemudian 

dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan 

analisis data secara kuantitatif. Analisis data kuantitatif yang 
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digunakan adalah Analisis Regresi Sederhana dan Analisis Regresi 

Berganda. Analisis data kualitatif yang digunakan adalah kuesioner. 

Dari hasil penelitian  tersebut didapat bahwa variabel imbalan, 

kepuasan kerja dan iklim organisasi berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kinerja. 

4. Mawarni dkk. (2012) melakukan penelitian tentang Pengaruh Iklim 

Organisasi dan pengembangan Karir terhadap Kinerja Pegawai Dinas 

Sosial Aceh. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang 

mendapatkan pengembangan karir dalam waktu satu tahun. Data 

diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap 105 orang pegawai, yang 

kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan 

menggunakan analisis data secara kuantitatif. Analisis data kuantitatif 

yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda. Analisis data 

kualitatif yang digunakan adalah kuesioner. Dari hasil penelitian  

tersebut didapat bahwa variabel pengembangan karir dan iklim 

organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka penelitian ini menggambarkan pengaruh tiga variabel 

independen yaitu iklim organisasi, pengembangan karir dan 

kepemimpinan terhadap variabel dependen yaitu kepuasan kerja pegawai 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Purworejo.  
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Berdasarkan kajian teori, maka dapat disusun kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

Keterangan : 

 : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen  

secara parsial 

 

 

 

Iklim Organisasi 

Pengembangan Karir 

Kepuasan Kerja 

Kinerja 

H1(+) 

H2(+) 

H3(+) 
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D. Rumusan Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka 

pikir yang telah disajikan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Hubungan Iklim Organisasi dengan Kinerja  

 Iklim kerja adalah segala sesuatu yang terdapat pada lingkungan 

kerja, yang dapat dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung 

oleh orang-orang yang ada dalam lingkungan kerja tersebut (Litwin 

dan Stringer :1968). Setiap organisasi akan memiliki iklim organisasi 

yang berbeda, keanekaragaman pekerjaan yang dirancang di dalam 

organisasi, atau sifat individu yang ada akan menggambarkan 

perbedaan tersebut. Semua organisasi tentu memiliki strategi dalam 

memanajemen sumber daya manusia. Iklim organisasi penting untuk 

diciptakan karena merupakan persepsi seseorang tentang apa yang 

diberikan oleh organisasi dan dijadikan dasar bagi penentuan tingkah 

laku anggota selanjutnya. 

 Stringer dalam (Wirawan 2007) mendefinisikan bahwa iklim 

organisasi sebagai koleksi dan pola lingkungan yang menentukan 

munculnya motivasi serta berfokus pada persepsi-persepsi yang masuk 

akal atau dapat dinilai, sehingga mempunyai pengaruh langsung 

terhadap kinerja.  

Yehezkiel (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Kepemimpinan dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja pegawai, hasil 
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penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel iklim organisasi 

berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai. 

Dari pernyataan diatas dapat diajukan sebuah hipotesis sebagai berikut: 

H1 : iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja  

b. Hubungan antara Pengembangan Karir Terhadap Kinerja 

Menurut Siagian (2006:203) pengembangan karir yaitu setiap 

karyawan harus mempunyai gambaran yang jelas tentang anak tangga 

tertinggi apa yang bisa dicapainya selama dia menampilkan kinerja 

yang memuaskan. Pengembangan karir merupakan kegiatan SDM 

yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas 

pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai agar mampu memberikan 

kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan organisasi.  

Cianni dan Wnuck (1997) menyatakan bahwa karyawan yang 

mempunyai kesempatan yang tinggi meningkatkan karirnya akan 

merangsang motivasinya untuk bekerja lebih baik. Perusahaan yang 

mempunyai model yang sistematis dalam pengembangan karir 

karyawannya akan mempunyai kinerja yang baik. Hasil penelitian 

tersebut didukung oleh Applebaum dkk. (2001) yang menyatakan 

bahwa perusahaan yang mempunyai manajemen karir yang baik akan 

meningkatkan kemauan karyawan untuk berpartisispasi dalam aktivitas 

pengembangan dimana hal tersebut akan meningkatkan kinerjanya. 
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  Akbar (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Kepemimpinan, Pengembangan Karir dan Kepuasan Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

variabel pengembangan karir berpengaruh secara positif terhadap 

kinerja pegawai. 

Dari pernyataan diatas dapat diajukan sebuah hipotesis sebagai berikut: 

H2 : pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kinerja  

c. Hubungan antara Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

  Kepuasan kerja merupakan perasaan pekerja terhadap 

pekerjaannya, suatu penilaian dari pekerja mengenai seberapa jauh 

pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan pekerjaannya (Darsono 

dan Siswandoko (2011:214). 

  Keberhasilan suatu organisasi tidak bisa didapatkan tanpa 

kerjasama dari berbagai pihak di dalamnya. Kepuasan kerja saat ini 

dipandang mempengaruhi seorang pegawai dalam menghasilkan 

kinerja yang baik. Rasa puas dalam bekerja secara psikologis dapat 

membuat pekerjaan yang dikerjakan membuahkan hasil yang lebih 

baik dibandingkan dengan pegawai yang merasa tidak puas. Hal ini 

senada dengan teori yang diungkapkan Davis (1985) yaitu harus 

dipahami juga bahwa pegawai bekerja tidak hanya berorientasi pada 

segi ekonomis, tetapi sosial dan kondisi kerja dapat memberikan 

pengaruh ketidakpuasan dalam melakukan pekerjaannya. 

  . 
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 Rasdini (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Imbalan, Kepuasan Kerja dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja Dosen 

Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Denpasar, hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. 

 Dari pernyataan diatas dapat diajukan sebuah hipotesis sebagai berikut: 

H3 : kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain penelitian 

 Penelitian merupakan aktivitas keilmuan yang dilakukan karena ada 

kegunaan yang ingin dicapai, baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

manusia maupun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Hamidi, 

2007:6). Penelitian ini menggunakan metode survei. Menurut Sugiyono 

(2012:52) metode penelitian survei digunakan untuk mendapatkan data 

dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya. 

  Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan 

pendekatan regresi berganda, karena variabel independen dalam penelitian 

ini ada 3 (lebih dari satu), yaitu iklim organisasi (X1), pengembangan karir 

(X2) dan kepuasan kerja (X3). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo. Waktu penelitian dimulai pada 

bulan Mei 2015 hingga selesai. Dalam penelitian kuantitatif ini, 

pengumpulan data yang utama adalah kuesioner, sehingga penelitian 

seperti ini akan memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan 

data. 

33 
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C. Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi (penyamarataan) yang terdiri 

atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2012:90). Sedangkan sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2012:91).  

 Objek penelitian adalah pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo. Sedangkan subjek 

penelitian adalah seluruh pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo. Anggota populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berstatus sebagai 

pegawai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Purworejo yang berjumlah 139 orang. Memperhatikan anggota 

populasi penelitian yang tidak terlalu besar tersebut, maka teknik yang 

digunakan adalah teknik sensus, yaitu seluruh populasi dijadikan 

responden penelitian. Penentuan responden penelitian secara sensus ini 

mengacu pada pendapat Sugiyono (2012: 96) bahwa: “Sensus atau 

sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel”. Selanjutnya, penelitian ini adalah 

survei eksplanatori, yang bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian 

yang telah dirumuskan 
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D. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian terdiri atas dua macam, yaitu: variabel terikat 

(dependent variabel) atau variabel yang tergantung pada variabel lainnya, 

dan variabel bebas (independent variabel) atau variabel yang tidak 

bergantung pada variabel lainnya. Variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel terikat (dependent variable), kinerja (Y).  

2. Variabel tidak terikat (independent variable), yaitu : iklim organisasi 

(X1), pengembangan karir (X2) dan kepuasan kerja (X3). 

 

E. Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah melekatkan arti pada suatu variabel 

dengan cara  menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk 

mengukur variabel itu. Pengertian operasional variabel ini kemudian 

diuraikan menjadi indikator empiris yang meliputi : 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

a. Kinerja 

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang 

memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau 

prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang 

lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana 

proses pekerjaan berlangsung (Wibowo, 2007). 
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Indikator kinerja menurut Wibowo (2007: 100) adalah sebagai 

berikut: 

1) Kreativitas masing-masing pegawai. 

2) Komitmen individu pegawai. 

3) Dorongan yang diberikan atasan. 

4) Bimbingan dari atasan dan team leader. 

5) Dukungan dari rekan kerja. 

6) Sistem kerja yang ada. 

7) Fasilitas yang disediakan. 

8) Perubahan lingkungan yang terjadi. 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

a. Iklim organisasi (X1) 

 Menurut Litwin dan Stringer (1968), iklim kerja adalah segala 

sesuatu yang terdapat pada lingkungan kerja, yang dapat dirasakan 

secara langsung ataupun tidak langsung oleh orang-orang yang ada 

dalam lingkungan kerja tersebut. 

  Untuk mengukur iklim organisasi digunakan pengukuran yang 

dikembangkan oleh Stringer (2002) setelah melalui proses panjang 

dari berbagai penelitian sejak tahun 1987 menunjukkan cara 

manusia menggambarkan persepsi dari organisasi dapat diringkas 

dari yang awalnya terdiri dari sembilan dimensi menjadi enam 

dimensi iklim sebagai berikut: 
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1) Struktur (Structure) 

2) Standar (Standard) 

3) Tanggung jawab (Responsibility) 

4) Pengakuan (Recognition) 

5) Dukungan (Support) 

6) Komitmen (Commitment) 

b. Pengembangan Karir (X2) 

Menurut Siagian (2006:203) bahwa pengembangan karir yaitu 

setiap karyawan harus mempunyai gambaran yang jelas tentang 

anak tangga tertinggi apa yang bisa dicapainya selama dia 

menampilkan kinerja yang memuaskan. 

Indikator yang mempengaruhi pengembangan karir seorang 

pegawai (Siagian, 2006) yaitu: 

1) Kesempatan yang sama bagi pegawai untuk dipromosikan. 

2) Pihak yang berwenang dapat mempromosikan pegawai yang 

berprestasi. 

3) Bekerja dalam jangka waktu yang lama. 

4) Memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada. 

5) Dukungan rekan kerja. 

6) Tanggung jawab terhadap diri sendiri. 

7) Kesempatan pengembangan personal. 

8) Terbatasnya jenjang karir yang ada. 
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c. Kepuasan Kerja (X3) 

Kepuasan kerja merupakan perasaan pekerja terhadap 

pekerjaannya, suatu penilaian dari pekerja mengenai sebera;pa jauh 

pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan pekerjaannya 

(Darsono dan Siswandoko, 2011:214).  

Untuk mengukur tingkat kepuasan kerja Darsono dan 

Siswandoko (2011) telah mengemukakan indikator yang dapat 

mendorong terjadinya kepuasan kerja, diantaranya : 

1) Tugas yang bervariasi. 

2) Tugas yang diberikan merupakan kegiatan yang berarti. 

3) Umpan balik dari hasil kerjanya. 

4) Gaji yang sesuai dengan pekerjaan yang diembankan. 

5) Promosi yang diberikan instansi secara adil. 

6) Kenaikan jabatan secara terbuka bagi pegawai yang 

berkemampuan baik. 

7) Ruang kerja yang nyaman. 

8) Interaksi sosial sesama pegawai. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner. Kuesioner merupakan pengumpulan data dengan memberikan 

atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan 

memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan 
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tersebut bersifat terbuka jika jawaban tidak ditentukan sebelumnya 

sedangkan bersifat tertutup jika alternatif-alternatif jawaban telah 

disediakan. Skala pengukuran yang dipakai adalah skala likert (Kuncoro, 

2003: 157). Dengan pemberian bobot skor jawaban sebagai berikut:  

1.  Sangat setuju  (SS) :  5  

2.  Setuju  (S)  :  4   

3.  Netral  (N)   :  3 

4.  Tidak setuju  (TS) :  2   

5.  Sangat tidak setuju (STS):  1  

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

memperoleh data adalah kuesioner yang disusun secara sistematis dan 

berisikan pernyataan yang diberikan kepada responden. Dengan 

menggunakan alat ukur uji validitas dan uji reliabilitas dalam 

pengumpulan data maupun dalam perhitungan data untuk memperoleh 

hasil yang valid dan reliabel. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka 

diperlukan dua macam informasi yaitu tingkat kebenaran dan tingkat 

kehandalan butir. Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan 

menggunakan bantuan komputer yaitu program SPSS 16.0 for windows. 
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H. Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi 

pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2012:267). Hasil penelitian dapat dikatakan valid bila 

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2012:121). 

Uji validitas digunakan untuk memilih pertanyaan yang relevan untuk 

analisis. Uji validitas dengan melihat korelasi antara skor masing-

masing item pertanyaan dengan skor total. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pearson product moment dengan 

membandingkan angka koefisien korelasi. 

Apabila korelasi faktor positif besarnya 0,3 ke atas, dapat 

dianggap sebagai konstruk kuat atau instruman mempunyai validitas 

yang baik. Sebaliknya, jika korelasi faktor negatif besarnya 0,3 ke 

bawah dapat dianggap sebagai konstruk lemah atau instrumen 

mempunyai validitas yang tidak baik. Dan jika nilainya 0,3 dianggap 

sebagai konstruk lemah atau instrumen yang tidak valid (Sugiyono, 

2012: 125-126). 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 
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2006:178). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal, jika 

jawaban dapat memberikan hasil yang konsisten atau sama saat 

dilakukan pengukuran kembali terhadap pernyataan yang sama pada 

waktu yang berlainan atau waktu yang berbeda. Uji reliabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Cronbach Alpha. 

Instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien reliabilitas 0,6 

atau lebih (Ghozali, 2006:192). 

 

I. Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda yaitu suatu metode yang dipakai 

guna menggambarkan hubungan suatu variabel dependen (kinerja) 

dengan dua atau lebih dari dua variabel independen (iklim organisasi, 

pengembangan karir dan kepuasan kerja) (Rangkuti, 2001). Adapun 

bentuk persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2 X2 + b3 X3  

Keterangan : 

Y = Variabel Kinerja pegawai 

a  = Konstanta regresi berganda 

b1 , b2 , b3   = Koefisien regresi 

X1  = Variabel iklim organisasi 

X2  = Variabel pengembangan karir 

X3  = Variabel kepuasan kerja 
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J. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan Uji Signifikansi yaitu suatu pengujian individu terhadap 

variabel independen (X) iklim organisasi, pengembangan karir dan 

kepuasan kerja dimana variabel independen memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu kinerja (Sugiyono, 

2006:215). 

Cara menafsirkan perhitungan secara statistik adalah dengan 

memperlihatkan hasil koefisiennya yang diperoleh dari hasil 

perhitungan regresi. Perhitungan akan dilakukan dengan menggunakan 

SPSS 16.0 for windows dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika p-value > 0,05 (α = 5%) dan nilai standardized coefficients 

beta (b) positif berarti tidak terdapat pengaruh variabel bebas (X) 

yang positif dan signifikan secara individu terhadap variabel terikat 

(Y). 

2. Jika p-value < 0,05 (α = 5%) dan nilai standardized coefficients 

beta (b) positif berarti terdapat pengaruh variabel bebas (X) yang 

positif dan signifikan secara individu terhadap variabel terikat (Y). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Data Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan datanya dilakukan dengan 

cara membagikan kuesioner secara langsung kepada responden. Proses 

pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti dengan mendatangi 

pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Purworejo. Pengumpulan data dilakukan selama 11 hari 

terhitung mulai dari tanggal 22 Oktober-1 November 2015. Kuesioner 

yang disebarkan sebanyak 139 kuesioner dan semua kuesioner tersebut 

kembali. Dari seluruh kuesioner yang disebarkan oleh peneliti 

sebanyak 139 kuesioner tersebut terjawab dengan lengkap, telah 

memenuhi kriteria, dan layak untuk dianalisis dalam penelitian ini. 

2. Deskripsi  Responden 

Analisis ini dilakukan terhadap data yang menyangkut 

karakteristik responden. Responden dalam penelitian ini adalah 

pegawai yang bekerja di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Purworejo. Karakteristik responden 

berdasarkan usia, jenis kelamin dan pendapatan. Hasil selengkapnya 

dari analisis deskriptif responden diuraikan sebagai berikut: 

 

43 
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a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut ini : 

 

       Tabel 1 

Responden berdasarkan jenis kelamin 

 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase (%) 

Laki-laki 85 61,15 

Perempuan 54 38,85 

Jumlah 139 100 

 Sumber: data primer yang diolah, 2015 

  Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa responden yang 

mendominasi adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki 

dengan jumlah 85 orang (61,15%) sedangkan responden dengan 

jenis kelamin perempuan berjumlah 54 orang (38,85%) 

  

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada 

Tabel 2 berikut ini:  

 

Tabel 2 

Responden berdasarkan usia 

 

Usia Jumlah Responden Presentase (%) 

21-30 tahun 20 14,39 

31-40 tahun 28 20,14 

Diatas 40 tahun 91 65,47 

Total 139 100 

Sumber: data primer yang diolah, 2015 
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  Berdasarkan Tabel 2, responden yang bekerja di Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten 

Purworejo didominasi usia diatas 40 tahun yaitu sebanyak 91 orang 

(65,47%), dan yang paling sedikit adalah responden dengan umur 

antara 21-30 tahun yang hanya berjumlah 20 orang (14,39%). 

 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 

dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini: 

 

Tabel 3 

Responden berdasarkan tingkat pendidikan 

 

Pendidikan Jumlah Responden Presentase (%) 

SLTA/Setingkat 31 22,30 

D3/D2 atau setingkat 52 37,41 

S1 42 30,22 

S2 14 10,07 

Total 139 100 

 Sumber: data primer yang diolah, 2015 

 Berdasarkan Tabel 3, responden yang bekerja di Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Purworejo didominasi oleh pegawai yang berpendidikan D3/D2 

atau setingkat yaitu sebanyak 52 orang (37,41%), dan yang paling 

sedikit adalah responden dengan pendidikan S2 yang hanya 

berjumlah 14 orang (10,07%). 
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d. Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja  

 Karakteristik responden berdasarkan lamanya bekerja dapat 

dilihat pada Tabel 4 berikut ini: 

 

Tabel 4 

Responden berdasarkan lamanya bekerja 

 

Lamanya bekerja 

(Tahun) 

Jumlah Responden Presentase (%) 

<5  32 23,02 

5-10  37 26,62 

>10  70 50,36 

Total 139 100 

 Sumber: data primer yang diolah,2015 

 Berdasarkan Tabel 4, responden yang lamanya bekerja di 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Purworejo didominasi >10 tahun yaitu sebanyak 70 

orang (50,36%), dan yang paling sedikit adalah responden dengan 

pengalaman kerja <5 tahun yaitu 32 orang (10,07%). 

 

B. Uji Instrumen Penelitian 

Suatu penelitian yang menggunakan instrumen melalui sebuah 

kuesioner memerlukan pengukuran yang berkaitan dengan validitas dan 

reliabilitas dalam instrumen tersebut. Begitu juga dengan penelitian ini, 

memerlukan berbagai pengujian untuk menguji kebenaran data 

penelitiannya, yaitu dengan cara melakukan uji validitas dan reliabilitas 

untuk memperoleh hasil pengujian hipotesis yang tepat sasaran. 
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1. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode 

Pearson Product moment. Dalam penelitian ini, hasil uji validitas data 

diperoleh data akhir berjumlah 139, pengujian validitas dilakukan 

dengan menggunakan bantuan program SPSS 16,0 for Windows. Hasil 

uji validitas kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 

berikut ini: 

 

Tabel 5 

Hasil Uji Validitas 

 

Variabel 
No. 

R hitung 
Butir 

  X1.1 0, 828 

  X1.2 0, 783 

  X1.3 0, 780 

  X1.4 0,764 

Iklim X1.5 0, 804 

Organisasi X1.6 0, 747 

(X1) X1.7 0, 809 

  X1.8 0, 794 

  X1.9 0,750 

  X1.10 0,770 

  X1.11 0,782 

  X1.12 0,818 

  X2.1 0, 578 

  X2.2 0, 680 

Pengembangan  X2.3 0, 852 

Karir X2.4 0,789 

(X2) X2.5 0, 759 

  X2.6 0, 740 

  X2.7 0, 803 
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  X2.8 0, 771 

  X3.1 0, 710 

  X3.2 0, 702 

Kepuasan X3.3 0, 650 

Kerja X3.4 0,690 

(X3) X3.5 0, 708 

  X3.6 0, 754 

  X3.7 0, 783 

  X3.8 0, 761 

  Y.1 0, 787 

  Y.2 0, 797 

  Y.3 0, 758 

Kinerja Y.4 0,815 

(Y) Y.5 0, 721 

  Y.6 0, 758 

  Y.7 0, 790 

  Y.8 0, 726 

Sumber: data primer yang diolah, 2015 

  Berdasarkan hasil uji validitas instrumen pada tabel diatas 

menggunakan korelasi product moment menunjukan bahwa semua 

indikator dari iklim organisasi (X1), pengembangan karir (X2), 

kepuasan kerja (X3) dan kinerja (Y) mempunyai nilai R hitung lebih 

dari 0,3 dan semuanya bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua indikator pertanyaan yang diujikan valid, artinya bahwa 

semua butir  pernyataan (instrumen) dalam kuesioner tersebut dapat 

mengukur variabel penelitian. 

2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan program SPSS 16,0 for Windows. Variabel dikatakan reliable 
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jika memiliki alpha cronbach > 0.60 (Ghozali, 2006:192). Hasil uji 

reliabilitas untuk setiap data dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 6 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel 

No. 

Butir Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

  

Iklim Organisasi 

(X1) 

X1.1 

0,943 

0,936 

X1.2 0,939 

X1.3 0,938 

X1.4 0,939 

X1.5 0,938 

X1.6 0,939 

X1.7 0,937 

X1.8 0,938 

X1.9 0,939 

X1.10 0,939 

X1.11 0,938 

X1.12 0,937 

 

 

Pengembangan 

Karir  

(X2) 

X2.1 

0,882 

0,888 

X2.2 0,878 

X2.3 0,855 

X2.4 0,861 

X2.5 0,865 

X2.6 0,866 

X2.7 0,859 

X2.8 0,863 

Kepuasan Kerja 

X3.1 

 

 

 

0,867 

0,852 

X3.2 0,855 

X3.3 0,858 

X3.4 0,855 

(X3) X3.5 0,853 
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  X3.6 0,848 

  X3.7 0,842 

  X3.8 0,845 

 

 

 

 

Kinerja 

Y.1 

0,901 

0,887 

Y.2 0,885 

Y.3 0,890 

Y.4 0,883 

(Y) Y.5 0,893 

  Y.6 0,891 

  Y.7 0,886 

  Y.8 0,892 

Sumber: data primer yang diolah, 2015 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen diatas 

menunjukan bahwa semua variabel iklim organisasi (X1), 

pengembangan karir (X2), kepuasan kerja (X3) dan variabel kinerja 

(Y) memiliki nilai cronbach’s alpa lebih dari 0,6 dan semua indikator 

pertanyaan dari masing masing variabel iklim organisasi, 

pengembangan karir, kepuasan kerja dan kinerja mempunyai nilai 

cronbach's alpha if item deleted lebih dari 0,6 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

reliabel. 

C. Analisis Data dan Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda dengan bantuan program SPSS 16,0 for windows 

untuk mengetahui pengaruh variabel iklim organisasi, pengembangan 

karir dan kinerja terhadap variabel kinerja secara parsial. 
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Tabel 7 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Variabel 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

Signifikansi 

Thitung 

Signifikansi Status 

Iklim 

Organisasi 

(X1) 

0,236 0,004 0,05 
Positif dan 

Signifikan 

Pengembangan 

Karir 

(X2) 

0,316 0,000 0,05 
Positif dan 

Signifikan 

Kepuasan 

Kerja 

(X3) 

0,338 0,000 0,05 
Positif dan 

Signifikan 

Sumber: data primer yang diolah, 2015 

 

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut : 

Y = 0,236X1 + 0,316 X2 + 0,338X3  

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Dari Tabel 7 dapat diketahui untuk variabel iklim organisasi 

mempunyai nilai koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,236 dan 

memiliki nilai signifikansi 0,004 yang mana lebih kecil dari 0,05. 

Artinya variabel iklim organisasi memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap variabel kinerja, dan apabila iklim 

organisasi semakin baik maka kinerja pegawai semakin meningkat. 

b. Dari Tabel diatas dapat diketahui untuk variabel pengembangan 

karir mempunyai nilai koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,316 
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dan memiliki nilai signifikansi 0,000 yang mana lebih kecil dari 

0,05. Artinya variabel pengembangan karir memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap variabel kinerja, dan apabila 

pengembangan karir semakin baik maka kinerja pegawai semakin 

meningkat. 

c. Dari Tabel diatas dapat diketahui untuk variabel kepuasan kerja 

mempunyai nilai koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,338 dan 

memiliki nilai signifikansi 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05. 

Artinya variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap variabel kinerja, dan apabila kepuasan 

kerja semakin baik maka kinerja pegawai semakin meningkat. 

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan nilai signifikansi 

(p-value) dan koefisien regresi untuk mengetahui apakah variabel-

variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat secara parsial. 

Dimana jika signifikansi < 0,05 (α = 5%) dan koefisien regresi bernilai 

positif (+) maka hipotesis diterima, yang berarti ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen (X) secara individu terhadap 

variabel dependen (Y).  

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa variabel iklim organisasi 

mempunyai nilai p-value 0,004 dibawah 0,05 dan bernilai positif, 

pengembangan karir mempunyai nilai p-value 0,000 dibawah 0,05 dan 

bernilai positif,serta kepuasan kerja mempunyai nilai p-value 0,000 
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dibawah 0,05 dan bernilai positif, artinya variabel iklim organisasi, 

pengembangan  karir dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap kinerja. 

3. Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan 

Berdasarkan tabel uji t diketahui bahwa variabel bebas yang 

terdiri dari iklim organisasi, pengembangan karir dan kepuasan kerja 

menghasilkan nilai Standardized Coefficients Beta yang bernilai positif 

dan signifikasi  kurang dari 0,05 sehingga hipotesis diterima, artinya 

ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Y). 

a. Pengaruh Iklim Organisasi (X1) terhadap Kinerja (Y) 

Hasil analisis regresi linear berganda dan uji t menunjukkan 

bahwa nilai koefisien regresi 0,236 dengan nilai signifikasi sebesar 

0,004 (<0,05), hal ini menunjukan bahwa variabel iklim organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Purworejo. 

Stringer dalam (Wirawan 2007) mendefinisikan bahwa 

iklim organisasi sebagai koleksi dan pola lingkungan yang 

menentukan munculnya motivasi serta berfokus pada persepsi-

persepsi yang masuk akal atau dapat dinilai, sehingga mempunyai 

pengaruh langsung terhadap kinerja. 
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Terbuktinya hipotesis pertama pada penelitian ini karena 

pelaku organisasi merasa bahwa di dalam lingkungan kerjanya 

memiliki struktur organisasi yang jelas, standar kerja yang tinggi, 

pengakuan atas pekerjaan yang baik, dukungan antar sesama 

pegawai yang baik serta komitmen yang tinggi dalam mencapai 

tujuan organisasi. Hal-hal tersebut yang membuat pegawai merasa 

bahwa iklim organisasi yang baik dapat mempengaruhi kinerja 

mereka. 

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Yehezkiel (2013) yang menyatakan bahwa 

Iklim Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja. 

b. Pengaruh Pengembangan Karir (X2) terhadap Kinerja (Y) 

Hasil analisis regresi linear berganda dan uji t menunjukkan 

bahwa nilai koefisien regresi 0,316 dengan nilai signifikasi sebesar 

0,000 (<0,05), hal ini menunjukan bahwa variabel pengembangan 

karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Purworejo. 

Cianni dan Wnuck (1997) menyatakan bahwa karyawan 

yang mempunyai kesempatan yang tinggi meningkatkan karirnya 

akan merangsang motivasinya untuk bekerja lebih baik. 
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Terbuktinya hipotesis kedua pada penelitian ini karena 

pegawai merasa bahwa pada tempat kerjanya memiliki kesempatan 

yang sama bagi pegawai untuk mendapat promosi, pihak yang 

berwenang bisa mempromosikan pegawai yang berprestasi,  para 

pegawai dapat bekerja dalam jangka waktu yang lama, pegawai 

dapat memanfaatkan berbagai kesempatan, dukungan rekan kerja 

yang baik, memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap 

pekerjaan, adanya kesempatan pengembangan diri secara personal, 

serta terbatasnya jenjang karir yang ada saat ini dapat memicu 

pegawai untuk meningkatkan kinerjanya agar tetap bertahan dalam 

pekerjaannya. Hal-hal tersebut yang membuat pegawai merasa 

bahwa pengembangan karir yang baik dapat mempengaruhi kinerja 

mereka. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Akbar (2013) yang menyatakan bahwa 

Pengembangan Karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja. 

c. Pengaruh Kepuasan Kerja (X3) terhadap Kinerja (Y) 

Hasil analisis regresi linear berganda dan uji t menunjukkan 

bahwa nilai koefisien regresi 0,338 dengan nilai signifikasi sebesar 

0,000 (<0,05), hal ini menunjukan bahwa variabel kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas 
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Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Purworejo. 

Penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Davis (1985) yaitu harus dipahami juga bahwa pegawai 

bekerja tidak hanya berorientasi pada segi ekonomis, tetapi sosial 

dan kondisi kerja dapat memberikan pengaruh ketidakpuasan 

dalam melakukan pekerjaannya. 

Terbuktinya hipotesis ketiga pada penelitian ini karena 

pegawai merasa bahwa pada tempatnya bekerja memiliki tugas 

yang bervariasi yang dapat menghindarkan dari kejenuhan, tugas 

yang diberikan merupakan kegiatan yang berarti, adanya umpan 

balik dari hasil kerjanya, gaji yang yang diberikan sesuai dengan 

pekerjaan yang diberikan, adanya promosi yang adil diantara para 

pegawai, adanya kenaikan jabatan yang terbuka bagi pegawai yang 

berprestasi, memiliki ruang kerja yang nyaman serta kondisi 

interaksi sosial yang baik antar sesama pegawai. Hal-hal tersebut 

yang membuat pegawai merasa bahwa kepuasan kerja yang tinggi 

dapat mempengaruhi kinerja mereka. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Rasdini (2014) yang menyatakan bahwa Kepuasan 

Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh iklim 

organisasi, pengembangan karir dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Purworejo, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pada 

pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Purworejo. Artinya semakin baik iklim organisasi di dalamnya, 

maka kinerja pegawai akan semakin meningkat. 

2. Pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pada pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Purworejo. Artinya semakin baik pengembangan karir untuk 

masa depan pegawai, maka kinerja pegawai akan semakin meningkat. 

3. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pada 

pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Purworejo. Artinya semakin baik kepuasan kerja yang dirasakan 

pegawai, maka kinerja pegawai akan semakin meningkat. 

 

 

B. Implikasi Penelitian 
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1. Implikasi Praktis 

Implikasi praktis yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Iklim organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dapat 

mempengaruhi kinerja para pegawainya, semakin baik iklim 

organisasi, maka kinerja pegawai akan semakin meningkat. Untuk 

mempertahankan kondisi ini, pimpinan dapat memberikan pengakuan 

atau reward kepada pegawai yang berprestasi dan dukungan kepada 

para pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka. 

b. Pengembangan karir yang terjadi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, telah diatur dalam 

UU untuk periode tertentu. Namun, tidak salah jika pimpinan 

mengkomunikasikan mengenai usulan promosi jabatan. Hal ini dapat 

meningkatkan tanggung jawab kerja karena hasilnya akan berbanding 

lurus dengan apa yang akan didapatkan, sehingga kinerja pegawai 

meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. 

c. Kepuasan kerja paling berpengaruh diantara kedua variabel lainnya 

dalam mempengaruhi kinerja pegawai (dapat dilihat pada Tabel 7). 

Hal ini membuktikan bahwa pimpinan seharusnya lebih 

memperhatikan poin-poin yang dapat meningkatkan kepuasan kerja 

pegawainya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

57 
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memberikan tugas yang bervariasi untuk menghindari kejenuhan 

dalam bekerja. 

2. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini menjadi tambahan bukti empiris bagi teori 

manajemen sumber daya manusia yang melandasi hubungan iklim 

organisasi, pengembangan karir dan kepuasan kerja dalam meningkatkan 

kinerja pegawai. Selain itu, hasil ini dapat menambah referensi di bidang 

manajemen sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan 

kinerja. 
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Kuesioner Penelitian 



KUESIONER 

Yth. Bapak/Ibu Responden 

Di tempat 

Dengan hormat, 

Dengan ini, saya Ika Mawarni mahasiswi Fakultas Ekonomi Jurusan 

Manajemen Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saat ini saya sedang 

melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “PENGARUH IKLIM 

ORGANISASI, PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPEMIMPINAN PADA 

KEPUASAN KERJA PEGAWAI”. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk 

menempuh ujian akhir program sarjana ekonomi. 

Untuk keperluan ini, saya mohon kesediaan Ibu dan Bapak untuk menjadi 

responden dalam penelitian ini dan mengisi kuesioner yang terlampir dengan 

jujur. Partisipasi Ibu dan Bapak dalam mengisi kuesioner ini merupakan bantuan 

yang sangat berharga bagi tercapainya keberhasilan penelitian. Atas kesediaan 

waktu dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika 

terdapat kesalahan di dalam penulisan. 

Hormat Saya, 

Ika Mawarni 



KUESIONER 

PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN PENGEMBANGAN KARIR 

TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DINAS PENDAPATAN, 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KABUPATEN PURWOREJO 

A. Karakteristik Responden  

Berilah tanda checklist () sesuai dengan jawaban yang anda pilih 

1. Jenis kelamin :

( ) Laki-laki 

( ) Perempuan 

2. Usia :

( ) 21-30 Tahun 

( ) 31-40 Tahun 

( ) Diatas 40 Tahun 

3. Pendidikan :

( ) SLTA / Setingkat 

( ) D3 / Diploma II atau setingkat 

( ) Sarjana (S1) atau Diploma IV 

( ) Sarjana (S2) 

( ) Sarjana (S3) 

4. Lamanya bekerja di DPPKAD Purworejo :

( ) <5 Tahun 

( ) 5-10 Tahun 

( ) Diatas 10 Tahun 



B. Berilah tanda checklist () sesuai dengan jawaban yang anda pilih 

Pengisian jawaban kuesioner berdasarkan pada penilaian : 

1. Iklim Organisasi

No. Daftar Pertanyaan STS  TS KS S SS 

1. Visi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran 

organisasional didefinisikan dengan 

sangat jelas sehingga 

mempengaruhi kinerja saya 

menjadi lebih baik 

2. Di DPPKAD, terkadang tidak jelas 

posisi siapa yang ditugaskan untuk 

mengambil keputusan 

3. Salah satu persoalan yang terjadi di 

DPPKAD adalah banyaknya 

individu yang tidak mau 

mengambil tanggungg jawab 

4. Kami tidak sangat bergantung pada 

keputusan/penilaian satu orang 

saja, sebab penilaian yang paling 

penting dibuat secara bersama-

sama atau melalui komite 

5. DPPKAD mempunyai sistem 

promosi yang mendukung orang-

orang terbaik (berprestasi) untuk 

mencapai posisi puncak 

6. Tidak ada penghargaan atau 

pengakuan yang diberikan oleh 

DPPKAD untuk kinerja yang 

dicapai pegawai 

Sangat Tidak Setuju  = STS 

Tidak Setuju   =  TS  

Kurang Setuju =  KS 

Setuju  =  S 

Sangat Setuju =  SS 



7. Di DPPKAD, kami membuat 

(menetapkan) standar kinerja yang 

sangat tinggi 

8. Gaya manajemen di DPPKAD 

lebih bergantung pada daripada 

peraturan 

9. Atmosfir yang penuh keakraban 

tercipta diantara pegawai DPPKAD 

10. Manajemen berupaya untuk 

membicarakan/merencanakan karir 

pegawai di DPPKAD 

11. Saya selalu bangga menceritakan 

DPPKAD kepada teman-teman dan 

orang lain 

12. Saya akan selalu menerima semua 

bentuk tugas pekerjaan agar saya 

tetap dapat bekerja di DPPKAD 

2. Pengembangan Karir

No. Daftar Pertanyaan STS  TS KS S SS 

1.. Setiap pegawai memiliki 

kesempatan yang sama untuk 

peningkatan karier atau untuk 

dipromosikan 

2. Dengan prestasi kerja pegawai 

dapat di usulkan oleh atasan untuk 

dipromosikan ke pekerjaan atau 

jabatan yang lebih tinggi di masa 

depan. 

3. Pegawai ingin terus berkarya dalam 

organisasi sampai batas waktu, 

misalnya, usia pensiun. 

4. Memanfaatkan berbagai 

kesempatan yang tersedia untuk 

dimanfaatkan seperti pendidikan 

tambahan, pelatihan, seminar, 

loka karya, konferensi, sinposium, 

dan lain sebagainya. 

5. Dukungan para bawahan 

kesemuanya berkisar pada usaha 

mensukseskan tugas pimpinan yang 

bersangkutan. 



6. Tanggung jawab untuk 

pengembangan 

karier tergantung pada masing-

masing pegawai disamping 

pembinaan unit SDM. 

7. Kesempatan untuk kemajuan karier 

dan pengembangan personal. 

8. Terbatasnya jenjang karier yang 

ada sehingga jalan yang mungkin 

dilalui dalam peningkatan karier 

terbatas. 

3. Kepuasan Kerja

No. Daftar Pertanyaan STS  TS KS S SS 

1. Keragaman tugas dalam pekerjaan 

membuat pekerjaan semakin 

menyenangkan. 

2. Saya merasa bahwa tugas yang 

diberikan merupakan suatu 

kegiatan yang berarti dan memberi 

kepuasan tersendiri. 

3. Adanya umpan balik dari atasan 

terhadap pekerjaan yang saya 

kerjakan membuat saya senang. 

4. Gaji yang saya terima sudah sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan yang 

dibebankan kepada saya 

5. Saya merasa puas dengan Instansi 

ini karena kerja memberikan 

kesempatan seluas-luasnya bagi 

setiap pegawai untuk promosi. 

6. Proses kenaikan jabatan di Instansi 

ini terbuka bagi pegawai yang 

berkemampuan baik tanpa 

diskriminasi. 

7. Kondisi ruang kerja saya membuat 

saya nyaman dalam bekerja. 

8. Kebutuhan sosial saya untuk 

berinteraksi dengan rekan kerja di 

kantor dapat berjalan dengan baik. 



4. Kinerja

No. Daftar Pertanyaan STS TS N KS SS 

1. Kreativitas yang dimiliki masing-

masing pegawai membantu 

peningkatan kinerja pegawai. 

2. Komitmen yang dimiliki masing-

masing individu secara komitmen 

mempengaruhi kinerja pegawai. 

3. Dorongan yang diberikan atasan 

menunjang pencapaian kinerja 

pegawai dapat tercapai secara 

optimal. 

4. Bimbingan atasan dan team leader 

yang ada berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai. 

5. Rekan kerja saya selalu memberi 

nasehat, dukungan dan membantu 

saya apabila menghadapi kesulitan 

dalam bekerja. 

6. Sistem kerja di DPPKAD 

berorientasi terhadap peningkatan 

kinerja pegawai disamping 

memperhatikan imbalan jasa. 

7. Fasilitas yang disediakan DPPKAD 

menunjang aktivitas 

kerja/pekerjaan yang berdampak 

kinerja pegawai semakin baik. 

8. Perubahan lingkungan yang terjadi 

dapat mempengaruhi kinerja 

pegawai. 



Rekapitulasi Data Responden 







Uji Validitas dan Reliabilitas Data 



Hasil Uji Validitas Data Akhir 

Variabel X1 

Correlations 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 

X1.1 Pearson Correlation 1 ,579
**

,595
**

,649
**

,607
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.2 Pearson Correlation ,579
**

1 ,555
**

,501
**

,590
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.3 Pearson Correlation ,595
**

,555
**

1 ,452
**

,550
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.4 Pearson Correlation ,649
**

,501
**

,452
**

1 ,652
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.5 Pearson Correlation ,607
**

,590
**

,550
**

,652
**

1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.6 Pearson Correlation ,579
**

,609
**

,623
**

,437
**

,417
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.7 Pearson Correlation ,673
**

,655
**

,592
**

,559
**

,726
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.8 Pearson Correlation ,682
**

,519
**

,611
**

,688
**

,704
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.9 Pearson Correlation ,535
**

,554
**

,586
**

,613
**

,514
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.10 Pearson Correlation ,613
**

,565
**

,599
**

,505
**

,499
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.11 Pearson Correlation ,595
**

,565
**

,630
**

,609
**

,667
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.12 Pearson Correlation ,698
**

,626
**

,616
**

,525
**

,584
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

jumlahX1 Pearson Correlation ,828
**

,783
**

,780
**

,764
**

,804
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

Correlations 

X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 

X1.1 Pearson Correlation ,579
**

,673
**

,682
**

,535
**

,613
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 



N 139 139 139 139 139 

X1.2 Pearson Correlation ,609
**

,655
**

,519
**

,554
**

,565
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.3 Pearson Correlation ,623
**

,592
**

,611
**

,586
**

,599
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.4 Pearson Correlation ,437
**

,559
**

,688
**

,613
**

,505
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.5 Pearson Correlation ,417
**

,726
**

,704
**

,514
**

,499
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.6 Pearson Correlation 1 ,550
**

,477
**

,592
**

,669
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.7 Pearson Correlation ,550
**

1 ,701
**

,444
**

,524
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.8 Pearson Correlation ,477
**

,701
**

1 ,486
**

,411
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.9 Pearson Correlation ,592
**

,444
**

,486
**

1 ,609
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.10 Pearson Correlation ,669
**

,524
**

,411
**

,609
**

1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.11 Pearson Correlation ,598
**

,558
**

,469
**

,560
**

,667
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X1.12 Pearson Correlation ,567
**

,585
**

,669
**

,668
**

,683
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

jumlahX1 Pearson Correlation ,747
**

,809
**

,794
**

,750
**

,770
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

Correlations 

X1.11 X1.12 jumlahX1 

X1.1 Pearson Correlation ,595
**

,698
**

,828
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 

X1.2 Pearson Correlation ,565
**

,626
**

,783
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 

X1.3 Pearson Correlation ,630
**

,616
**

,780
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 

X1.4 Pearson Correlation ,609
**

,525
**

,764
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 



X1.5 Pearson Correlation ,667
**

,584
**

,804
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 

X1.6 Pearson Correlation ,598
**

,567
**

,747
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 

X1.7 Pearson Correlation ,558
**

,585
**

,809
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 

X1.8 Pearson Correlation ,469
**

,669
**

,794
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 

X1.9 Pearson Correlation ,560
**

,668
**

,750
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 

X1.10 Pearson Correlation ,667
**

,683
**

,770
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 

X1.11 Pearson Correlation 1 ,505
**

,782
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 139 139 139 

X1.12 Pearson Correlation ,505
**

1 ,818
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 139 139 139 

jumlahX1 Pearson Correlation ,782
**

,818
**

1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 139 139 139 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Variabel X2 
Correlations 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 

X2.1 Pearson Correlation 1 ,739
**

,207
*

,402
**

,290
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,014 ,000 ,001 

N 139 139 139 139 139 

X2.2 Pearson Correlation ,739
**

1 ,411
**

,424
**

,326
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X2.3 Pearson Correlation ,207
*

,411
**

1 ,610
**

,621
**

Sig. (2-tailed) ,014 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X2.4 Pearson Correlation ,402
**

,424
**

,610
**

1 ,505
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X2.5 Pearson Correlation ,290
**

,326
**

,621
**

,505
**

1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X2.6 Pearson Correlation ,257
**

,368
**

,679
**

,514
**

,521
**

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 



N 139 139 139 139 139 

X2.7 Pearson Correlation ,274
**

,330
**

,657
**

,678
**

,682
**

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X2.8 Pearson Correlation ,185
*

,358
**

,758
**

,584
**

,566
**

Sig. (2-tailed) ,029 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

jumlahX2 Pearson Correlation ,578
**

,680
**

,825
**

,789
**

,759
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

Correlations 

X2.6 X2.7 X2.8 jumlahX2 

X2.1 Pearson Correlation ,257
**

,274
**

,185
*

,578
**

Sig. (2-tailed) ,002 ,001 ,029 ,000 

N 139 139 139 139 

X2.2 Pearson Correlation ,368
**

,330
**

,358
**

,680
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 

X2.3 Pearson Correlation ,679
**

,657
**

,758
**

,825
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 

X2.4 Pearson Correlation ,514
**

,678
**

,584
**

,789
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 

X2.5 Pearson Correlation ,521
**

,682
**

,566
**

,759
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 

X2.6 Pearson Correlation 1 ,547
**

,596
**

,740
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 

X2.7 Pearson Correlation ,547
**

1 ,602
**

,803
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 

X2.8 Pearson Correlation ,596
**

,602
**

1 ,771
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 

jumlahX2 Pearson Correlation ,740
**

,803
**

,771
**

1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Variabel X3 
Correlations 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 

X3.1 Pearson Correlation 1 ,544
**

,503
**

,413
**

,317
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 



N 139 139 139 139 139 

X3.2 Pearson Correlation ,544
**

1 ,331
**

,340
**

,499
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X3.3 Pearson Correlation ,503
**

,331
**

1 ,490
**

,265
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,002 

N 139 139 139 139 139 

X3.4 Pearson Correlation ,413
**

,340
**

,490
**

1 ,453
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X3.5 Pearson Correlation ,317
**

,499
**

,265
**

,453
**

1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X3.6 Pearson Correlation ,325
**

,420
**

,359
**

,357
**

,679
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X3.7 Pearson Correlation ,476
**

,331
**

,597
**

,577
**

,401
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

X3.8 Pearson Correlation ,548
**

,552
**

,300
**

,374
**

,425
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

jumlahX3 Pearson Correlation ,710
**

,702
**

,650
**

,690
**

,708
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 

Correlations 

X3.6 X3.7 X3.8 jumlahX3 

X3.1 Pearson Correlation ,325
**

,476
**

,548
**

,710
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 

X3.2 Pearson Correlation ,420
**

,331
**

,552
**

,702
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 

X3.3 Pearson Correlation ,359
**

,597
**

,300
**

,650
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 

X3.4 Pearson Correlation ,357
**

,577
**

,374
**

,690
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 

X3.5 Pearson Correlation ,679
**

,401
**

,425
**

,708
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 

X3.6 Pearson Correlation 1 ,558
**

,579
**

,754
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 

X3.7 Pearson Correlation ,558
**

1 ,575
**

,783
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 

X3.8 Pearson Correlation ,579
**

,575
**

1 ,761
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 



jumlahX3 Pearson Correlation ,754
**

,783
**

,761
**

1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Variabel Y 

Correlations 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

Y1 Pearson Correlation 1 ,402
**

,689
**

,648
**

,482
**

,508
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 139 

Y2 Pearson Correlation ,402
**

1 ,408
**

,686
**

,571
**

,609
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 139 

Y3 Pearson Correlation ,689
**

,408
**

1 ,521
**

,421
**

,573
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 139 

Y4 Pearson Correlation ,648
**

,686
**

,521
**

1 ,536
**

,514
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 139 

Y5 Pearson Correlation ,482
**

,571
**

,421
**

,536
**

1 ,398
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 139 

Y6 Pearson Correlation ,508
**

,609
**

,573
**

,514
**

,398
**

1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 139 

Y7 Pearson Correlation ,612
**

,618
**

,547
**

,634
**

,487
**

,505
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 139 

Y8 Pearson Correlation ,467
**

,617
**

,474
**

,455
**

,626
**

,515
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 139 

jumlahY Pearson Correlation ,787
**

,797
**

,758
**

,815
**

,721
**

,758
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 139 139 139 

Correlations 

Y7 Y8 jumlahY 

Y1 Pearson Correlation ,612
**

,467
**

,787
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 

Y2 Pearson Correlation ,618
**

,617
**

,797
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 

Y3 Pearson Correlation ,547
**

,474
**

,758
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 



Y4 Pearson Correlation ,634
**

,455
**

,815
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 

Y5 Pearson Correlation ,487
**

,626
**

,721
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 

Y6 Pearson Correlation ,505
**

,515
**

,758
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 139 139 139 

Y7 Pearson Correlation 1 ,419
**

,790
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 139 139 139 

Y8 Pearson Correlation ,419
**

1 ,726
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 139 139 139 

jumlahY Pearson Correlation ,790
**

,726
**

1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 139 139 139 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



Hasil Uji Reliabilitas Data Akhir 

Variabel Iklim Organisasi (X1) 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 139 100,0 

Excluded
a

0 ,0 

Total 139 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,943 ,944 12 

Item Statistics 

Mean Std. Deviation N 

X1.1 4,0072 ,72728 139 
X1.2 3,7626 ,86462 139 
X1.3 3,6331 ,69307 139 
X1.4 4,0288 ,75125 139 
X1.5 3,8705 ,80609 139 
X1.6 3,9424 ,68915 139 
X1.7 3,7986 ,77253 139 
X1.8 3,8993 ,81911 139 
X1.9 3,8561 ,65454 139 
X1.10 3,8273 ,70122 139 
X1.11 3,8921 ,68831 139 
X1.12 3,8058 ,73107 139 

Inter-Item Correlation Matrix 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 

X1.1 1,000 ,579 ,595 ,649 ,607 ,579 ,673 ,682 
X1.2 ,579 1,000 ,555 ,501 ,590 ,609 ,655 ,519 
X1.3 ,595 ,555 1,000 ,452 ,550 ,623 ,592 ,611 
X1.4 ,649 ,501 ,452 1,000 ,652 ,437 ,559 ,688 
X1.5 ,607 ,590 ,550 ,652 1,000 ,417 ,726 ,704 
X1.6 ,579 ,609 ,623 ,437 ,417 1,000 ,550 ,477 
X1.7 ,673 ,655 ,592 ,559 ,726 ,550 1,000 ,701 
X1.8 ,682 ,519 ,611 ,688 ,704 ,477 ,701 1,000 
X1.9 ,535 ,554 ,586 ,613 ,514 ,592 ,444 ,486 
X1.10 ,613 ,565 ,599 ,505 ,499 ,669 ,524 ,411 
X1.11 ,595 ,565 ,630 ,609 ,667 ,598 ,558 ,469 
X1.12 ,698 ,626 ,616 ,525 ,584 ,567 ,585 ,669 

Inter-Item Correlation Matrix 



X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 

X1.1 ,535 ,613 ,595 ,698 
X1.2 ,554 ,565 ,565 ,626 
X1.3 ,586 ,599 ,630 ,616 
X1.4 ,613 ,505 ,609 ,525 
X1.5 ,514 ,499 ,667 ,584 
X1.6 ,592 ,669 ,598 ,567 
X1.7 ,444 ,524 ,558 ,585 
X1.8 ,486 ,411 ,469 ,669 
X1.9 1,000 ,609 ,560 ,668 
X1.10 ,609 1,000 ,667 ,683 
X1.11 ,560 ,667 1,000 ,505 
X1.12 ,668 ,683 ,505 1,000 

Item-Total Statistics 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 42,3165 41,102 ,791 ,674 ,936 
X1.2 42,5612 40,277 ,727 ,586 ,939 
X1.3 42,6906 41,911 ,737 ,632 ,938 
X1.4 42,2950 41,528 ,714 ,697 ,939 
X1.5 42,4532 40,583 ,757 ,721 ,938 
X1.6 42,3813 42,267 ,699 ,628 ,939 
X1.7 42,5252 40,845 ,766 ,694 ,937 
X1.8 42,4245 40,565 ,744 ,775 ,938 
X1.9 42,4676 42,555 ,705 ,638 ,939 
X1.10 42,4964 41,933 ,724 ,689 ,939 
X1.11 42,4317 41,943 ,739 ,691 ,938 
X1.12 42,5180 41,165 ,779 ,743 ,937 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

46,3237 49,003 7,00022 12 

Variabel Pengembangan Karir (X2) 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 139 100,0 

Excluded
a

0 ,0 

Total 139 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure. 

Reliability Statistics 



Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,882 ,884 8 

Item Statistics 

Mean Std. Deviation N 

X2.1 3,8201 ,79173 139 
X2.2 3,8273 ,85064 139 
X2.3 3,9496 ,78319 139 
X2.4 3,7842 ,71993 139 
X2.5 3,7194 ,78969 139 
X2.6 3,8705 ,66849 139 
X2.7 3,7410 ,81949 139 
X2.8 3,8417 ,69427 139 

Inter-Item Correlation Matrix 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 

X2.1 1,000 ,739 ,207 ,402 ,290 ,257 ,274 ,185 
X2.2 ,739 1,000 ,411 ,424 ,326 ,368 ,330 ,358 
X2.3 ,207 ,411 1,000 ,610 ,621 ,679 ,657 ,758 
X2.4 ,402 ,424 ,610 1,000 ,505 ,514 ,678 ,584 
X2.5 ,290 ,326 ,621 ,505 1,000 ,521 ,682 ,566 
X2.6 ,257 ,368 ,679 ,514 ,521 1,000 ,547 ,596 
X2.7 ,274 ,330 ,657 ,678 ,682 ,547 1,000 ,602 
X2.8 ,185 ,358 ,758 ,584 ,566 ,596 ,602 1,000 

Item-Total Statistics 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 26,7338 17,066 ,444 ,607 ,888 
X2.2 26,7266 16,070 ,558 ,622 ,878 
X2.3 26,6043 15,342 ,756 ,716 ,855 
X2.4 26,7698 15,961 ,716 ,571 ,861 
X2.5 26,8345 15,777 ,669 ,540 ,865 
X2.6 26,6835 16,551 ,662 ,502 ,866 
X2.7 26,8129 15,298 ,722 ,639 ,859 
X2.8 26,7122 16,221 ,696 ,619 ,863 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

30,5540 20,597 4,53836 8 

Variabel Kepuasan Kerja (X3) 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 139 100,0 

Excluded
a

0 ,0 

Total 139 100,0 



Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 139 100,0 

Excluded
a

0 ,0 

Total 139 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,867 ,867 8 

Item Statistics 

Mean Std. Deviation N 

X3.1 3,9640 ,67470 139 
X3.2 3,9640 ,72642 139 
X3.3 3,8921 ,58595 139 
X3.4 3,8777 ,68589 139 
X3.5 3,8417 ,68376 139 
X3.6 3,8058 ,76022 139 
X3.7 3,7842 ,71993 139 
X3.8 3,8489 ,69066 139 

Inter-Item Correlation Matrix 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 

X3.1 1,000 ,544 ,503 ,413 ,317 ,325 ,476 ,548 
X3.2 ,544 1,000 ,331 ,340 ,499 ,420 ,331 ,552 
X3.3 ,503 ,331 1,000 ,490 ,265 ,359 ,597 ,300 
X3.4 ,413 ,340 ,490 1,000 ,453 ,357 ,577 ,374 
X3.5 ,317 ,499 ,265 ,453 1,000 ,679 ,401 ,425 
X3.6 ,325 ,420 ,359 ,357 ,679 1,000 ,558 ,579 
X3.7 ,476 ,331 ,597 ,577 ,401 ,558 1,000 ,575 
X3.8 ,548 ,552 ,300 ,374 ,425 ,579 ,575 1,000 

Item-Total Statistics 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 27,0144 12,551 ,610 ,492 ,852 
X3.2 27,0144 12,377 ,590 ,476 ,855 
X3.3 27,0863 13,224 ,552 ,479 ,858 
X3.4 27,1007 12,613 ,582 ,444 ,855 
X3.5 27,1367 12,525 ,605 ,569 ,853 
X3.6 27,1727 11,926 ,650 ,619 ,848 
X3.7 27,1942 11,940 ,696 ,617 ,842 
X3.8 27,1295 12,201 ,672 ,581 ,845 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

30,9784 15,920 3,98996 8 



Variabel Kinerja (Y) 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 139 100,0 

Excluded
a

0 ,0 

Total 139 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,901 ,902 8 

Item Statistics 

Mean Std. Deviation N 

Y1 4,0647 ,70411 139 
Y2 4,0863 ,69660 139 
Y3 4,0647 ,69375 139 
Y4 3,9784 ,68596 139 
Y5 4,0288 ,61317 139 
Y6 4,1223 ,72692 139 
Y7 4,0288 ,70137 139 
Y8 4,0576 ,56170 139 

Inter-Item Correlation Matrix 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 

Y1 1,000 ,402 ,689 ,648 ,482 ,508 ,612 ,467 
Y2 ,402 1,000 ,408 ,686 ,571 ,609 ,618 ,617 
Y3 ,689 ,408 1,000 ,521 ,421 ,573 ,547 ,474 
Y4 ,648 ,686 ,521 1,000 ,536 ,514 ,634 ,455 
Y5 ,482 ,571 ,421 ,536 1,000 ,398 ,487 ,626 
Y6 ,508 ,609 ,573 ,514 ,398 1,000 ,505 ,515 
Y7 ,612 ,618 ,547 ,634 ,487 ,505 1,000 ,419 
Y8 ,467 ,617 ,474 ,455 ,626 ,515 ,419 1,000 

Item-Total Statistics 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Y1 28,3669 13,118 ,707 ,653 ,887 
Y2 28,3453 13,097 ,721 ,706 ,885 
Y3 28,3669 13,335 ,671 ,561 ,890 
Y4 28,4532 13,047 ,747 ,653 ,883 
Y5 28,4029 13,923 ,638 ,497 ,893 
Y6 28,3094 13,172 ,667 ,514 ,891 
Y7 28,4029 13,112 ,712 ,565 ,886 



Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 139 100,0 

Excluded
a

0 ,0 

Total 139 100,0 

Y8 28,3741 14,149 ,652 ,553 ,892 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

32,4317 17,218 4,14947 8 



Analisis Regresi Linier Berganda 



Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Regression 
Variables Entered/Removed

b

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 X3, X1, X2
a

. Enter 

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Y

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,704
a

,496 ,485 ,37248 

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

ANOVA
b

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18,427 3 6,142 44,271 ,000
a

Residual 18,730 135 ,139 

Total 37,157 138 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
b. Dependent Variable: Y

Coefficients
a

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,777 ,291 2,668 ,009 

X1 ,210 ,072 ,236 2,911 ,004 

X2 ,289 ,076 ,316 3,816 ,000 

X3 ,352 ,069 ,338 5,118 ,000 

a. Dependent Variable: Y
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