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ABSTRACT 
 

 The purpose of this study was to determine the Influence of organizational 
culture, motivation and job satisfaction on performance at the Ministry of 
Agricultural and Spatial / BPN. The independent variables in this study are 
motivation and organizational culture. where the dependent variable’s is job 
satisfaction and performance. 
 

In this research, the calculation method used is the analysis of Structural 
Equation Modeling (SEM) using AMOS software 21. There are 120 employees of 
the Ministry of Agricultural and Spatial / BPN that used as a sample. 
 

The results showed that motivation has a positive and significant impact on 
job satisfaction, organizational culture has a positive and significant impact on job 
satisfaction, motivation has a positive and significant impact on performance, 
organizational culture has a positive and significant impact on performance, job 
satisfaction has a positive impact and significant to the performance.  
 
Keywords: Motivation, Organizational Culture, Job Satisfaction, Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital. 

Sekarang ini karyawan dianggap sebagai aset penting bagi perusahaan, Sebab kunci 

sukses suatu perusahaan ditentukan oleh karyawan didalamnya. Oleh karena itu 

perusahaan harus mengelola karyawannya dengan baik sehingga karyawan dapat 

berfungsi secara produktif,efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. 

Karyawan yang dikelola dengan baik akan mendorong perusahaan untuk mencapai 

tujuan dan akan meningkatkan kemampuannya untuk berkembang. 

 Pentingnya karyawan di dalam suatu perusahaan. Membuat perusahaan 

harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas karyawan. 

Salah satu faktor yang penting adalah kinerja.Kinerja dapat didefinisikan sebagai 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara, 2001). Setiap organisasi pasti menginginkan 

karyawannya memiliki prestasi,karena karyawan yang memiliki prestasi akan 

memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan. Selain itu, karyawan yang 

berprestasi secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja perusahaan. 

 Kepuasan kerja karyawan merupakan hal yang menarik untuk diteliti. 

Robbins dan Coulter (2007) mengatakan bahwa kepuasan kerja sebagai suatu sikap 

umum  terhadap pekerjaan seseorang, selisih antara banyaknya ganjaran yang 
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diterima seorang karyawan dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka 

terima. Berdasarkan penelitian terdahulu kepuasan kerja dipengaruhi oleh motivasi 

(Koesmono, 2005). 

Pada dasarnya, seseorang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. 

Namun, bekerja bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan fisik seperti 

uang, tetapi juga kebutuhan psikologis dan sosial.Kepuasan kerja seseorang juga 

dapat diukur pada budaya organisasi tempat mereka bekerja. Berdasarkan 

penelitian terdahulu adanya pengaruh positif antara budaya organisasi dengan 

kepuasan kerja (McKinnon et al., 2003). 

 Budaya organisasi adalah suatu pegangan bagi seseorang yang termasuk 

dalam bagian sebuah organisasi, pembeda antara organisasi lain, dan juga sebagai 

pemahaman bagi karyawan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan 

perusahaan. Menurut Tobari (2015), budaya organisasi merupakan keyakinan dan 

nilai-nilai yang dipahami, dijiwai dan dipraktekan oleh organisasi, sehingga pola 

tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar aturan berprilaku dalam 

organisasi.Secara spesifik budaya dalam organisasi akan ditentukan oleh kondisi 

kerjasama tim, kepimpimpinan dan karakteristik organisasi serta proses 

administrasi yang berlaku (Koesmono,2005) Maka dari itu, budaya organisasi 

sangatlah penting karena sebagai pembeda antar anggota dan organisasi yang lain. 

Dengan adanya budaya organisasi, maka akan mudah untuk menimbulkan 

komitmen pada karyawan untuk organisasi, dan berguna sebagai penentu arah 

organisasi dalam hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.  
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 Dalam sebuah organisasi, selain adanya pengaruh budaya di dalam 

lingkungan organisasi ada berbagai macam cara yang dilakukan untuk dapat 

membentuk motivasi pada karyawan. Setiap individu memerlukan motivasi agar 

dapat maju dan berkembang. Motivasi merupakan faktor psikologis dalam diri 

individu terhadap pekerjaan, rasa puas dan turut serta bertanggung jawab dalam 

melakukan pekerjaan yang dilakukan. Biasanya motivasi akan muncul ketika 

aktivitas sering dilakukan dan terus meningkat, sehingga membuat individumerasa 

terdorong untuk mencapai tujuannya. Menurut Robbins dan Judge (2008) 

mengatakan bahwa motivasi adalah sebagai proses yang menjelaskan 

intensitas,arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Dan 

berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi 

terhadap kepuasan kerja (Kurnia et al., 2013), dan motivasi juga berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja (Rivai, 2008). 

 Kinerja dalam suatu organisasi merupakan hal yang tidak dapat dipastikan. 

Karena kinerja adalah sebuah hasil kerja seseorang dalam melakukan pekerjaannya 

dan bersifat emosional. Menurut Luthans (2005) kinerja merupakan suatu kuantitas 

atau kualitas yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang 

melakukan pekerjaan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, salah satu 

faktor yang sering mempengaruhi kinerja adalah kepuasan kerja.Rivai (2008) 

menyatakan bahwa kinerja tidak berdiri sendiri tapi berhubungan dengan kepuasan 

kerja dan kompensasi, yang dipengaruhi oleh ketrampilan, kemampuan dan sifat-

sifat individu. Jadi, kinerja mempunyai pengaruh yang postif terhadap kepuasan 

kerja. Selain itu, penelitian lain mengatakan bahwa kinerja bukan mempunyai 
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pengaruh postif terhadap kepuasan kerja, tetapi juga dengan budaya organisasi. 

(Lund, 2003) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kepuasan kerja yang 

digambarkan pada kepuasan gaji, promosi, supervisi dan kerja sama antar pekerja 

sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan kinerjanya, namun hal tersebut 

sangat dipengaruhi budaya kerja yang kondusif terhadap organisasi. 

 Fenomena kinerja di Indonesia haruslah diperhatikan. Dengan adanya 

survei yang dilakukan olehKemenPAN-RB. Berdasarkan survei yang dilakukan 

KemPAN-RB pada tahun 2015 yang mempelajari tentang kinerja PNS di Indonesia 

menunjukkan, dari total jumlah PNS dan ASN yang ada di Indonesia hanya 40% 

yang memiliki kinerja baik (sumber: beritasatu). 

 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

merupakan badan pertanahan yang berada di bawah naungan dan bertanggung 

jawab langsung kepada Pemerintah, dan mempunyai tugas untuk 

menyelenggarakan kegiatan dibidang agraria dan tata ruang. Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentunya menginginkan setiap pegawai 

yang bekerja pada lembaga tersebut dapat memberikan kontribusi yang terbaik dan 

merasa nyaman selama berada di tempat kerja. Karena kepuasan kerja merupakan 

suatu hal yang menentukan karyawan senang atau tidak senang dengan 

pekerjaannya. Jika kepuasan kerja dapat terpenuhi, maka akan menciptakan kinerja 

yang optimal. 

Motivasi, budaya organisasi dan kepuasan kerja merupakan variabel-

variabel yang dianggap dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap ketiga faktor tersebut yang 
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mempengaruhi kinerja. Penelitian terhadap ketiga faktor tersebut akan dilakukan 

pada karyawan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN pada 

Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. 

Menurut sumber dari hasil wawancara yang dilakukan, pada kementerian tersebut 

terdapat pelatihan karyawan pada setiap tahunnya yang dilakukan di luar negeri 

yang bertujuan untuk menambah skill bagi karyawan dimana hal tersebut 

berdampak bagi kinerja. Dan juga terdapat kegiatan character building yang rutin 

dilakukan setiap setahun sekali yang bertujuan untung membangun karakter 

kayawan dan memotivasi karyawan. Hal tersebut menjadi sangat penting karena 

akan mempengaruhi kinerja organisasi. 

Pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil bukanlah pekerjaan yang ringan. 

Pegawai negeri sipil merupakan pekerjaan yang penuh tantangan, tugas yang penuh 

tanggungjawab kepada masyarakat dan negara, serta tidak bisa dilakukan dengan 

setengah hati. Keberhasilan suatu program pemerintah ditentukan oleh kinerja 

pegawai negeri sipil tersebut. Maka dari itu kinerja pegawai negeri sipil harus 

diperhatikan, agar pelayanan publik berjalan secara optimal dan program 

pemerintah dapat berjalan tepat sasaran.  

Jadi, alasan-alasan tersebut menjadi dasar penulis memilih Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/BPN. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: 

“Analisis Budaya Organisasi dan MotivasiTerhadap Kinerja melalui Kepuasan 

Kerja pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Wilayah DKI” 

 

1.2  Pembatasan Masalah 
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 Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang perlu dikaji, maka 

dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian agar penelitian ini dapat 

berfokus pada penelitian yang ingin diteliti. Maka peneliti memberi batasan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini akan mengukur kinerja karyawan melalui kepuasan kerja 

yang ditinjau dari pengaruh motivasi dan budaya oragnisasi yang 

disesuaikan dengan kondisi perusahaan. 

2. Responden dan objek pada penelitian ini adalah karyawan tetap yang 

berkerja diKementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN setelah melalui 

masa percobaan karena karyawan tetap telah menerima gaji yang 

ditentukan dan memperoleh semua fasilitas yang disediakan oleh 

perusahaan. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap karyawan tetap diKementerian 

Agraria dan Tata Ruang/BPN pada Direktorat Jenderal Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan dengan judul yang dipilih maka peneliti menetapkan masalah 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap Kepuasan kerja 

karyawan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNwilayah DKI? 

2. Apakah Motivasi berpengaruh positif terhadap Kepuasan kerja karyawan di 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNwilayah DKI? 
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3. Apakah Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNwilayah DKI? 

4. Apakah Motivasi berpengaruh positif terhadap Kinerja karyawan di 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNwilayah DKI? 

5. Apakah Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja karyawan di 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNwilayah DKI? 

 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sabagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh secara positif dari Budaya organisasi terhadap 

Kepuasan kerja karyawan di Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/BPNwilayah DKI? 

2. Menganalisis pengaruh secara positif dari Motivasi terhadap Kepuasan 

kerja karyawan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNwilayah DKI? 

3. Menganalisis pengaruh secara positif dari Budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNwilayah 

DKI? 

4. Menganalisis pengaruh secara positif dari Motivasi terhadap Kinerja 

karyawan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNwilayah DKI? 

5. Menganalisis pengaruh secara positif dari Kepuasan kerja terhadap Kinerja 

karyawan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNwilayah DKI? 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dari terlaksananya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu 

Manajemen Sumber Daya Manusia khusunya mengenai kinerja dan 

kepuasan kerja karyawan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. dimana 

akan diketahui bagaimana timbal balik (feedback) yang diterima anggota 

dari pengaruh budaya organisasidan motivasi. 

2. Bagi praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang 

berguna bagi organisasi untuk mengembangkan strategi manajemen sumber 

daya manusia. Selain itu juga menjadi salah satu acuan dalam 

mengembangkan praktek meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan.Sehingga organisasi dapat menentukan strategi yang sesuai untuk 

mengatasi permasalahan sumber daya manusia. 

 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang pemilihan topik kepuasan kerja karyawan, 

ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terakait dengan kinerja 

karyawan, budaya organisasi, lingkungan kerja dan kepuasan kerja 

karyawan. Pengembangan kerangka pemikiran, hubungan antar variabel 

penelitian dan  hipotesis penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian karyawan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/BPN. Populasi dan sampel penelitian, jenis data, 

metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, model penelitian 

teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang analisa data yang diperoleh peneliti dari angket yang 

telah disebarkan kepada responden sebagai sumber data primer. Data 

penelitian ini adalah hasil dari kuesioner yang disebarkan kepada 

39responden.Adapun data lain diperoleh melalui pengamatan atau 

observasi, dan studi pustaka yang digunakan peneliti sebagai data sekunder 

atau penunjang guna melengkapi dan memperluas data utama. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pada bab 

empat sebelumnya, memberikansaran dari peneliti untuk objek Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang, dan saran untuk penelitian yang sejenis berikutnya 

serta implikasi penelitian terhadap praktik yang ada.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting di dalam 

perusahaan selain faktor modal. Menurut (Mondy, 2008) manajemen sumber daya 

manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi. 

Bangun (2012) menatakan manajemen sumber daya manusia diartikan 

sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, 

penggerakan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk 

mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan (2007) menunjukkan 

bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan 

dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

2.1.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Mondy (2008), terdapat lima area fungsional yang dikaitkan 

dengan Manajemen Sumber Daya Manusia yang efektif, yaitu: 
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a. Penyediaan Staf (staffing) 

Penyediaan Staf (staffing) merupakan proses yang menjamin suatu 

organisasi untuk selalu memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan 

keahlian-keahlian yang memadai dalam pekerjaan-pekerjaan yang tepat, 

pada waktu yang tepat, untuk mencapai tujuan organisasi. 

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan SDM adalah fungsi MSDM utama yang tidak hanya 

terdiri atas pelatihan dan pengembangan namun juga aktivitas-aktivitas 

perencanaan dan pengembangan karier individu, pengembangan 

organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. 

c. Kompensasi 

Kompensasi mencakup semua imbalan total yang diberikan kepada 

para karyawan sebagai timbal balik untuk jasa mereka. 

d. Keselamatan dan Kesehatan 

Keselamatan adalah perlindungan bagi para karyawan dari luka-luka 

yang disebabkan kecelakaan-kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. 

Kesehatan adalah bebasnya para karyawan dari sakit secara fisik atau 

emosi. 

e. Hubungan Kekaryawanan dan Perburuhan 

Perusahaan dituntut oleh hukum untuk mengakui serikat buruh dan 

tawar-menawar dengan itikad baik jika karyawan perusahaan ingin 

serikat buruh untuk mewakili mereka. Di masa lalu, hubungan ini adalah 
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cara yang diterima bagi banyak pengusaha, namun sebagian besar 

perusahaan saat ini lebih suka memiliki lingkungan serikat bebas. 

2.1.2 Kinerja 

 Robbins (2008) mengatakan kinerja yaitu suatu hasil yang dicapai oleh 

pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu 

pekerjaan. Jika individu dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik, 

maka kinerja yang dihasilkan akan optimal dan mempunyai nilai positif.  

 Apabila karyawan dapat meningkatkan kinerjanya dengan baik dan optimal, 

maka akan mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan padanya (Mangkunegara, 2001).  

 Menurut Mathis dan Jackson dalam (Murti dan Srimulyani, 2013), kinerja 

pegawai didefinisikan seberapa banyak para pegawai memberi konstribusi kepada 

perusahaan yang meliputi kuantitas output, kualitas output¸ jangka waktu, 

kehadiran ditempat kerja dan sikap kooperatif. Jika kinerja yang dihasilkan baik 

dan optimal, hal tersebut menandakan bahwa perusahaan atau organisasi 

memperhatikan kualitas para pekerjanya. Menurut Bangun (2012) kinerja adalah 

hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan 

pekerjaan. 

 

 

Analisis motivasi..., Neddy Kariswanto, Ma.-IBS, 2016



14 
 

Indonesia Banking School 
 

2.1.2.1 Pengukuran Kinerja 

Menurut Sedarmayanti (2007) instrumen pengukuran kinerja merupakan 

alat yang digunakan untuk mengukur kinerja individu seorang pegawai sebagai 

berikut: 

1. Prestasi kerja, hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas, baik 

secara kualitas maupun kuantitas. 

2. Keahlian, tingkat kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai 

dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini 

bisa dalam bentuk kerjasama, komunikasi, insentif, dan lain-lain. 

3. Perilaku, sikap dan tingkah lakun pegawai yang melekat pada 

dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian 

perilaku disini juga mencakup kejujuran,tanggung jawab dan 

disiplin. 

4. Kepemimpinan, merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni 

dalam memberikan pengaruh kepada orang lain dan 

mengkoordinasikan pekerjaan secara cepat dan tepat, termasuk 

pengambilan keputusan dan penentuan prioritas. 

2.1.2.2 Manfaat Evaluasi Kinerja 

Menurut Fahmi (2016) penilaian prestasi adalah proses dimana organisasi 

menilai atau mengevaluasi prestasi kerja karyawan. Aktivitas ini dapat memberikan 

umpan balik dan koreksi terhadap pengambilan keputusan organisasi tentang 

pelasksanaan kerja mereka. Adapun manfaat evaluasi kinerja adalah sebagai 

berikut: 
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1. Meningkatkan prestasi karyawan 

Dari hasil kerja atau pekerjaan karyawan, dapatdiketahui masalah dan 

produktivitas mereka dalam bekerja. Dengan demikian, karyawan dapat 

memperbaiki atau meningkatkan prestasi setelah mengetahui hasil atau 

umpan balik dari adanya evaluasi tersebut. 

2. Standar kompensasi yang layak  

Dari hasil evaluasi prestasi, manajer dapat mengetahui berapa upah atau 

kompensasi yang layak yang harus diberikan pada karyawan. Hal ini 

penting karena evaluasi prestasi dapat membantu dalam pengambilan 

keputusan manajer, apakah pemberian upah, bonus, insentif, dan bentuk 

kompensasi lain sudah layak dan adil bagi karyawan. 

3. Penempatan Karyawan 

Pada periode tertentu, karyawan akan mengalami promosi, mutasi, 

transfer, dan demosi. Oleh karena itu, sebelum, keputusan ini diambil, 

manajer dapat meklihat hasil prestasi karyawan dalam sebuah evaluasi 

yang sudah dilakukan sehingga dapat meminimalisasi risiko dalam 

kesalahan dan penempatan karyawan. 

4. Pelatihan dan Pengembangan 

Hasil evaluasi dapat diketahui oleh manajer, dimana manajer melihat 

apakah program pelatihan dan pengembangan diperlukan atau tidak. 

Apakah hasil evaluasi menunjukan banyak kekurangan atau hasil yang 

nergatif maka sudah saatnya diperlukan program pelatihan dan 

pengembangan, baik untuk karyawan baru maupun karyawan senior. 
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Namun hasil yang baik atau positif hendaknya tidak membuat organisasi 

tidak berbesar hati dulu, karena pelatihan dan pengembangan selalu 

dibutuhkan untuk penyegaran bagi karyawan. 

5. Jenjang karier 

Dari hasil evaluasi prestasi, manajer dapat menyusun jenjang karir 

karyawan sesuai dengan prestasi yang telah ditunjukan karyawan. 

6. Penataan staf 

Hasil prestasi yang baik atau buruk, mencerminkan bagaimana 

manajemen mengatur pembagian sumber daya manusia di dalam 

organisasi. 

7. Minimnya data informasi 

Informasi yang akurat sangat dibutuhkan organisasi untuk mengambil 

keputusan guna menempatkan karyawan, promosi, mutasi, transfer, 

demosi, kebutuhan program pelatihan dan pengembangan, jenjang karir 

karyawan, dan komponen-komponen lain dalam sistem informasi 

manajemen sumber daya manusia. Informasi ini begitu pentingnya 

sehingga mamnpu mengurangi kesalahan pengambilan keputusan yang 

tidak tepat. 

8. Kesalahan Desain Pekerjaan  

Adanya indikasi hasil evaluasi prestasiyang buruk merupakan tanda 

adanya kesalahan dalam deskripsi desin pekerjaan yang tidak atau kurang 

cocok pada karyawan. Untuk itu manajer perlu memikirkan bagiman 

mengatasi permasalahan tersebut. 
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9. Peluang kerja yang adil 

Peluang kerja yang sama dan adil bagi karyawan bisa didapat apabila 

manajer melihat hasil evaluasi dan mempertimbangkan kesempatan 

pekerjaan yang layak dan menantang bagi karyawan yang menunjukkan 

prestasi bagus. 

10. Tantangan eksternal 

Penilaian prestasi juga tergantung dari faktor lain, sepertikepentingan 

pribadi, kondisi finansial, kondisi kerja, keluarga, kesehatan karyawan, 

dan sebagainya. 

2.1.2.3 Menetapkan Kriteria (Standar) Kinerja 

 Menurut Mondy (2008) penilaian kinerja yang paling umum adalah sebagai 

berikut: 

1. Sifat 

Sifat-sifat karyawan tertentu seperti sikap, penampilan, dan inisiatif 

adalah dasar untuk beberapa evaluasi. Pada saat yang sama, sifat-sifat 

tertentu bisa mempengaruhu kinerja dan, jika hubungan ini benar, maka 

pemanfaatannya dalam penilaian bisa dianggap tepat. Sifat-sifat seperti 

adaptabilitas , pertimbangan, penampilan, dan sikap bisa digunakan jika 

terbukti berhubungan dengan pekerjaan. 

 

 

2. Perilaku 
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Ketika hasil tugas seseorang sulit ditentukan, organiasi bisa 

mengevaluasi perilaku atau kompetensi orang tersebut yang 

berhubungan dengan tugas. Sebagai contoh, perilaku yang tepat untuk 

dievaluasi dari seorang manajer mungkin adalah gaya kepemimpinan. 

Perilaku-perilaku yang diinginkan bisa cocok sebagai kriteria evaluasi 

karena jika perilaku-perilaku tersebut diberi pengakuan dan imbalan. Jika 

perilaku-perilaku tertentu mewujudkan hasil yang diinginkan, maka ada 

manfaatnya menggunakan perilaku-perilaku tersebut dalam proses 

evaluasi. 

3. Kompetensi 

Kompetensi meliput pengetahuan, keterampilan, sifat, dan perilaku yang 

bisa bersifat teknis, berkaitan dengan keterampilan antar pribadi, atau 

berorientasi bisnis. Sebagai contoh, berfikir analitis dan orientasi prestasi 

mungkin penting dalam pekerjaan-pekerjaan profesional. Dalam 

pekerjaan-pekerjaan kepemimpinan, kompetensi-kompetensi dapat 

meliputi pengembangan bakat, pendelegasian, kewenangan, dan 

keterampilan-keterampilan manajemen manusia. 

4. Pencapaian Tujuan 

Jika organisasi-organisasi menganggap hasil akhir lebih penting dari 

proses, hasil-hasil pencapaian tujuan menjadi faktor yang tepat untuk 

dievaluasi. Untuk menunjang proses tersebut, manajer perlu memberikan 

contoh-contoh spesifik mengenai cara karyawan dapat meningkatkan 

perkembangannya dan mencapai tujuan-tujuan karyawan serta bantuan 
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dan sumber-sumber daya yang perlu disediakan oleh manajer. Aspek 

penilaian karyawan ini harus menjadi unsur paling positif dalam 

keseluruhan proses dan membantu karyawan untuk fokus pada perilaku 

yang akan menghasilkan hasil-hasil positif bagi semua yang 

berkepentingan. 

5. Potensi Perbaikan 

Ketika organisasi mengevaluasi kinerja para karyawan, banyak kriteria 

yang digunakan. Dari sudut pandang manajemen kinerja, masalahnya 

adalah anda tidak mampu mengubah masa lalu. Memasukkan potensi 

dalam proses evaluasi membantu memastikan perencanaan dan 

pengembangan karir yang lebih efektif. Kriteria-kriteria evaluasi yang 

dijalankan tidaklah berdiri sendiri. Dalam kenyataannya, banyak sistem 

penilaian yang merupakan campuran dari pendekatan-pendekatan 

tersebut. 

 

2.1.3 Kepuasan Kerja 

 Pada dasarnya bahwa seseorang dalam bekerja akan merasa nyaman dan 

tinggi kesetiannya pada perusahaan apabila dalam bekerjanya memperoleh 

kepuasan kerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Purnomo dan Cholil (2010) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja bagi individu sebagai salah satu harapan 

pribadinya. Bagi organisasi kepuasan kerja berkaitan dengan produktivitas, dan 

bagi masyarakat kepuasan kerja berkaitan dengan pemuasan kebutuhan. Bangun 
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(2012) kepuasan kerja sebagai penilaian ke atas suatu pekerjaan apakah 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

 

Robbins dan Coulter (2007) mengatakan bahwa kepuasan kerja sebagai 

suatu sikap umum  terhadap pekerjaan seseorang, selisih antara banyaknya  

ganjaran yang diterima seorang karyawan dan banyaknya yang mereka yakini 

seharusnya mereka terima. Sedangkan menurut (Tangkilisan, 2005) kepuasan kerja 

adalah tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal 

dari bermacam-macam aspek pekerjaan dari organisasi tempat mereka bekerja. 

2.1.3.1 Aspek-aspek Kepuasan Kerja 

Menurut Robbins dan Coulter (2007) ada lima aspek kepuasan kerja, yaitu:    

1. Kerja yang secara mental menantang  

Karyawan cenderung menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi 

mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan 

mereka dan menawarkan tugas, kebebasan dan umpan balik mengenai 

betapa baik mereka mengerjakan tugas tersebut. Karakteristik ini 

membuat kerja secara mental menantang.  Pekerjaan yang kurang 

menantang menciptakan kebosanan, sebaliknya jika terlalu banyak 

pekerjaan menantang dapat menciptakan frustrasi dan perasaan gagal. 

Pada kondisi tantangan yang sedang, kebanyakan karyawan akan 

mengalamai kesenangan dan kepuasan dalam bekerja.  

2. Ganjaran yang pantas  
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Para karyawan menginginkan pemberian upah dan kebijakan promosi 

yang mereka persepsikan adil dan sesuai dengan harapan mereka. Bila 

upah dilihat adil yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat 

keterampilan individu, dan standar  upah karyawan, kemungkinan besar 

akan mengahsilkan kepuasan. Tentu saja, tidak semua orang mengejar 

uang. Banyak orang bersedia menerima uang yang lebih kecil untuk 

bekerja dalam lokasi yang lebih diinginkan atau dalam pekerjaan yang 

kurang menuntut atau mempunyai keleluasaan yang lebih besar dalam 

kerja yang mereka lakukan dan jam-jam kerja. Intinya bahwa besarnya 

upah bukanlah jaminan untuk mencapai kepuasan, namun yang lebih 

penting adalah persepsi keadilan. Sama dengan karyawan yang berusaha 

mendapatkan kebijakan dan promosi yang lebih banyak, dan status 

sosial yang ditingkatkan. Oleh karena itu individu-individu yang 

mempersepsikan bahwa keputusan promosi dibuat dalam cara yang adil 

kemungkinan besar akan mendapatkan kepuasan dari pekerjaan mereka.   

3. Kondisi kerja yang mendukung  

Karyawan perduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan 

pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas. Studi-studi 

memperagakan bahwa karyawan lebih menyukai lingkungan kerja yang 

tidak berbahaya. Seperti temperatur, cahaya, kebisingan, dan faktor 

lingkungan lain harus diperhitungkan dalam pencapaian kepuasan kerja.   

4. Rekan kerja yang mendukung  
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Karyawan perduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan 

pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas. Studi-studi 

memperagakan bahwa karyawan lebih menyukai lingkungan kerja yang 

tidak berbahaya. Seperti temperatur, cahaya, kebisingan, dan faktor 

lingkungan lain harus diperhitungkan dalam pencapaian kepuasan kerja.   

5. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan  

Pada hakikatnya orang yang tipe kepribadiannya sama dengan pekerjaan 

yang mereka pilih seharusnya mereka mempunyai bakat dan 

kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan  dari pekerjaan 

mereka. Dengan demikian akan lebih besar kemungkinan untuk berhasil 

pada pekerjaan tersebut, dan lebih memungkinkan untuk mencapai 

kepuasan yang tinggi dari pekerjaan mereka. 

2.1.3.2 Meningkatkan Kepuasan Kerja  

Greenberg dan Baron dalam Wibowo (2007), memberikan saran untuk mencegah  

ketidakpuasan dan meningkatkan kepuasan dengan cara sebagai berikut: 

1. Membuat pekerjaan menyenangkan  

Orang lebih puas dengan pekerjaan yang mereka senang kerjakan daripada  

membosankan. Meskipun beberapa pekerjaan secara instrinsik  

membosankan, pekerjaan tersebut masih mungkin meningkatkan tingkat  

kesenangan ke dalam setiap pekerjaan.  

2. Orang dibayar dengan jujur  

Orang yang percaya bahwa sistem pengupahan tidak jujur cenderung 

tidak puas dengan pekerjaannya. Hal ini diperlakukan tidak hanya untuk 
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gaji dan upah per jam, tetapi juga fringe benefit. Konsisten dengan value  

theory, mereka merasa dibayar dengan jujur dan apabila orang diberi  

peluang memilih fringe benefit yang paling mereka inginkan, kepuasan  

kerjanya cenderung naik.  

3. Mempertemukan orang dengan pekerjaan yang cocok dengan minatnya.  

Semakin banyak orang menemukan bahwa mereka dapat memenuhi  

kepentingannya sambil di tempat kerja, semakin puas mereka dengan  

pekerjaannya. Perusahaan dapat menawarkan counseling individu kepada 

pekerja sehingga kepentingan pribadi dan profesional dapat diidentifikasi  

dan disesuaikan.  

4. Menghidari kebosanan dan pekerjaan berulang-ulang.  

Kebanyakan orang cenderung mendapatkan sedikit kepuasan dalam  

melakukan pekerjaan yang sangat membosankan dan berulang. Sesuai  

dengan two-factor theory, orang jauh lebih puas dengan pekerjaan yang  

meyakinkan mereka memperoleh sukses dengan secara bebas melakukan  

control atas bagaimana cara mereka melakukan sesuatu. 

 

2.1.3.3 Pengaruh dari Karyawan yang Tidak Puas dan Puas di Tempat Kerja 

Menurut Robbins dan Judge (2008) perilaku karyawan dapat 

memperlihatkan respon-respon ketidakpuasan di tempat kerja sebagai berikut: 

1. Keluar 

Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui prilaku yang ditunjukan 

meninggalkan organisasi. 
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2. Aspirasi 

Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui usaha-usaha yang aktif dan 

konstruktif untuk memperbaiki kondisi. 

3. Kesetiaan 

Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan secara aktif menunggu 

memperbaiki kondisi. 

4. Pengabdian 

Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan membiarkan kondisi menjadi 

lebih buruk. 

Beberapa hasil yang lebih spesifik dari kepuasan dan ketidakpuasan 

ditempat kerja diungkapkan oleh Robbins dan Judge (2008) sebagai berikut: 

1. Kepuasan Kerja dan Kinerja 

Organisasi yang mempunyai karyawan lebih puas cenderung lebih 

efektif bila dibandingkan organisasi yang mempunyai karyawan kurang 

puas. 

 

 

2. Kepuasan Kerja dan Prilaku Organisasi 

Proses prosedur hasil organisasional yang adil dapat meningkatkan rasa 

percaya terhadap suatu organisasi. 

3. Kepuasan Kerja dan Kepuasan Pelanggan 

Karyawan yang merasa puas cenderung lebih ramah dan responsif yang 

akan dihargai oleh para pelanggan. 
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4. Kepuasan Kerja dan Ketidakhadiran 

Kepuasan karyawan berhubungan negatif terhadap ketidakhadiran 

karyawan di tempat kerja. 

5. Kepuasan Kerja dan Perputaran Karyawan 

Organisasi yang melakukan usaha meningkatkan kepuasan akan 

memperkecil perputaran karyawan. 

6. Kepuasan Kerja dan Prilaku Menyimpang di Tempat Kerja 

Karyawan akan merespon dari ketidaknyamanan di suatu lingkungan 

kerja.  

 

2.1.4 Budaya Organisasi 

Kepribadian setiap orang pasti berbeda-beda. Perbedaan itu sendiri menjadi 

kelebihan dan kekurangan dari masing-masing orang. Kepribadian juga harus 

dimiliki oleh setiap organisasi. Karena organisasi membutuhkan perbedaan dengan 

organisasi lain. Setiap organisasi pasti memiliki kepribadian yang berbeda, 

perbedaan tersebut bisa menjadi kelebihan bagi organisasi itu sendiri. Kepribadian 

dalam organisasi bisa juga disebut sebagai budaya organisasi. 

Budaya organisasi merupakan keyakinan dan nilai-nilai (values) yang 

dipahami, dijiwai dan dipraktekan oleh organisasi, sehingga pola tersebut 

memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar aturan berprilaku dalam organisasi 

(Tobari, 2015). Bateman dan Snell (2008) menyatakan bahwa budaya organisasi 

merupakan sekumpulan asumsi penting mengenai organisasi tersebut dan tujuan-

tujan serta praktik-praktiknya yang dianut oleh semua anggota perusahaan tersebut. 
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Moeljono (2006) berpendapat bahwa budaya organisasi adalah sebagai pola 

yang terdiri atas kepercayaan dan nilai-nilai yang memberi arti bagi anggota suatu 

organisasi,serta aturan-atursan bagi anggota untuk berperilaku diorganisasinya. 

2.1.4.1 Dimensi Organizational Culture 

Menurut Robbins dan Coulter (2007), budaya organisasi terdiri dari tujuh 

dimensi, yaitu:  

1. Attention to Detail 

Persepsi karyawan dapat mengerti tentang ketepatan, analisis, dan 

memperhatikan setiap hal-hal terperinci. 

2. Outcome Orientation 

Persepsi manager hanya berfokus pada hasil atau pada proses untuk 

mendapatkan hasil. 

3. People Orientation 

Persepsi keputusan manajemen memperhitung dampak-dampak yang 

akan timbul di internal organisasi. 

4. Team Orientation 

Persepsi suatu pekerjaan dalam organisasi dapat dibagi antara pekerjaan 

untuk tim atau pekerjaan untuk pribadi. 

5. Aggressiveness 

Persepsi perbedaan karyawan yang agresif dan suka bersaing lebih baik 

atau buruk dibandingkan kerjasama. 

6. Stability 

Persepsi keputusan organisasi untuk mempertahankan status quo. 
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7. Innovation and Risk Taking. 

Persepsi bahwa karyawan dapat didorong untuk menjadi inovatif dan 

berani untuk mengambil risiko. 

2.1.4.2 Budaya Organisasi Kuat Versus Budaya Organisasi Lemah 

Robbins dan Coulter (2007), budaya organisasi sebagai nilai, prinsip, tradisi 

dan cara-cara untuk mempengaruhi cara kerja atau prilaku semua anggota 

organisasi. Sedangkan budaya organisasi yang kuat bisa dikatakan dengan nilai, 

prinsip dan tradisi yang dapat di ikuti semua anggota organisasi. Berikut perbedaan 

budaya organisasi yang kuat dengan budaya organisasi yang lemah dapat dilihat 

pada tabel 2.1. 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Strong Versus Weak Organizational Culture 

NO Strong Culture Weak Culture 

1 Nilai yang dapat diterima secara 

luas oleh seluruh anggota 

organisasi 

Nilai terbatas hanya dapat diterima 

oleh tingkat top management 
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2 Budaya dapat menyampaikan 

pesan konsisten tentang sesuatu 

yang penting  

Budaya tidak dapat menyampaikan 

sesuatu hal yang penting 

3 Kebanyakan karyawan dapat 

menceritakan tentang sejarah 

organisasi atau seseorang yang 

berjasa bagi organisasi 

Hanya sebagian kecil karyawan yang 

dapat mengerti tentang sejarah 

organisasi atau seseorang yang 

berjasa bagi organisasi 

4 Karyawan dapat melihat suasana 

organisasi dari budaya 

Karyawan tidak dapat melihat 

suasana organisasi dari budaya 

5 Hubungan yang kuat antara nilai 

dan perilaku  

Hubungan yang lemah antara nilai 

dan perilaku 

Robbins dan Coulter (2007) 

 

2.1.4.3 Memperkenalkan Budaya Organisasi Kepada Karyawan 

Memperkenalkan budaya organisasi kepada setiap karyawan merupakan 

suatu hal yang harus dilakukan. Agar karyawan dapat beradaptasi dengan 

lingkungan dan suasana di tempat kerja. Robbins dan Coulter (2007), menyatakan 

bahwa ada empat cara untuk memperkenalkan budaya organisasi, yaitu: 

1. Stories 

Suatu ceritayang beredar didalam organisasi. Biasanya berisi tentang 

peristiwa tentang pendiri organisasi, pelanggaran aturan, kekayaan dan 

keberhasilan, pengurangan tenaga kerja, relokasi karyawan, reaksi 
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terhadap kesalahan masa lalu, dan cara-cara mengatasi permasalah 

organisasi dimasa lalu. Cerita-cerita terjadi di masa lalu tersebut akan 

menjadi bahan pembelajaran bagi organisasi saat ini. 

2. Rituals 

Ritual adalah urutan berulang dari kegiatan yang mengekspresikan dan 

memperkuat nilai-nilai utama dari organisasi. Ritual menjelaskan apa 

tujuan yang paling penting. Bagi organisasi hal yang paling penting 

tersebut dapat membedakan orang yang penting bagi organisasi dan 

mensisihkan orang yang tidak memberikan manfaat bagi organisasi.  

3. Material symbols, 

Hal ini pada dasarnya terdiri dari kamar kecil, area umum, dan ruang 

rapat. Seberapa baik fasilitas yang disediakan organisasi kepada 

karyawan. Fasilitas yang diberikan setiap organisasi berbeda-beda, ini 

menjadikan bahwa fasilitas tersebut dapat memperkenalkan budaya 

organisasi. Karyawan dapat mengenal budaya organisasi dari berbagai 

fasilitas yang tersedia. 

 

4. Language 

Banyak organisasi dan unit internal organisasi menggunakan bahasa 

sebagai cara untuk menjelaskan budaya atau subbudaya kepada 

karyawannya. Dengan belajar bahasa ini, karyawan dapat membuktikan 

penerimaan atas budaya organisasi dan dengan demikian dapat 

membantu organisasi untuk melestarikanya. 
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2.1.5 Motivasi  

 Manusia melakukan berbagai usaha untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya, namun agar keinginan dan kebutuhannya dapat terpenuhi tidaklah 

mudah tanpa didasari dengan usaha yang maksimal. Mengingat kebutuhan orang 

yang berbeda-beda tentunya cara untuk memperolehnya berbeda pula. Dalam 

memenuhi kebutuhannya seseorang akan berperilaku sesuai dengan dorongan yang 

dimiliki dan apa yang mendasari perilakunya, untuk itu dapat dikatakan bahwa 

dalam diri seseorang ada kekuatan yang mengarah kepada tindakannya (Koesmono, 

2005). 

 Menurut Robbins dan Judge (2008) mengatakan bahwa motivasi adalah 

sebagai proses yang menjelaskan intensitas,arah dan ketekunan seorang individu 

untuk mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Aziz (2001) menyatakan bahwa 

motivasi adalah sebagai daya yang membantu peningkatan serta pengekalan 

perlakuan seorang individu. Dan menurut (Mathis & Jackson 2006) motivasi adalah 

keinginan dalam diri seserang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. 

 

2.1.5.1 Teori-Teori Awal Motivasi 

 Menurut Robbins dan Coulter (2007) dalam motivasi terdapat empat teori 

awal tentang motivasi yaitu teori Maslow, teori X dan Y McGregor, teori dua faktor 

Herzberg, dan teori tiga kebutuhan McClelland: 

1. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 
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Maslow menyatakan dalam (Robbins dan Coulter, 2007) bahwa dalam 

setiap orang terdapat sebuah hierarki dari lima kebutuhan yaitu : 

1. Kebutuhan fisiologis 

Kebutuhan seseorang akan makanan, minuman, tempat tinggal, dan 

kebutuhan fisik lainnya. 

2. Kebutuhan keamanan 

Kebutuhan seseorang akan keamanan dan perlindungan dari kejahatan 

fisik dan emosional, serta jaminan bahwa kebutuhan fisik akan terus 

dipenuhi. 

3. Kebutuhan sosial 

Kebutuhan seseorang akan kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, 

dan persahabatan. 

4. Kebutuhan penghargaan 

Kebutuhan seseorang akan faktor-faktor penghargaan internal, 

sepertiharga diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor-faktor penghargaan 

eksternal, seperti status, pengakuan, dan pengertian. 

 

 

5. Kebutuhan aktualisasi diri 

Kebutuhan seseorang akan pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, 

dan pemenuhan diri dorongan untuk mampu menjadi apa yang 

diinginkan. 

2. Teori X dan Y McGregor 
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Douglas McGregor dalam (Robbins dan Coulter, 2007) mengajukan dua 

asumsi tentang sifat manusia, yaitu teori X dan teori Y: 

1. Teori X 

Pandangan negatif  orang-orang yang mengasumsikan bahwa para 

pekerja memiliki sedikit ambisi, tidak menyukai pekerjaan, ingin 

menghindari tanggung jawab, dan perlu dikendalikan agar dapat 

bekerja sama secara efektif. 

2. Teori Y 

Pandangan positif yang mengasumsikan bahwa karyawan 

menikmati pekerjaan, mencari dan menerima tanggung jawab, dan 

berlatih mengarahkan diri. 

3. Teori Dua Faktor Herzberg 

Teori motivasi Herzberg, dalam (Robbins dan Coulter, 2007) mengusulkan 

bahwa faktor-faktor instrinsik terkit dengan kepuasan kerja, sedangkan 

faktor-faktor ekstrinsik berhubungan dengan ketidak puasan kerja. 

1. Faktor-faktor instrinsik 

Faktor-faktor yang meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi, 

antara lain: 

a. Prestasi 

b. Pengakuan  

c. Pekerjaan itu sendiri 

d. Tanggung jawab  

e. Kemajuan  
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f. Pertumbuhan 

2. Faktor-faktor ekstrinsik 

Faktor-faktor yang menghilangkan ketidakpuasan kerja tetapi tidak 

memotivasi, antara lain: 

a. Pengawasan 

b. Kebijakan perusahaan 

c. Hubungan dengan penyelia 

d. Kondisi kerja  

e. Gaji 

f. Hubungan dengan rekan kerja 

g. Kehidupan pribadi 

h. Hubungan dengan bawahan 

i. Status  

j. Keamanan 

4. Teori Tiga Kebutuhan McClelland 

Teori McClelland dalam (Robbins dan Coulter, 2007) mengatakan bahwa 

terdapat tiga kebutuhan yang yang diperoleh yang merupakan motivator 

utama dalam pekerjaan, antara lain: 

1. Kebutuhan Akan Prestasi 

Pendorong untuk sukses dan unggul dalam kaitannya dengan 

serangkaian standar. 

2. Kebutuhan Akan Kekuasaan 
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Kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara 

dimana mereka tidak akan bersikap sebaliknya. 

3. Kebutuhan Akan Afiliasi 

Keinginan untuk hubungan antar pribadi yang akrab dan dekat. 

Dengan adanya kebutuhan tersebut maka diharapkan hubungan 

tersebut akan membantu karyawan dalam bekerja. 

2.1.5.2 Proses Motivasi 

 Menurut Munandar (2004), proses motivasi terbentuk sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Proses Motivasi 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.3 Metode Motivasi 

 Menurut Hasibuan (2007) motivasi mempunyai dua metode yaitu motivasi 

langsung dan tidak langsung, yaitu sebagai berikut: 

Kelompok 
kebutuhan yang 
belum dipuaskan 

Ketegangan Dorong-dorongan 

Melakukan serangkaian 
kegiatan 

 (Perilaku mencari) 

Tujuan telah 
tercapai 

(Kebutuhan yang 
telah dipuaskan 

Reduksi dari 
ketegangan 
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a. Motivasi langsung (Direct motivation)  

Adalah motivasi (materil dan nonmateril) yang diberikan secara langsung 

kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta 

kepuasannya. Jadi sifat khusus, seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari 

raya, bonus dan bintang jasa.  

b. Motivasi tidak langsung (Indirect motivation) 

Adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas- fasilitas yang 

mendukung serta menunjang gairah kerja/kelancaran tugas sehingga para 

karyawan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya kursi yang 

empuk, mesin-mesin yang baik, ruangan kerja yang terang dan nyaman, 

suasan pekerjaan yang serasi, serta penempatan yang tepat . motivasi tidak 

langsung besar pengaruhnya untuk merangsang semangat bekerja karyawan 

sehingga produktif.  

 

 

 

 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti  Judul Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 
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1 
H.Teman 
Koesmono 
(2005) 

Pengaruh 
Budaya 
Organisasi 
Terhadap 
Motivasi Dan 
Kepuasan 
Kerja Serta 
Kinerja 
Karyawan 
Pada Sub 
Sektor 
Industri 
Pengolahan 
Kayu Skala 
Menengah 
Di Jawa 
Timur 

Budaya 
Organisasi, 
Motivasi, 
Kepuasan 
Kerja, 
Kinerja 

1. Budaya 
organisasi 
berpengaruh 
signifikan 
positif terhadap 
Motivasi 
2. Budaya 
organisasi 
berpengaruh 
signifikan 
positif  
terhadap 
Kepuasan kerja 
3. Motivasi 
berpengaruh 
signifikan 
positifterhadap 
Kepuasan kerja  
4. Budaya 
organisasi 
berpengaruh 
signifikan 
positif terhadap 
Kinerja 
5. Motivasi 
berpengaruh 
signifikan 
positif terhadap 
Kinerja  
6. Kepuasan 
kerja 
berpengaruh 
signifikan 
positif terhadap 
Kinerja 
 
 
 
 

Tidak 
mengarahkan 
Motivasi ke 
Budaya 
Organisasi 

No Peneliti  Judul Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

2 

Ida Bagus 
Gede 
Surya 
Diputra, 
I Gede 

Pengaruh 
Budaya 
Organisasi 
Dan  
Kepuasan 

Budaya 
organisasi, 
Kepuasan 
Kerja, 
Motivasi 

1. Budaya 
organisasi 
berpengaruh 
signifikan 

Tidak 
menggunakan 
motivasi kerja 
sebagai 
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Riana 
(2014) 

Kerja 
Terhadap 
Motivasi 
Kerja 
Karyawan 
Pada Hard 
Rock Hotel 
Bali 

positif terhadap 
kepuasan kerja 
2. Kepuasan 
kerja 
berpengaruh 
signifikan 
positif terhadap 
motivasi kerja 
3. 
Budayaorganisa
si berpengaruh 
signifikan 
positif terhadap 
motivasi kerja 

variabel 
dependen 

3 

Agil 
Setiawan , 
Imam 
Santoso , 
Shyntia 
Atica Putri 
(2013) 

Pengaruh 
Motivasi, 
Budaya 
Organisasi 
Dan 
Kepuasan 
Kerja 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan 
Bagian 
PengolahanD
engan Metode 
Partial Least 
Squares 
(PLS) 

Motivasi, 
Budaya 
Organisasi, 
Kepuasan 
Kerja, 
Kinerja 

1. Motivasi 
berpengaruh 
signifikan 
positif terhadap 
kinerja 
2. Budaya 
organisasi 
berpengaruh 
signifikan 
positif terhadap 
kinerja 
3. Kepuasan 
kerja 
berpengaruh 
signifikan 
positif terhadap 
kinerja 

Tidak 
menggunakan 
(PLS) sebagai 
metode 
analisis data 

4 

Dwi 
Agung 
Nugroho 
Arianto 
(2012) 

Pengaruh 
Motivasi, 
Budaya 
Organisasi, 
Dan 
Kepuasan 
Kerja 
Terhadap 
Kinerja  

Motivasi, 
Budaya 
Organisasi, 
Kepuasan 
Kerja, 
Kinerja 

1. Motivasi 
berpengaruh 
signifikan 
positif terhadap 
variabel kinerja 
karyawan 
2. Motivasi 
berpengaruh 
signifikan  

 

No Peneliti  Judul Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

  

Karyawan 
PT Nyoya 
Meneer 
Semarang 

 

positif terhadap 
variabel 
kepuasan kerja 
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3. Budaya 
organisasi 
berpengaruh 
signifikan 
positif terhadap 
variabel 
kepuasan kerja 
4. Budaya 
organisasi 
berpengaruh 
signifikan 
positif terhadap 
variabel kinerja 
karyawan 
5. Kepuasan 
kerja 
berpengaruh 
signifikan 
positif terhadap 
variabel kinerja 
karyawan 

5 

Awang 
Mada 
Kurnia, 
Bambang 
Swasto 
Sunuharyo
, Hamidah 
Hayati 
Utami 
(2013) 

Motivasi 
Kerja 
Terhadap 
Kepuasan 
Kerja Dan 
Prestasi 
Kerja 
Karyawan 

Motivasi, 
Kepuasan 
Kerja, 
Prestasi 
Kerja 

1. Motivasi 
kerja 
berpengaruh 
signifikan 
positif terhadap 
kepuasan kerja 
2. Motivasi 
kerja 
berpengaruh 
signifikan 
positif terhadap 
prestasi kerja 
3. Kepuasan 
berpengaruh 
signifikan 
positif terhadap 
prestasi kerja 
 
 
 

Tidak 
menggunakan 
prestasi kerja 
sebagai 
variabel 
dependen 

No Peneliti  Judul Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

6 
Su-Chao 
Chang dan 
Ming-

relationship 
among 

Leadership, 
Organization
al Culture, 

1. 
Kepemimpinan 
berpengaruh 

Tidak 
menggunakan 
Kepemimpinan 
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Shing Lee 
(2007) 

leadership, 
organizationa
l 
culture, the 
operation of 
learning 
organization 
and 
employees’ 
job 
satisfaction 

Learning 
Organization, 
Job 
Satisfaction 

signifikan 
positif terhadap 
Organisasi 
Pembelajaran 
2. Budaya 
Organisasiberpe
ngaruh 
signifikan 
terhadap 
Organisasi 
Pembelajaran 
3. 
Kepemimpinan 
tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
Kepuasan Kerja 
4. Budaya 
Organisasi tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
Kepuasan Kerja 
5. Pembelajaran 
Organisasi 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
kepuasan Kerja 

dan 
Pembelajaran 
Organisasi 
sebagai 
variabel 
dependen 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja 

 Motivasi merupakan daya pendorong atau penggerak seseorang untuk 

berprilaku tertentu, yang dapat timbul dari dalam maupun dari luar individu, 

dorongan tersebut misalnya karena mempunyai suatu tujuan tertentu yang setiap 

pegawaimempunyai tujuan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu pimpinan perlu 
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mensinergikan motivasi kerja pegawai dan selanjutnya mengambil langkah-

langkah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Austin, 2011) terhadap 

Manajer retail bisnis di Nigeria menyatakan bahwa motivasi memiliki dampak yang 

kuat pada kepuasan kerja bagi manajer ritelbisnis. Mereka meningkatkan kepuasan 

kerja mereka melalui teknik motivasi tertentu seperti menantang tugas pekerjaan, 

penghargaan prestasi, promosi, pujian dan pengakuan, jabatan yang ditunjuk, 

hadiah moneter luar gaji reguler dan keamanan kerja. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh (Singh, 2016) menyatakan adanya hubungan yang signifikan positif 

antara motivasi dengan kepuasan kerja. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

adanya korelasi positif yang kuat antara motivasi dan kepuasan karyawan. 

Penelitian lain juga menyatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Arianto, 2016) menyatakan 

bahwa motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pemberian motivasi dari perusahaan dapat memberikan 

kepuasan kerja karyawan. Sebagian karyawan mungkin dapat tertarik dengan 

imbalan seperti uang, promosi jabatan dan jaminan kerja, namun sebagian lainnya 

tidak tertarik dengan hal itu. 

Ho1: Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

Ha1: Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

2.3.2 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja 
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 Budaya Organisasi menjadi ciri khas dan pembeda di setiap organisasi. 

Karyawan yang bekerja pada suatu organisasi harus memahami budaya 

organisasinya. Pemahaman terhadap budaya organisasi menjadi suatu proses 

adaptasi setiap karyawan. Keberhasilan proses adaptasi karyawan terhadap 

organisasi akan berdampak terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Davoodalmousavi, 2013) 

menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi 

terhadap kepuasan kerja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sabri, Ilyas, dan 

Amjad, 2011) terhadap guru universitas di Lahore, Pakistan menyatakan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja.Para 

pembuat keputusan harus menciptakan budaya organisasi yang mendukung di 

lembaga pendidikan dan universitas dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan 

kerja guru dari lembaga tersebut. Kebijakan yang dapat meningkatkan tingkat 

kerjasama, saling percaya, menghormati pendapat dari rekan kerja, dan pikiran 

terbuka untuk mencari dan menerima umpan balik antara guru di lembaga tersebut 

di harapkan akan meningkatkan kepuasan kerja.  

 Dalam penelitian (Koesmono, 2005) menyatakan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Sementara itu dalam penelitian 

(Arianto, 2016) menyatakan bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja. Budaya organisasi berdampak terhadap kepuasan kerja berdasarkan 

sosialisasinya. Kesuksesan sosialisasi budaya organisasi selanjutnya akan 

berdampak positif pada kepuasan kerja karyawan sementara kegagalannya berarti 

memberi dampak negatif terhadap kepuasan kerja karyawan. Budaya kerja yang 
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kuat dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga kualitas kerja akan 

meningkat, hal tersebut merupakan kunci keberhasilan bagi suatu organisasi atau 

perusahaan. 

Ho2: Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja 

Ha2: Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

 

2.3.3 Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja 

 Motivasi merupakan sebuah keahlian dalam mengarahkan karyawan pada 

tujuanorganisasi agar mau bekerja dan berusaha sehingga keinginan para karyawan 

dan tujuan organisasi dapat tercapai. Motivasi seseorang melakukan suatu 

pekerjaan karena adanya suatu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Kebutuhan 

ini dapat berupa kebutuhan ekonomis yaitu untuk memperoleh uang, sedangkan 

kebutuhannonekonomis dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk memperoleh 

penghargaan dankeinginan lebih maju. Dengan segala kebutuhan tersebut, 

seseorang dituntut untuk lebih giat dan aktif dalam bekerja, untuk mencapai hal ini 

diperlukan adanya motivasi dalam melakukan pekerjaan, karena dapat mendorong 

seseorang bekerja dan selalu berkeinginan untuk melanjutkan usahanya. Oleh 

karena itu jika pegawai yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi biasanya 

mempunyai kinerja yang tinggi. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Aarabi, Subramaniam, 

Almintisir, dan Akeel, 2013) menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara 

motivasi terhadap kinerja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Koesmono, 2005) 
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menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Arianto, 2016) juga menyatakan bahwa motivasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. 

Ho3: Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Ha3: Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

 

2.3.4 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Aftab, Rana, dan sarwar, 

2012) terhadap karyawan perbankan di Pakistan. Hasil penelitian 

tersebutmenyatakan adanya dampak dari budaya organisasi terhadap kinerja 

berdasarkan peran karyawan. Hal ini juga telah meningkatkan seberapa pentingnya 

budaya organisasi yang kuat yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

 Penelitian lain yang dilakukan oleh (Uddin, Luva, dan Hossian, 2013) 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan antara budaya 

organisasi terhadap kinerja. Aspek-aspek dari budaya organisasi seperti bagaimana 

keyakinan karyawan, norma, perilaku, dan semua aspek yang relevan dari budaya 

organisasi berdampak pada kinerja perusahaan. Jika budaya organisasi diterapkan 

dengan baik dan benar, maka kinerja yang dihasilkan akan lebih baik. 

 (Gunaraja, 2014) melakukan penelitian terhadap karyawan industri 

perbankan di India. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya hubungan 

yang positif antara budaya organisasi dengan kinerja karyawan. Budaya organisasi 

akan mempengaruhi tingkat produktivitas organisasi dengan cara yang positif. Jika 
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dilakukan dengan cara yang positif, maka kinerja yang dihasilkan juga positif dan 

optimal. 

Ho4: Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Ha4: Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

 

2.3.5 Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

 Kepuasan kerja merupakan hasil dipenuhinya beberapa keinginan dan 

kebutuhan melalui kegiatan bekerja. Dalam hal ini, kepuasan kerja memiliki 

pengaruh terhadap kinerja. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Javed, Balouch, 

dan Hassan, 2014) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara 

kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa 

tingkat kepuasan kerja dan motivasi mempengaruhi kinerja dan produktivitas 

karyawan. 

 Penelitian lain yang dilakukan oleh (Murti dan Srimulyani, 2013) 

menyatakan bahwa kepuasaan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Dan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (dalam Murti dan 

Srimulyani, 2013) menyatakan bahwa seseorang cenderung bekerja dengan penuh 

semangat apabila kepuasan dapat diperolehnya dari pekerjaannya dan kepuasan 

kerja karyawan merupakan kunci pendorong moral, kedisiplinan, serta prestasi 

kerja karyawan dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan. Pegawai yang 

puas saat bekerja pada perusahaannya, berkontribusi positif bagi peningkatan 

kinerjanya. 
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 Dalam beberapa kasus pada organisasi dengan beberapa manajer dan 

praktisi SDM, menyimpulkan bahwa hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja 

adalah hal yang biasa. Namun, penelitian lebih lanjut tidak setuju dengan 

kesimpulan ini. Ketidakmampuan untuk menemukan hubungan yang kuat antara 

kepuasan kerja dan kinerja disebabkan oleh sarana kecil yang sering digunakan 

untuk menentukan prestasi kerja 

Ho5: Kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Ha5: Kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

 

2.4 Model Penelitian 

Gambar 2.2 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Sumber: Diadopsi dari Arianto (2016) 
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Hipotesis dari model dari gambar diatas, akan dirumuskan sebagai berikut: 

Ho1: Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

Ha1: Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

Ho2: Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

Ha2: Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

Ho3: Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Ha3: Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Ho4: Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Ha4: Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Ho5: Kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Ha5: Kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016, dengan tujuan untuk ingin 

mengetahui pengaruh hubungan motivasi, budaya organisasi terhadap kepuasan 

kerja dan pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja. Penelitian ini dilakukan agar 

dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam melihat pengaruh dari variabel-

variabel di atas terhadap kinerja. Objek yang digunakan adalah karyawan tetap di 

kantor pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN pada Direktorat Jenderal 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang berjumlah 183 , 

yang beralamat di Jl. Sinsingamaraja No.2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  

 

3.2 Desain penelitian 

Desain penelitian merupakan serangkaian pilihan pengambilan keputusan 

rasional. Untuk mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan keputusan mengenai 

tujuan studi penelitian Sekaran (2006). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian descriptive, yaitu 

penelitian yang dirancang untuk membantu keputusan dalam menentukan, 

mengevaluasi, serta memilih alternatif terbaik dalam memecahkan masalah. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan peneltian deskriptif kuantitatif yang akan 

dilakukan dalam satu periode (cross sectional design). Cross sectional design 
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adalah jenis rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai 

sampel tertentu dari elemen populasi hanya satu kali (Maholtra, 2010). 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik survey kuisioner kepada 

responden yang terdaftar melalui daftar pertanyaan yang sistematis dengan jawaban 

yang muda dipahami. Hasil dari survey kuisioner tersebut lalu diolah oleh peneliti 

dengan mengunakan metode AMOS 21. 

3.3 Metode Penghimpunan Data 

 Menurut Sugiyono (2010) sumber data penelitian dapat diperoleh dari dua 

sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut data primer dan sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada 

pengumpul data. Data ini merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti 

langsung dari sumbernya. Data primer pada penelitian ini dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu 

apa yang tidak bias diharapkan dari responden. Kuesioner sebagai teknik 

pengumpulan data sangat cocok untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. 

Penelitian ini menggunakan Likert scale. Likert scale digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 
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sosial. Dengan Likert scale, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa petanyaan atau pernyataan. 

Penentuan jawaban responden adalah 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai 6 (Sangat 

Setuju). 

2.  Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

ke pengumpul data. Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, 

jurnal, dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti melakukan 

kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan mengenai penelitian ini dengan 

membaca sumber- sumber tersebut, khususnya yang mengenai dalam penelitian ini.  

 

3.4 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut (Sugiyono, 2010), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah pegawai tetap di Kementrian Agraria dan Tata 

Ruang/BPN Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan 

Tanah yang berjumlah 183 orang. 

 

 

2. Sampel Penelitian 
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Sedangkan sample menurut (Sugiyono, 2010) adalah bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Langkah pertama dalam penentuan 

sampel adalah menentukan populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah pada karyawan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Langkah kedua 

merupakan prosedur sampling atau yang biasa disebut dengan metode sampling. 

Peneliti menggunakan metode sampel non-probability sampling dengan teknik 

convenience sampling yaitu peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali 

berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan 

orang tersebut ada hubungannya dengan hal yang diteliti kriteria penentuan sampel 

dalam penelitian ini adalah responden yang terdiri dari karyawan tetap pada 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. 

Terakhir untuk mengetahui dimana besarnya jumlah sampel ditetapkan. 

Untuk metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah 

antara 100-200 (Hair et al., 2010). Bila ukuran sampel terlalu besar, misalnya 400 

maka metode menjadi sangat sensitive sehingga sulit mendapatkan ukuran-ukuran 

goodness of fit yang baik. Pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah 

indikator kali 5 sampai 10 (Hair et al., 2010). Dalam penelitian ini maka jumlah 

sampelnya adalah sebagai berikut: 

 

Jumlah Sampel = indikator x 5 

Jumlah Sampel = 24 x 5 = 120 

 

3.5 Operasionalisasi Variabel 
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Variabel-variabel penelitian tersebut didefinisikan secara mendetail 

sehingga indikator dan alat ukur yang digunakan dalam penelitian dapat 

diidentifikasikan dengan jelas. Peneliti menggunakan bantuan difinisi oprasional 

ini untuk membantu memodifikasi kuesioner, sehingga hal tersebut mempermudah 

responden dalam melakukan pengisian kuesioner yang diberikan sebagai data 

primer dalam penelitian. Berikut ini adalah definisi dan variabel-variabel yang 

digunakan oleh peneliti: 

 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Skala Pengukuran 

Motivasi 
(M) 

 

Motivasi adalah 
keinginan dalam 
diri seseorang yang 
menyebabkan 
orang tersebut 
bertindak. 
(Mathis & Jackson 
2006) 

M1: Ditempat kerja 
saya mencoba 
melakukan yang 
terbaik. 
M2: Saya pekerja 
keras. 
M3: Penting bagi saya 
untuk melakukan 
pekerjaan sebaik 
mungkin. 
M4: Saya berusaha 
memperbaiki kinerja 
saya di tempat kerja. 
M5: Saya 
menghabiskan waktu 
untuk berkomunikasi 
dengan banyak orang.  
M6: Saya adalah 
pribadi yang 
bersahabat. 
M7: Saya menikmati 
tugas yang dikerjakan 
M8: Saya mempunyai  

Skala Interval  

1-6 

 

Variabel Definisi Indikator Skala Pengukuran 
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  peran aktif di group. 
M9: Saya dapat 
mengarahkan aktifitas 
rekan kerja dalam 
organisasi. 
(Lawrence & Jordan 
2009). 

Skala Interval  

1-6 

 

Budaya 
Organisasi 
(OC) 

 

Budaya organisasi 
sebagai nilai 
prinsip, tradisi 
dancara-cara untuk 
mempengaruhi 
cara kerja atau  
perilaku  semua 
anggota organisasi. 
Robbins dan 
Coulter, (2007:89) 

BO1: Saya telah 
memperhatikan setiap 
hal-hal terperinci 
dalam di organisasi. 
BO2: Saya berfokus 
pada hasil kerja. 
BO3: Saya telah 
memperhitungkan 
dampak-dampak yang 
akan timbul di 
organisasi. 
BO4: Saya dapat 
membedakan 
pekerjaan untuk tim 
dan individu. 
BO5: Saya bekerja 
sama dengan baik 
dengan sesama 
pegawai. 
BO6: Saya tidak 
mengharapkan 
perubahan budaya. 
BO7: Saya didorong 
untuk menjadi inovatif 
dan berani untuk 
mengambil risiko. 
Robbins dan Coulter, 
(2007:90) 

Skala Interval  

1-6 

 

KepuasanKerja 
(KJ) 

 

Kepuasan kerja 
sebagai suatu sikap 
umum  terhadap 
pekerjaan 
seseorang, selisih 
antara banyaknya  
ganjaran yang 
diterima seorang 
pekerja dan  

KJ1: Pekerjaan saya 
cukup menantang 
untuk dijalani. 
KJ2: Saya merasa 
puas dengan gaji yang 
sesuai dengan 
kontribusi. 
KJ3: Saya merasa 
senang dengan kondisi  

Skala Interval  

1-6 

 

Variabel Definisi Indikator Skala Pengukuran 
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 banyaknya yang 
mereka yakini 
seharusnya mereka 
terima. 
(Robbins dan 
Coulter,  2007) 

lingkungan kerja. 
KJ4: Hubungan saya 
dengan rekan kerja 
berjalan dengan baik. 
(Robbins dan Coulter, 
2007) 

Skala Interval  

1-6 

 

Kinerja 
(KK) 

 

Kinerja adalah 
hasil pekerjaan 
yang dicapai 
seseorang 
berdasarkan 
persyaratan-
persyaratan 
pekerjaan. 
(Bangun, 2012) 
 

KK1: Saya 
mengerjakan tugas 
kantor 
sesuai dengan 
deskripsi 
pekerjaan/job 
description. 
KK2: Keahlian saya 
telah sesuai dengan 
pekerjaan. 
KK3: Saya 
bertanggung jawab 
atas 
pekerjaan yang saya 
lakukan. 
KK4: Saya mendapat 
arahan untuk bekerja 
dengan tepat dan cepat 
dari atasan. 
(Sedarmayanti, 2007) 

Skala Interval  

1-6 

 

3.6 Metode Analisis Data 

 Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model hubungan 

atau pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan maka metode analisis yang 

digunakan adalah SEM (Structural Equation Model). SEM adalah teknik statistik 

multivariat  yang merupakan kombinasi antara analisis factor dan analisis regresi 

(korelasi) yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variable yang ada pada 

sebuah model, baik itu antara indikator dengan konstruknya, ataupun hubungan 

antar konstruk Santoso (2012). Proses SEM dilakukan secara otomatis yaitu dengan 

bantuan software yang membantu menganalisis model SEM, software tersebut 

adalah AMOS 21 for windows. Sebuah model SEM yang lengkap pada dasarnya 
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terdiri dari Measurement Model dan Overall Model. Measurement Model ditujukan 

untuk mengkonfirmasi sebuah dimensi atau factor berdasarkan indikator-indikator 

empirisnya. Selanjutnya, overall model adalah model keseluruhan hubungan yang 

membentuk atau menjelaskan kualitas antara factor. Menurut (Wijanto, 2008), ada 

beberapa tahapan pokok yang dilalui dalam menggunkana SEM untuk sebuah 

kegiatan penelitian, yaitu: 

1. Spesifikasi model (specification model) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (Testing Fit) 

3.6.1 Spesifikasi model (Spesification Model) 

 SEM dimulai dengan menspesifikasikan model yang akan diestimasi. 

Spesifikasi model yang mempresentasikan permasalahan yang diteliti adalah 

penting dalam SEM. 

 Dalam penelitian ini terdapat variable laten eksogen dan endogen, yaitu 

Motivasi, Budaya Organisasi (variable eksogen), dan Kepuasan Kerja, Kinerja 

(variabel endogen). 

 Selanjutnya variable teramati atau variable terukur adalah variable yang 

dapat diamati atau disebut sebagai variable indikator. Variable teramati merupakan 

indicator atau ukuran dari variable eksogen maupun variable endogen. Pada metode 

survey menggunakan kuisioner, setiap pertanyaan mewakili varibel, pada penelitian 

ini terdapat 24 variabel teramati dikarenakan terdapat 24 indikator pertanyaan. 
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Gambar 3.2 Spesifikasi Model Penelitian (Sumber: AMOS 21) 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penulis dengan AMOS 21 

 

3.6.2 Identifikasi (Identification) 

Pada tahap identifikasi kita perlu memeriksa identifikasi dari persamaan 

simultan tersebut. Secara garis besar ada 3 kategori identifikasi dalam persamaan 

simultan, yaitu: 

1. Under-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang di 

estimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut 

merupakan variance dan covariance dari variabel-variabel teramati. Pada 

SEM, model dikatakan underidentified jika degree of freedom adalah 
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negative. Jika terjadi underidentified maka estimasi dan penilaian model 

tidak perlu dilakukan.  

2. Just-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang just 

identified mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminology 

SEM dinamakan saturated. Pada model yang just identified, penilaian 

model tidak perlu dilakukan. 

3. Over-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model 

dikatakan over identified jika degree of freedom adalah positif. Jadi jika 

terjadi over identified maka estimasi penilaian bias dilakukan. 

3.6.3 Estimasi (Estimation) 

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan 

nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang 

tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan 

berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. Estimator yang 

paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum Likelihood Estimator 

(MLE). MLE ini secara iteratif akan meminimisasian fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai 

berikut:  

F ML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q) 

Dimana diasumsikan Ʃ(θ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen, 1989 
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dalam (Wijanto 2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan 

Y) dalam model.  

3.6.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan 

model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien-

koefisien dari model struktural. Menurut (Hair et al., 2010) evaluasi terhdap tingkat 

kecocokan data dengan model dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:  

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)  

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit)  

3.6.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati/indikator) secara terpisah melalui:  

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrument yang akan diukur (Hair et al., 2010). 

 

 

 

Tabel 3.2 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 
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1. Kaiser meyer-olkin measure of 

sampling adequacy adalah 

statistik yang mengindikasikan 

proporsi variasi dalam variabel 

yang merupakan variasi umum 

(common variance), yakni variasi 

dalam penelitian  

Nilai KMO MSA > 0,5 menunjukkan 

bahwa faktor analisis dapat 

digunakan  

 

2. Bartlett’s test of sphericity 

mengindikasikan bahwa matriks 

korelasi adalah matriks identitas 

yang mengindikasikan bahwa 

variabel-variabel dalam faktor 

bersifat related atau unrelated  

Nilai signifikansi adalah hasil uji, jika 

nilai hasil uji < 0,05 menunjukkan 

hubungan yang signifikan antara 

variabel dan merupakan nilai yang 

diharapkan  

 

3. Anti image matrices, setiap nilai 

pada kolom diagonal anti-image 

correlation matrix menunjukkan 

measure of sampling adequacy 

dari masing-masing indikator. 

Nilai diagonal anti-image correlation 

matrix > 0,5 menunjukkan variabel 

cocok atau sesuai dengan struktur 

variabel lainnya di dalam faktor 

tersebut  

4. Total variance explained,  

 nilai pada kolom “cummulative 

%” menunjukkan persentase 

variansi yang disebabkan oleh 

keseluruhan faktor  

Nilai “cumulative %” harus > 60%  
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5. Component matrix, nilai factor 

loading dari variabel-variabel 

komponen faktor  

Nilai factor loading ≥ 0,5  

 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Untuk mengukur reliabilitas dalam 

SEM akan digunakan composite reliability measure (ukuran reliabilitas komposit) 

dan variance extracted measure (ukuran ekstrak varian) Hair et al., (2010). 

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara 

langsung hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement error untuk 

setiap indikator atau variabel teramati (Hair et al., 2010). 

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikator-

indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel laten. Ukuran 

ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut : Hair et al., (2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =  

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari 

model pengukuran. (Hair et al., 2010) menyatakan bahwa sebuah konstruk 

emmpunyai reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya 
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(construct reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya (variance 

extracted) ≥ 0,50.  

3.6.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit (GOF) antara data dengan model. 

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara 

langsung seperti ada teknik multivariate yang lain.  

1. Ukuran Kecocokan Absolut  

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran 

kecocokan absolute, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi 

SEM adalah sebagai berikut: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut  

RMSEA  =  

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 0,08 

menunjukkan good fit.  

b. CMIN/DF  

 CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan 

CMIN/DF adalah sebagai berikut:  
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2. Ukuran Kecocokan Inkremental  

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model atau 

independence model.  

a. Comparative Fit Index (CFI)  

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

CFI = 1 −   

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 menunjukkan good fit, 

sedangkan 0,80 ≤ CFI < 0,90 sering disebut sebagai marginal fit.  

Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang 

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Goodness 

of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 

 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

 

 

 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom 

yang diharapkan terjadi dalam populasi dan 

bukan sample. 

Analisis motivasi..., Neddy Kariswanto, Ma.-IBS, 2016



61 
 

Indonesia Banking School 
 

  Hair et al., (2010) 

RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedang 

RMSEA < 0,05 adalah close fit 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah good fit 

Incremental fit Measures 

Comparative Fit Index 

(CFI)  

 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih 

tinggi adalah lebih baik. CFI ≥0,90 adalah good 

fit, sedang 0,80 ≤ CFI < 0,90 adalah marginal 

fit.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

4.1.1  Kementrian Agraria dan Tata Ruang 

 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia pertama kali 

dibentuk pada tahun 1955 melalui Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 

1955.Sebelum menjadi kementerian pada tahun 1955, urusan agraria 

diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri. Hal ini dikarenakan awalnya 

pemerintah pada waktu itu menganggap bahwa urusan agraria belum merupakan 

urusan strategis sehingga cukup diselenggarakan oleh suatu lembaga di bawah 

kementerian.  

 Titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional terjadi pada 24 September 

1960. Pada hari itu, rancangan Undang-Undang Pokok Agraria disetujui dan 

disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan berlakunya 

UUPA tersebut, untuk pertama kalinya pengaturan tanah di Indonesia 

menggunakan produk hukum nasional yang bersumber dari hukum adat. Dengan 

ini pula Agrarische Wet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Tahun 1960 ini 

menandai berakhirnya dualisme hukum agraria di Indonesia. 

 Pada tahun 1964, meIalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1964, 

ditetapkan tugas, susunan, dan pimpinan Departemen Agraria. Peraturan tersebut 
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nantinya disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1965 

yang mengurai tugas Departemen Agraria serta menambahkan Direktorat 

Transmigrasi dan Kehutanan ke dalam organisasi. Pada periode ini, terjadi 

penggabungan antara Kantor Inspeksi Agraria-Departemen Dalam Negeri, 

Direktorat Tata Bumi-Departemen Pertanian, Kantor Pendaftaran Tanah-

Departemen Kehakiman.  

 Pada tahun 1965, Departemen Agraria kembali diciutkan secara 

kelembagaan menjadi Direktorat Jenderal. Hanya saja, cakupannya ditambah 

dengan Direktorat bidang Transmigrasi sehingga namanya menjadi Direktorat 

Jenderal Agraria dan Transmigrasi, di bawah Departemen Dalam Negeri. Penciutan 

ini dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru dengan alasan efisiensi dan 

penyederhanaan organisasi. Namun struktur ini tidak bertahan lama karena pada 

tahun yang sama terjadi perubahan organisasi yang mendasar. Direktorat Jenderal 

Agraria tetap menjadi salah satu bagian dari Departemen Dalam Negeri dan 

berstatus Direktorat Jenderal, sedangkan permasalahan transmigrasi ditarik ke 

dalam Departemen Veteran, Transmigrasi, dan Koperasi.  

 Pada tahun 1972, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1969 

dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 

1972, yang menyebutkan penyatuan instansi Agraria di daerah. Di tingkat provinsi, 

dibentuk Kantor Direktorat Agraria Provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota 

dibentuk Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya.  

 Tahun 1988 merupakan tonggak bersejarah karena saat itu terbit Keputusan 

Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sejalan 
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dengan meningkatnya pembangunan nasional yang menjadi tema sentral proyek 

ekonomi – politik Orde Baru, kebutuhan akan tanah juga makin meningkat. 

Persoalan yang dihadapi Direktorat Jenderal Agraria bertambah berat dan rumit. 

Untuk mengatasi hal tersebut, status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan 

menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan nama Badan Pertanahan 

Nasional. Dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tersebut, 

Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden.  

 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993, tugas Kepala 

Badan Pertanahan Nasional kini dirangkap oleh Menteri Negara Agraria. Kedua 

lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai Menteri Negara Agraria/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Menteri Negara 

Agraria berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang bersifat koordinasi, sedangkan 

Badan Pertanahan Nasional lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat 

operasional.  

 Pada tahun 1999 terbit Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Kepala Badan Pertanahan 

Nasional dirangkap oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelaksanaan 

pengelolaan pertanahan sehari-harinya dilaksanakan Wakil Kepala Badan 

Pertanahan Nasional. 

 Pada periode ini Badan Pertanahan Nasional beberapa kali mengalami 

perubahan struktur organisasi. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang 

Badan Pertanahan Nasional mengubah struktur organisasi eselon satu di Badan 

Pertanahan Nasional. Namun yang lebih mendasar adalah Keputusan Presiden 
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Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Dibidang Pertanahan. 

Disusul kemudian terbit Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 

2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan memposisikan BPN 

sebagai lembaga yang menangani kebijakan nasional di bidang pertanahan. 

 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

berdasarkan Peraturan PresidenNomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan 

Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 2015. Peraturan Presiden Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang berfungsi  Tata 

Ruang  dan Penguatan lembaga agraria kembali diperkuat pada masa 

kepemimpinan Presiden Joko Widodo yakni dengan menggabungkan Badan 

Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengurusi penataan ruang, 

planologi dan perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial. Penggabungan 

struktur ini diikuti dengan uraian tugas dan fungsi kelembagaan Kementerian 

Agraria yang sejatinya amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, sesuai semangat Pasal 33 Ayat 3 Konstitusi UUD 1945. 

 Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan 

Tanah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang menyusul 

ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019. 

Untuk menyempurnakan organisasi kerja di internal Kementerian, Menteri Agraria 
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dan Tata Ruang/Kepala BPN mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional yang menetapkan struktur organisasi di bawah Direktorat 

Jenderal. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Dan Penguasaan Tanah terdiri atas satu Sekretariat Direktorat Jenderal dan Empat 

Direktorat 

4.1.2 Visi dan Misi Kementrian Agraria dan Tata Ruang 

 1. Visi 

(a) Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan  tanah dan 

pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta 

keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan 

dan kenegaraan Republik Indonesia. 

2. Misi 

(b) Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan 

pertanahan untuk: 

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-

sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan 

kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta 

pemantapan ketahanan pangan. 
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2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih 

berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 

tanah (P4T). 

3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis 

dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan 

perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan 

perangkat hukum dan sistem pengelolaan  pertanahan 

sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara 

di kemudian hari. 

4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan 

kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-

luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah 

sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan 

lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, 

prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan 

aspirasi rakyat secara luas. 

 

 

 

4.2 Karakteristik Responden 

4.2.1 Responden Berdasarkan Usia 

 Berikut adalah gambaran usia responden. 
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Tabel 4.1 Usia Responden 

No Usia f % 

1 ≤ 25 Tahun 16 13% 

2 26 - 40 Tahun 75 63% 

3 ≥ 41 Tahun 29 24% 

Total 120 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 120 responden, 63% responden 

berusia antara 26 – 40 tahun, 24% dari responden berusia lebih besar dari atau sama 

dengan 41 tahun, dan 13%  responden berusia kurang 25 tahun . Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada grafik berikut: 

4.2.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Berikut adalah gambaran responden baerdasarkan jenis kelamin. 

  Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin f % 

1 Pria  39 32% 

2 Wanita 81 68% 

Total 120 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 120 responden,  lebih dari 

setengah respoden adalah wanita (68%), dan kurang dari setengah  responden 

sisanya adalah pria (32%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut: 
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4.2.3 Responden Berdasarkan Pendidikan 

 Berikut adalah gambaran pendidikan responden. 

Tabel 4.3 Pendidikan Responden 

No Pendidikan f % 

1 Pasca Sarjana 16 13% 

2 Sarjana 85 71% 

3 Diploma 19 16% 

  Total 120 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 120 responden, lebih dari 

setengah responden berpendidikan sarjana (71%), selanjutnya diploma  (16%) dan 

sisanya yang berpendidikan pascasarjana (13%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada grafik berikut: 

 

4.2.4 Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 Berikut adalah gambaran masa kerja 

Tabel 4.4 Lama Bekerja Responden 

No Lama Bekerja f % 

1 ≤ 5 Tahun 40 33% 

2 6 - 10 Tahun 43 36% 

3 ≥ 11 Tahun 37 31% 

Total 120 100% 
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 120 respoden, 36% responden 

memiliki masa kerja 6-10 tahun, selanjutnya 33% memiliki masa kerja kurang dari 

atau sama dengan 5 tahun, dan 31% responden memiliki masa kerja lebih dari atau 

sama dengan 11 tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

4.2.5 Responden Berdasarkan Gaji Pokok Perbulan 

 Berikut adalah gambaran masa kerja 

Tabel 4.5 Gaji Pokok Perbulan Responden 

No. Gaji Pokok Perbulan f % 

1 ≤ Rp 1.000.000 1 1% 

2 Rp 1.000.000 - Rp 1.999.000 5 4% 

3 Rp 2.000.000 - Rp 2.999.000 60 50% 

4 Rp 3.000.000 - Rp 3.999.000 30 25% 

5 ≥ Rp 4.000.000 24 20% 

Total 120 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 120 respoden, 50% responden 

memperoleh gaji pokok sebesar Rp 2.000.000 sampai dengan Rp 2.999.000, 25% 

responden memperoleh gaji pokok sebesar Rp 3.000.000 sampai dengan,  Rp 

3.999.000, 20% responden memperoleh gaji pokok lebih atau sama dengan >= Rp 

4.000.000, 4% responden memperoleh gaji sebesar Rp 1.000.000 sampai dengan 

Rp 1.999.000, dan 1% responden memperoleh gaji kurang dari Rp 1.000.000. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut: 
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4.3. Analisis Hasil (Pre-Test) 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan 

responden sebanyak 30 orang untuk melakukan pre-test.  

4.3.1. Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan  melakukan analisis faktor pada 

hasil pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin 

measure of sampling adequacy, bartlett’s test of spcerecity, anti –image matrices, 

total variance explained, dan factor loading of component matrix. Software yang 

digunakan adalah SPSS 21. 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas Pre-Test 

Variabel Indikator 
KMO 

(>0.5) 

    Factor 

Loading 

(>0.5) 

Keterangan SIG 

(<0.05) 

MSA 

(>0.5) 

Motivasi 

M1 

0.757 0.00 

0.677 0.696 Valid 
M2 0.731 0.723 Valid 
M3 0.920 0.776 Valid 
M4 0.775 0.865 Valid 
M5 0.778 0.888 Valid 
M6 0.799 0.856 Valid 
M7 0.689 0.716 Valid 
M8 0.690 0.695 Valid 
M9 0.740 0.644 Valid 

Budaya 
Organisasi 

BO1 

0.710 0.00 

0.893 0.680 Valid 
BO2 0.808 0.950 Valid 
BO3 0.765 0.670 Valid 
BO4 0.684 0.522 Valid 
BO5 0.648 0.975 Valid 
BO6 0.606 0.719 Valid 
BO7 0.676 0.898 Valid 
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Tabel 4.7 Lanjutan Hasil Pengujian Validitas Pre-Test 

Variabel Indikator 
KMO 

(>0.5) 

    Factor 

Loading 

(>0.5) 

Keterangan SIG 

(<0.05) 

MSA 

(>0.5) 

Kepuasan 
Kerja 

KJ1 

0.706 0.00 

0.706 0.835 Valid 
KJ2 0.720 0.833 Valid 
KJ3 0.695 0.786 Valid 
KJ4 0.703 0.752 Valid 

Kinerja 

KK1 

0.856 0.00 

0.825 0.944 Valid 
KK2 0.846 0.935 Valid 
KK3 0.855 0.921 Valid 
KK4 0.913 0.869 Valid 

 

Dari tabel 4.6 dan 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa item-item indikator 

(pertanyaan) dalam kuesioner dari empat variabel tersebut benar-benar mengukur 

apa yang ingin diukur dalam penelitian ini. Dalam Tabel menunjukkan seluruh 

indikator pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah 

disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-

test adalah valid, sehingga dari semua item indikator dalam penelitian ini maka 

dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

4.3.2 Uji Reabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuisioner terhadap variabelnya. 

Batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0.60 maka, indikator pernyataan dalam kuisioner 

dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). 

Berikut ini merupakan hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 
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Tabel 4.8 Hasil Pengujian Reabilitas Pre-Test 

Variabel 

Cronbach's 

Aplha Keterangan 

Motivasi 0.909 Realiabel 

Budaya Organisasi 0.864 Realiabel 

Kepuasan Kerja 0.804 Realiabel 

Kinerja 0.930 Realiabel 

 

Berdasarkan hasil pada Tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu Motivasi, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja 

memiliki cronbach’s alpha >0,60. Hasil ini menyatakan jika item indikator 

pernyataan dalam kuisioner ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, 

hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 

4.4. Hasil Analisis Data 

Berdasarkan  metode  penelitian yang telah dijelaskan pada bab tiga, metode 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 

Model (SEM) dengan software AMOS 21 sebagai upaya pengujian hipotesis. 

AMOS dipilih karena penggunaannya sudah cukup lazim digunakan untuk 

melakukan analisis data SEM. Analisis data SEM bertujuan untuk mendapatkan 

dan mengevaluasi kecocokan model yang diajukan. Kemudian, setelah diketahui 

semua hasil pengolahan data, selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik 
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kesimpulan berdasarkan pada hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software 

tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2010 

dan SPSS 21. 

4.4.1. Spesifikasi Model 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini menerapkan analisis 

SEM sebagai upaya pengujian hipotesis. Spesifikasi model dan path diagram dalam 

penelitian ini telah dijelaskan ada bab III, dimana model penelitian terdiri dari 5 

hipotesis, dan 24 indikator untuk menguji adanya hubungan kausalitas antara 

variabel-variabel yang dihipotesiskan. 

4.4.2. Identifikasi Model 

Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model 

menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori over-identified. Identifikasi 

ini dilakukan dengan melihat nilai degree of freedom (df) dari model penelitian. 

Tabel dibawah ini merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan nilai df 

sebesar 246. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori over-

identified karena memiliki nilai df positif. Oleh karena itu, analisis data SEM bisa 

dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 
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Tabel 4.9 Perhitungan Degrees of Freedom (Default model) 

  

Number of distinct sample moments: 300 

Number of distinct parameters to be estimated: 54 

Degrees of freedom (300 - 54): 246 

Dari hasil tersebut, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan model termasuk 

dalam kategori over-identified. Seperti yang telah dijelaskan pada babsebelumnya, 

model dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. 

Sebelum dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas 

terlebih dahulu. 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1.Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik jika 

muatan faktor standarnya (standardized loading factors) ≥ 0.50 dan idealnya ≥ 0.70 

(Hair et al., 2010). Reliabilitas adalah  konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas 

tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi 

dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Mengukur reliabilitas dalam 

SEM akan digunakan composite reliability Measure dan variance extracted 
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Measures, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct 

reliability (CR) ≥ 0.70 dan average variance extracted (AVE) ≥ 0.50. 

Pada tabel 4.9 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading yang 

berada ≥ 0.5 dan semua variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. 

Selain validitas, tabel 4.10 juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran 

AVE dan CR yang telah  memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa 

indikator-indikator yang dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

Variabel 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Kesimpulan Factor 
Loading 

Kriteria 
≥ 0.5 

Construct 
Reliability ≥ 

0.7 

average 
variance 
extracted 

≥ 0.5 

M1 0.701 Valid 

0.8108543 0.670646 Reliabel 

M2 0.638 Valid 
M3 0.717 Valid 
M4 0.746 Valid 
M5 0.706 Valid 
M6 0.64 Valid 
M7 0.62 Valid 
M8 0.791 Valid 
M9 0.63 Valid 
BO1 0.612 Valid 

0.8121818 0.4670467 Reliabel 

BO2 0.738 Valid 
BO3 0.647 Valid 
BO4 0.829 Valid 
BO5 0.616 Valid 
BO6 0.647 Valid 
BO7 0.668 Valid 
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Tabel 4.10 Lanjutan Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

Variabel 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Kesimpulan Factor 
Loading 

Kriteria 
≥ 0.5 

Construct 
Reliability ≥ 

0.7 

average 
variance 
extracted 

≥ 0.5 

KJ1 0.791 Valid 

0.5980049 0.6581265 Reliabel 
KJ2 0.606 Valid 
KJ3 0.658 Valid 
KJ4 0.623 Valid 
KK1 0.748 Valid 

0.7019647 0.5492445 Reliabel 
KK2 0.736 Valid 
KK3 0.723 Valid 
KK4 0.757 Valid 

 

4.4.4 Estimasi Model 

Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil estimasi 

model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi dan 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk menganalisis data SEM. 

4.4.4.1 Pengukuran Goodness of Fit (GOF) 

Tabel 4.11 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri dari 

CMIN/df, RMSEA, dan CFI menunjukkan semua ukuran memberikan hasil yang 

fit. Jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit. 

Sehingga model dalam penelitian ini dinyatakan fit (Hait et al., 2010). 
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Tabel 4.11 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan 

Hasil 

Perhitungan 

Kesimpulan 

Absolute-Fit Measures 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 3.00 (good fit) 2.29 Good fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0.08 (good fit) 

0.104 Poor fit 0.08 ≤ RMSEA ≤ 0.08 (marginal fit) 

RMSEA ≥0.10 (Poor fit) 

Incremental-Fit Measures 

CFI 

CFI ≥ 0.08 (good fit) 

0.631 Marginal fit 0.80 ≤CFI ≤ 0.600 (marginal fit) 

CFI ≤ 0.10 (Poor fit) 

 

4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis Dalam Struktural Model (Structural 

Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten 

eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap 

koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal 

atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka 

konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan diketahui 

tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater 

menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis dan tingkat signifikansi p < 0.05 
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maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi 

parameter menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi p > 0,05 

maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil pengujian hipotesis 

pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini. 

Tabel 4.12 Output Regression Weights 

Path Estimasi p Kesimpulan 

KJ<---M 0.637 *** Didukung data 

KJ<---BO 2.092 0.01 Didukung data 

KK<---M 0.285 0.006 Didukung data 

KK<---KJ 0.151 0.001 Didukung data 

KK<---BO 1.248 0.017 Didukung data 

 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, semua hipotesis menunjukan hasil yang signifikan. 

Dari tabel tersebut bisa diurutkan bahwa variabel yang memiliki signifikansi 

tertinggi dan hubungan yang erat antar variabel yaitu sebagi berikut: 

a. Motivasi terhadap Kepuasan Kerja dengan nilai p=*** (sangat kecil) dan 

nilai estimasi sebesar 0.637. 

b. Kepuasan Kerja terhadap Kinerja dengan nilai p=0.151 dan nilai estimasi 

0.001  

c. Motivasi terhadap Kinerja dengan nilai p=0.285 dan nilai estimasi 0.006  

d. Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dengan nilai p=2.092  dan nilai 

estimasi 0.01 
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e. Budaya Organisasi terhadap Kinerja dengan nilai p=1.248 dan nilai estimasi 

0.017  

4.4.4.3 Model Hasil Penelitian 

Gambar 4.1 Model Hasil Penelitian 

 

     H3 (+)    0,285 

                  H1 (+) 0,637     

           H5 (+)  0,151 

 

                       H2 (+) 2,092      H4 (+) 1,248 

 

 

 

 

4.5. Pembahasan 

Setelah peneliti melakukan uji analisi data yang mengacu dengan 

menggunakan metode SEM, maka hasil yang telah diteliti menunjukkan bahwa 

seluruh variabel telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dan model 

keseluruhan telah menunjukkan kecendrungan ke arah yang baik. Pengujian 

hipotesis yang dilakukan pada tabel 4.12 yang diajukan pada model penelitian ini, 

tiga hipotesis memiliki hubungan yang signifikan dalam penelitian ini. Pembahasan 

dari pengujian masing-masing hipotesis penelitian akan dijelaskan berikut ini. 

M 

BO 

KJ KK 
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4.5.1. Hasil Uji Motivasi terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,637 

dengan nilai P=*** (sangat kecil). Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga mendukung 

hipotesis. Maka dari itu, Motivasi memiliki hubungan positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan Kerja dan hipotesis dapat diterima. 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan positif 

Motivasi terhadap Kepuasan Kerja. Hasil tersebut sejalan dengan Penelitian yang 

dilakukan oleh (Arianto, 2016) menyatakan bahwa motivasi mempunyai pengaruh 

positif terhadap kepuasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 

motivasi dari perusahaan dapat memberikan kepuasan kerja karyawan. 

4.5.2. Hasil Uji Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 2,092 

dengan nilai P=0.01. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan 

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga mendukung hipotesis. Hal ini 

menyatakan, Budaya Organisasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan Kerja sehingga hipotesis dapat diterima. 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan positif 

Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja. Hasil tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan (Sabri, Ilyas, dan Amjad, 2011) menyatakan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja.Para 
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pembuat keputusan harus menciptakan budaya organisasi yang mendukung dalam 

rangka meningkatkan tingkat kepuasan kerja dari lembaga tersebut. 

4.5.3. Hasil Uji Motivasi terhadap Kinerja 

Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0.285 

dengan nilai P=0.006. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga mendukung hipotesis. Maka 

dari itu, Motivasi memiliki hubungan Positif terhadap Kinerja dan hipotesis dapat 

diterima. 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan positif antara 

Motivasi terhadap Kinerja. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dillakukan 

oleh (Aarabi, Subramaniam, Almintisir, dan Akeel, 2013) menyatakan bahwa 

motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Aspek-aspek dari 

motivasi seperti pembayaran, keamanan bekerja, promosi, kebebasan, lingkungan 

yang bersahabat, dan pelatihan. Semua itu berdampak pada kinerja perusahaan. Jika 

motivasi diterapkan dengan baik dan benar, maka kinerja yang dihasilkan akan 

lebih baik. 

4.5.4. Hasil Uji Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 1.248 

dengan nilai P=0.017. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga mendukung hipotesis.Maka 

dari itu, Budaya Organisasi memiliki hubungan Positif terhadap Kinerja dan 

hipotesis dapat diterima. 
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Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan positif antara 

Budaya Organisasi terhadap Kinerja. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Uddin, Luva, dan Hossian, 2013) menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh positif yang signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja. Aspek-

aspek dari budaya organisasi seperti bagaimana keyakinan karyawan, norma, 

perilaku, dan semua aspek yang relevan dari budaya organisasi berdampak pada 

kinerja perusahaan. Jika budaya organisasi diterapkan dengan baik dan benar, maka 

kinerja yang dihasilkan akan lebih baik. 

4.5.5. Hasil Uji Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0.151 

dengan nilai P=0.001.Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positifdengan 

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga mendukung hipotesis. Maka dari 

itu, Kepuasan Kerja memiliki hubungan Positif terhadap Kinerja dan hipotesis 

dapat diterima. 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan positif antara 

Kepuasan Kerja terhadap Kinerja. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Murti dan Srimulyani, 2013) menyatakan bahwa seseorang 

cenderung bekerja dengan penuh semangat apabila kepuasan dapat diperolehnya 

dari pekerjaannya dan kepuasan kerja karyawan merupakan kunci pendorong 

moral, kedisiplinan, serta prestasi kerja karyawan dalam mendukung terwujudnya 

tujuan perusahaan. Pegawai yang puas saat bekerja pada perusahaannya, 

berkontribusi positif bagi peningkatan kinerjanya. 
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4.6 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Motivasi, 

dan Budaya Organisasi, terhadap Kinerja melalui Kepuasan Kerja.Berdasarkan 

hasil penelitian dapat diberikan implikasi untuk pihak Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/BPN.  

Berdasarkan nilai loading tertinggi pada variabel Motivasi yang paling besar ada 

pada indikator M8 (Saya mempunyai peran aktif di group) yaitu sebesar 0.791. Hal 

ini menunjukkan bahwa pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki 

keaktifan dari masing-masing individu di dalam setiap kelompok kerja. Sehingga 

atasan perlu memberikan lebih banyak tugas dalam bentuk grup. Pada nilai loading 

terendah pada variabel motivasi ada pada indikator M7 (Saya menikmati tugas yang 

dikerjakan) yaitu sebesar 0,62. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai kurang 

menikmati tugas yang mereka kerjakan, karena pekerjaan kurang sesuai dengan 

bidang pegawai. Sehingga atasan seharusnya memberikan pilihan posisi kepada 

pgawai dan memberikan penjelasan akan posisi-posisi tersebut agar pegawai dapat 

memilih posisi yang sesuai dengan bidang mereka. 

Selanjutnya, pada nilai loading untuk variabel Budaya Organisasi, nilai 

loading yang paling besar pada indikator BO4 (Saya dapat membedakan pekerjaan 

untuk tim dan individu) yaitu sebesar 0.829. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang sudah terbiasa membedakan pekerjaan untuk 

tim dan individu. Sehingga perlu untuk mempertahankan budaya komunikasi yang 

jelas sehingga karyawan dapat bekerja sesuai tugas yang diberikan agar hasil kerja 

Analisis motivasi..., Neddy Kariswanto, Ma.-IBS, 2016



85 
 

Indonesia Banking School 
 

yang dihasilkan optimal. Pada nilai loading terendah ada pada indikator BO1 (Saya 

telah memperhatikan setiap hal-hal terperinci di dalam organisasi) yaitu sebesar 

0,612. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai kurang memperhatikan hal-hal 

terperinci dalam organisasi, seperti peraturan-peraturan. Sehingga atasan harus 

lebih menegakan, memfungsikan, melaksanakan serta meningkatkan kepatuhan 

agar pegawai lebih patuh terhadap peraturan yang ada. 

Pada variabel Kepuasan Kerja, indikator yang memiliki nilai loading paling 

besar adalah KJ1 (Pekerjaan Saya cukup menantang untuk dijalani) yaitu sebesar 

0.791. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang 

merasa puas dan tidak bosan dengan pekerjaan yang membuat pegawai merasa 

tertantang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga pegawai dapat 

menghasilkan kinerja yang maksimal. Sehingga atasan perlu memberikan 

tantangan dalam tugas baru yang masih mungkin untuk diselesaikan para pegawai, 

agar mereka merasa termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pada nilai 

loading terendah ada pada indikator KJ2 (Saya merasa puas dengan gaji yang sesuai 

dengan kontibusi) yaitu sebesar 0,606. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai tidak 

cukup puas dengan gaji mereka yang tidak sesuai dengan kontribusi. Sehingga perlu 

melakukan penelitian kecil tentang gaji pegawai agar bisa mengetahui pasaran gaji 

pegawai yang sesuai dengan kontribusi mereka. Jika masih dirasa kurang, maka 

perlu memberikan reward atau bonus lebih kepada pegawai yang berkontribusi 

baik, agar pegawai merasa lebih puas dengan yang mereka dapat dari kontribusinya. 

Terakhir, pada variabel Kinerja nilai loading paling besar pada indikator 

KK4 (Saya mendapat arahan untuk bekerja dengan tepat dan cepat dari atasan) yaitu 
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sebesar 0.757. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang merasa puas dengan atasan yang memberikan arahan dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Sehingga perlu untuk mempertahankan komunikasi yang jelas dan 

efektif dari atasan kepada bawahan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 

Selanjutnya pada nilai loading terendah ada pada indikator KK3 (Saya bertanggung 

jawab atas pekerjaan yang saya lakukan) yaitu sebesar 0,723. Hal tersebut 

menunjukan bahwa pegawai kurang bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka 

lakukan, karena pekerjaan yang mereka lakukan kurang dipertanggung jawabkan. 

Sehingga atasan seharusnya mempertanggung jawabkan dan mengoreksi tugas 

yang sudah dikerjakan oleh pegawai, agar pegawai merasa pekerjaannya tidak sia-

sia dan pegawai menjadi semakin bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Motivasi dan 

Budaya Organisasi terhadap Kinerja melalui Kepuasan Kerja. Dengan menggunakan 

studi penilitian pada karyawan di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja. 

2. Variabel budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja.  

3. Variabel motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

4. Variabel budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja.  

5. Variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja.  
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5.2 Saran  

Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan adanya pengaruh yang 

positif dan signifikan pada setiap hipotesisnya. Beberapa saran yang dapat 

penulis berikan untuk Kementrian Agraria dan Tata Ruang sebagai berikut: 

1. Lebih banyak memberikan tugas dalam bentuk grup. 

2. Memberikan pilihan posisi kepada pgawai dan memberikan 

penjelasan akan posisi-posisi tersebut agar pegawai dapat 

memilih posisi yang sesuai dengan bidang 

mereka.Mempertahankan kegiatan character building dengan 

inovasi baru untuk lebih membentuk karakter setiap pegawai 

agar pegawai lebih mewujudkan rasa tanggung jawab terhadap 

pekerjaannya. 

3. Melakukan penelitian kecil tentang gaji pegawai agar bisa 

mengetahui pasaran gaji pegawai yang sesuai dengan kontribusi 

mereka. 

4. Memberikan reward atau bonus lebih kepada pegawai yang 

berkontribusi baik. 

5. Mengadakan kegiatan outbond agar karyawan lebih dekat 

dengan sesama pegawai dan atasan 

6. Mempertahankan budaya komunikasi yang jelas sehingga 

karyawan dapat bekerja sesuai tugas yang diberikan agar hasil 

kerja yang dihasilkan optimal. 
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7. Mempertanggung jawabkan dan mengoreksi tugas yang sudah 

dikerjakan oleh. 

8. Menyarankan kepada atasan untuk memberikan tantangan 

dalam tugas baru yang masih mungkin untuk diselesaikan para 

pegawai, agar mereka merasa termotivasi untuk menyelesaikan 

pekerjaan tersebut. 

9. Menegakan, memfungsikan, melaksanakan serta meningkatkan 

kepatuhan agar pegawai lebih patuh terhadap peraturan yang 

ada.Mempertahankan pemberian kompensasi 

10. Mempertahankan komunikasi yang jelas dan efektif dari atasan 

kepada bawahan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 

11. Mempertahankan pengembangan karier karyawan 

12. Mempertahankan dan menambah pelatihan terhadap karyawan 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian 

Kuesioner 

Saya Neddy Kariswanto adalah mahasiswa Indonesia Banking School yang sedang melakukan 

penelitian. Saya memohon kesediaan bapak/ibu untuk berpartisipasi dengan menjawab sejumlah 

pertanyaan yang disajikan dalam halaman ini. Atas perhatiaan dan partisipasinya saya ucapkan 

banyak terimakasih. 

 

i. IdentitasResponden 

Berikantanda (X) padasalahsatujawaban. 

 

1. Usia   : [   ] ≤ 25Tahun  

[   ] 26 – 40 Tahun  

[   ] ≥ 41 Tahun 

2. Jenis Kelamin  : [   ] Laki-laki  [   ] Perempuan 

3. Pendidikan Terakhir : [   ] Pascasarjana  

  [   ] Sarjana   

  [   ] Diploma   

4. Lama Bekerja  : [   ] ≤ 5 Tahun 

      [   ] 6 – 10 Tahun 

  [   ] ≥ 11 Tahun 

5. Gaji Pokok perbulan : [   ] < Rp1.000.000 

  [   ] Rp1.000.000–Rp1.999.000 

  [   ] Rp2.000.000–Rp2.999.000 

  [   ] Rp3.000.000–Rp3.999.000 

  [   ] ≥ Rp4.000.000 

 

ii. Petunjuk pengisian kuisioner 

1. Kuisioner penelitian ini berisi 24 pernyataan. 

2. Pilih salah satu jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda (X). 
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3. Isilah kuisioner berdasarkan pendapat anda. 

4. Tanyakan hal yang kurangan dimengerti langsung kepada peneliti. 

 

iii. KuisionerPenelitian 

1=Sangat tidak setuju, 2=Tidak setuju, 3=Kurang setuju, 4=Cukup setuju, 5=Setuju, 

6=Sangat setuju 

 Pernyataan 1 2 3 4 5 6 

1 Ditempat kerja saya mencoba melakukan yang 
terbaik. 

      

2 Saya pekerja keras       
3 Penting bagi saya untuk melakukan pekerjaan sebaik 

mungkin 
      

4 Saya berusaha memperbaiki kinerja saya di tempat 
kerja 

      

5 Saya menghabiskan waktu untuk berkomunikasi 
dengan banyak orang 

      

6 Saya adalah pribadi yang bersahabat       
7 Saya menikmati tugas yang dikerjakan       
8 Saya mempunyai peran aktif di group       

9 Saya dapat mengarahkan aktifitas rekan kerja dalam 
organisasi 

      

10 Saya telah memperhatikan setiap hal-hal terperinci 
dalam di organisasi 

      

11 Saya berfokus pada hasil kerja       

12 Saya telah memperhitungkan dampak-dampak yang 
akan timbul di organisasi 

      

13 Saya dapat membedakan pekerjaan untuk tim dan 
individu 

      

14 Saya bekerja sama dengan baik dengan sesama 
pegawai 

      

15 Saya tidak mengharapkan perubahan budaya       

16 Saya didorong untuk menjadi inovatif dan berani 
untuk mengambil risiko 

      

17 Pekerjaan saya cukup menantang untuk dijalani       
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18 Saya merasa puas dengan gaji yang sesuai dengan 
kontribusi 

      

19 Saya merasa senang dengan kondisi lingkungan 
kerja 

      

20 Hubungan saya dengan rekan kerja berjalan dengan 
baik 

      

21 Saya mengerjakan tugas kantor sesuai dengan job 
description 

      

22 Keahlian saya telah sesuai dengan pekerjaan       

23 Saya bertanggung jawab ataspekerjaan yang saya 
lakukan 

      

24 Saya mendapat arahan untuk bekerja dengan tepat 
dan cepat dari atasan 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

1. MOTIVASI 

- RELIABILITAS 

 

 

 
 

 

- VALIDITAS 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .757 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 187.993 

df 36 

Sig. .000 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.909 9 
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Component Matrixa 

 Component 

1 2 

M1 .696 -.440 

M2 .723 -.196 

M3 .776 -.383 

M4 .865 -.215 

M5 .888 -.137 

M6 .856 .334 

M7 .716 .559 

M8 .695 .510 

M9 .644 .017 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 
 

 

 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5.289 58.767 58.767 5.289 58.767 58.767 

2 1.128 12.539 71.306 1.128 12.539 71.306 

3 .787 8.744 80.050    
4 .749 8.317 88.368    
5 .422 4.685 93.053    
6 .268 2.972 96.025    
7 .172 1.908 97.934    
8 .110 1.219 99.153    
9 .076 .847 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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2. BUDAYA ORGANISASI 

- RELIABILITAS 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.864 7 

 
- VALIDITAS 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .710 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 213.880 

df 21 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 BO1 BO2 BO3 BO4 BO5 BO6 BO7 

Anti-image Covariance 

BO1 .569 .016 -.014 .005 -.027 .006 .041 

BO2 .016 .043 .047 -.005 -.018 .013 .008 

BO3 -.014 .047 .418 .158 -.033 .009 .019 

BO4 .005 -.005 .158 .534 .011 -.170 -.042 

BO5 -.027 -.018 -.033 .011 .015 -.035 -.019 

BO6 .006 .013 .009 -.170 -.035 .260 .074 

BO7 .041 .008 .019 -.042 -.019 .074 .044 

Anti-image Correlation 

BO1 .893a .101 -.029 .009 -.292 .015 .259 

BO2 .101 .808a .347 -.032 -.729 .124 .176 

BO3 -.029 .347 .765a .335 -.420 .027 .143 

BO4 .009 -.032 .335 .684a .122 -.456 -.274 

BO5 -.292 -.729 -.420 .122 .648a -.568 -.770 

BO6 .015 .124 .027 -.456 -.568 .606a .693 

BO7 .259 .176 .143 -.274 -.770 .693 .676a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4.360 62.292 62.292 4.360 62.292 62.292 

2 1.084 15.479 77.771 1.084 15.479 77.771 

3 .723 10.324 88.094    
4 .469 6.703 94.797    
5 .304 4.336 99.133    
6 .050 .718 99.852    
7 .010 .148 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KEPUASAN KERJA 

- RELIABILITAS 

 

 
 

 

 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 2 

BO1 .680 -.150 

BO2 .950 -.014 

BO3 .670 -.569 

BO4 .522 .783 

BO5 .975 -.070 

BO6 .719 .332 

BO7 .898 -.091 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.804 4 
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- VALIDITAS 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .706 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 42.545 

df 6 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 KJ1 KJ2 KJ3 KJ4 

Anti-image Covariance 

KJ1 .462 -.099 -.283 -.060 

KJ2 -.099 .485 -.076 -.286 

KJ3 -.283 -.076 .509 .008 

KJ4 -.060 -.286 .008 .565 

Anti-image Correlation 

KJ1 .706a -.208 -.582 -.117 

KJ2 -.208 .720a -.153 -.547 

KJ3 -.582 -.153 .695a .014 

KJ4 -.117 -.547 .014 .703a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.575 64.380 64.380 2.575 64.380 64.380 

2 .789 19.733 84.112    
3 .332 8.292 92.404    
4 .304 7.596 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

1 

KJ1 .835 

KJ2 .833 

KJ3 .786 

KJ4 .752 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

 

4. KINERJA 

- RELIABILITAS 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.930 4 

 
- VALIDITAS 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .856 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 98.405 

df 6 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 KK1 KK2 KK3 KK4 

Anti-image Covariance 

KK1 .195 -.082 -.087 -.090 

KK2 -.082 .216 -.090 -.061 

KK3 -.087 -.090 .242 -.019 

KK4 -.090 -.061 -.019 .386 

Anti-image Correlation 

KK1 .825a -.399 -.402 -.327 

KK2 -.399 .846a -.394 -.210 

KK3 -.402 -.394 .855a -.062 

KK4 -.327 -.210 -.062 .913a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.369 84.218 84.218 3.369 84.218 84.218 

2 .325 8.135 92.352    
3 .162 4.060 96.412    
4 .144 3.588 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

KK1 .944 

KK2 .935 

KK3 .921 

KK4 .869 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 3: Model Fit Summary (Overall Model Fit) 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 54 565.294 246 0 2.298 

Saturated model 300 0 0 

 

  

Independence 
model 

24 1.141.843 276 0 4.137 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model 0.104 0.093 0.116 0 

Independence 
model 

0.162 0.153 0.172 0 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI RFI IFI TLI 

CFI 
Delta1 rho1 Delta2 rho2 

Default model 0.505 0.445 0.644 0.586 0.631 

Saturated model 1  1  1 

Independence model 0 0 0 0 0 
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Lampiran 4: Estimate Regression Weights (dalam Struktural Model) 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate S.E. C.R. P Label 

KK <--- M 0.637 0.188 3.392 ***   

KK <--- BO 2.092 0.817 2.561 0.01   

KJ <--- M 0.285 0.105 2.722 0.006   

KJ <--- KK 0.151 0.047 3.207 0.001   

KJ <--- BO 1.248 0.525 2.379 0.017   

M1 <--- M 1      

M2 <--- M 2.789 1.162 2.401 0.016   

M3 <--- M 3.178 1.26 2.522 0.012   

M4 <--- M 3.075 1.204 2.554 0.011   

M5 <--- M 2.941 1.173 2.508 0.012   

M6 <--- M 2.317 0.963 2.406 0.016   

M7 <--- M 1.891 0.8 2.364 0.018   

M8 <--- M 1      

M9 <--- M 0.978 0.255 3.829 ***   

BO1 <--- BO 0.882 0.236 3.738 ***   

BO2 <--- BO 1.281 0.303 4.225 ***   

BO3 <--- BO 1.141 0.292 3.906 ***   

BO4 <--- BO 2.005 0.452 4.435 ***   

BO5 <--- BO 0.776 0.206 3.762 ***   

BO6 <--- BO 1.003 0.257 3.906 ***   

BO7 <--- BO 0.334 0.128 2.616 0.009   

KJ1 <--- KJ 1      

KJ2 <--- KJ 1.155 0.291 3.964 ***   

KJ3 <--- KJ 1.388 0.33 4.205 ***   

KJ4 <--- KJ 1.321 0.326 4.051 ***   

KK1 <--- KK 1      

KK2 <--- KK 1.109 0.234 4.738 ***   

KK3 <--- KK 1.04 0.217 4.788 ***   

KK4 <--- KK 1.097 0.228 4.821 ***   
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate 

KK <--- M 0.865 

KK <--- BO 1.208 

KJ <--- M 0.398 

KJ <--- KK 0.156 

KJ <--- BO 0.741 

M1 <--- M 0.701 

M2 <--- M 0.638 

M3 <--- M 0.717 

M4 <--- M 0.746 

M5 <--- M 0.706 

M6 <--- M 0.64 

M7 <--- M 0.62 

M8 <--- M 0.791 

M9 <--- M 0.63 

BO1 <--- BO 0.612 

BO2 <--- BO 0.738 

BO3 <--- BO 0.647 

BO4 <--- BO 0.829 

BO5 <--- BO 0.616 

BO6 <--- BO 0.647 

B07 <--- BO 0.668 

KJ1 <--- KJ 0.791 

KJ2 <--- KJ 0.606 

KJ3 <--- KJ 0.658 

KJ4 <--- KJ 0.623 

KK1 <--- KK 0.748 

KK2 <--- KK 0.736 

KK3 <--- KK 0.723 

KK4 <--- KK 0.757 
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Lampiran 5: Path Diagram Overall Model Fit 
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Lampiran 6: Path Diagram Measurement Model Fit 
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Gambar 3.1 Stuktur Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang 
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