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ABSTRACT 

This study aims to determine the direct effect of leadership, compensation and job 

satisfaction to the job performance direktorat pengamanan objek vital regional police east 

java. In this study will be one form of research that focused on government institution 

namely police department.  

This research is classified as descriptive analysis method by taking a sample of a 

population and the use of a questionnaire as its main tool. The sample in this study are 

some of the police officer at direktorat pengamanan objek vital totaling 110 respondents, 

Respondents were selected using nonprobability sampling and convenience sampling 

technique. 

The results of analysis using Structural Equation Modeling (SEM) and its result would be 

summarized as below; 1). Leadership has not influence toward job satisfaction. 2). 

Compensation has not influence toward job satisfaction. 3). Job satisfaction has not 

influence toward job performance. 4). Compensation negative and significant influence 

toward job performance. 5). Leadership has positive and significant influence toward job 

performance. 

Keywords: Leadership, Compensation, Job Satisfaction, Job Performance 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Obyek Vital Nasional mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan Bangsa 

dan Negara baik ditinjau dari aspek Ekonomi, Politik, Sosial, budaya Pertahanan, dan 

Keamanan karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang menjadi sumber 

pendapatan Negara yang bersifat strategis. Dengan semakin meningkatnya 

perkembangan teknologi digital maka ancaman dan gangguan  terhadap Obyek Vital 
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Nasional semakin besar sehingga sebagai upaya untuk mencegahnya  perlu langkah-

langkah untuk mengatur pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional tersebut dengan 

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang pengamanan obyek Vital Nasional. 

Sebagai bentuk implentasi Polri terhadap pengamanan obyek Vital Nasional, pada 

Februari tahun 2011 dibentuk Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah 

Jawa Timur selanjutnya disebut Dit Pamobvit Polda Jatim yang mengemban tugas pokok 

pengamanan terhadap obyek Vital nasional antara lain dalam bidang Kawasan tertentu, 

wisata, kantor Lembaga Negara dan VIP serta perwakilan asing (Sumber: Direktorat  

Pengamanan Objek Vital). 

Gambar dibawah menunjukan skema terbentuknya satuan direktorat yang dinilai 

perlu dibentuk guna mengemban tugas menjaga dan memelihara objek vital nasional agar 

selalu tercipta kondisi yang aman dan kondusif. 

  

Gambar 1.1 Latar Belakang terbentuknya Direktorat Pengamanan Objek Vital 

 

Sumber: Direktorat Pengamanan Objek Vital 

Kinerja yang baik dapat disebabkan karena kepuasan kerja anggota yang 

diciptakan dari kompensasi. Jika anggota menganggap bahwa kompensasi yang diterima 

sepadan dengan hasil kerjanya, tentunya akan timbul rasa kepuasan kerja yang 

berdampak pada semakin baiknya kinerja anggota. Selain itu, kepemimpinan 

mempengaruhi kinerja. Pemimpin yang bersahaja, yang mampu mengayom anggota, dan 

memperhatikan karakter setiap masing-masing anggotanya dapat menciptakan kepuasan 

kerja yang berdampak pada kinerja anggotanya itu sendiri. Sehingga, penelitian ini akan 
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meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja anggota direktorat pengamanan 

objek vital kepolisian daerah jawa timur. 

II. Landasan Teori 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) didefiniskan sebagai pendekatan 

strategis dan koheren untuk pengelolaan aset paling berharga yaitu orang-orang yang 

bekerja baik secara individu maupun kolektif yang berkontribusi dalam pencapaian tujuan 

(Armstrong, 2006). MSDM mengacu pada desain dan penerapan sistem formal untuk 

memastikan penggunaan bakat manusia yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai 

tujuan-tujuan organisasi. 

Storey (1989) dalam (Armstrong, 2006), mengatakan bahwa Manajemen Sumber 

Daya Manusia dapat dianggap sebagai pengatur kebijakan yang terkait dengan fondasi 

ideologis dan filosofis. Storey (1989) mengemukakan 4 aspek terpenting dalam MSDM, 

yaitu : 

1. Konstelasi khususnya pada keyakinan dan asumsi 

2. Dorongan strategis dalam pengambilan keputusan tentang mengorganisir 

manusia 

3. Keterlibatan semua lini manajemen, dan berpedoman pada seperangkat aturan 

untuk membentuk hubungan kerja. 

2.1.1 Kepemimpinan 

(Daryanto & abdullah, 2013) dalam bukunya mengemukakan The Traits Theory Of 

Kepemimpinan (Teori Sifat) adalah sifat-sifat yang dimiliki seorang pemimpin dianggap 

sebagai ukuran penting sebagai syarat-syarat untuk menentukan potensi kepemimpinan 

seorang pemimpin. (Goleman, 1995) dalam (Robbins S. P., 2007) mengemukakan orang 

yang memahami emosi dirinya dan mampu membaca emosi orang lain, dapat lebih efektif 

dalam pekerjaannya. Hasil riset (Goleman, 1995) menyatakan bahwa Emotional 

Intelligence terdiri dari lima dimensi yaitu: 

a. Kesadaran diri (Self-awareness): yaitu memahami perasaan dirinya. 

b. Manajemen diri (Self-management): yaitu kemampuan mengendalikan emosi 

diri sendiri. 
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c. Motivasi diri (Self-motivation): yaitu kemampuan untuk tetap bertahan dalam 

mengahadapi kelemahan dan kegagalan. 

d. Empati (Empathy): yaitu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. 

Kemampuan sosial (Social Skills): yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi orang 

lain. 

Sedangkan The Situasional Theory Of Kepemimpinan (Teori Situasional), teori 

yang mengemukakan kepemimpinan di pegaruhi oleh keadaan pemimpin, pengikut 

organisasi, dan lingkungan sosial (Daryanto & abdullah, 2013). Kepemimpinan yang kokoh 

menurut (Chapman, 1984) dalam (Sunyoto, 2012) adalah sebagai berikut: 

a. Berkomunikasi 

Setiap pemimpin harus mampu memberikan informasi yang jelas dan untuk itu 

seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik dan 

lancar. Komunikasi yang baik dan lancar akan memudahkan karyawan untuk 

menangkap informasi yang telah dikehendaki oleh seorang pemimpin dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

b. Pemberian Motivasi 

Seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan-dorongan atau 

motivasi kepada bawahannya, baik secara finansial maupun non-finansial. 

Perhatian seorang pemimpin akan sangat berarti bagi karyawan. Penghargaan 

atau pengakuan akan memberikan makna yang sangat tinggi bagi bawahan. Hal 

ini dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif dan berprestasi. Para 

bawahan akan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya dengan harapan prestasi 

yang mereka capai akan mendapat pengagargaan yang sepandan. 

c. Kemampuan Memimpin 

Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memimpin, karena berkenaan 

dengan kemampuan memimpin adalah berbeda-beda. Hal ini tergantung pada 

gaya kepemimpinannya dan masing-masing gaya kepemimpinan memiliki 

kelebihan serta kekurangan. 

d. Pengambilan Keputusan 

Pemimpin harus mampu mengambil keputusan berdasarkan fakta dan 

peraturan yang berlaku di perusahaan serta keputusan yang diambil harus 
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dapat meningkatkan motivasi karyawan agar dapat bekerja lebih baik lagi dan 

mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan produktifitas karyawan. 

 

 

e. Kekuasan yang Positif 

Seorang pemimpin dalam menjalankan perusahaan walaupun dengan gaya 

kepemimpinan yang berbeda-beda tentu saja harus memberikan rasa aman 

bagi karyawan yang bekerja. Dalam arti, karyawan diharapkan dapat bekerja 

dengan sepenuh hati untuk menghasilkan produk yang berkualitas tanpa 

adanya rasa tertekan. 

2.1.2 Kompensasi  

Menurut (Bangun, 2012) Kompensasi finansial adalah bentuk kompensasi yang 

dibayarkan kepada karyawan dalam bentuk uang atas jasa yang mereka sumbangkan 

pada pekerjaannya. Bentuk-bentuk dari kompensasi finansial, sebagai berikut: 

1. Gaji 

Merupakan salah satu komponen pendapatan yang diterima karyawan. Gaji 

dasar (base pay) yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jenjang 

jabatan tertentu yang telah ditetapkan. Gaji (Salary) adalah karyawan 

memperoleh imbalan kerja dengan jumlah tetap tanpa menghiraukan jam kerja 

dan jumlah unit yang dihasilkan (Bangun, 2012).  

2. Upah 

Upah (wages) adalah imbalan yang diterima karyawan atas pekerjaannya 

berdasarkan jam kerja dan jumlah unit yang dihasilkan (Bangun, 2012).  

3. Insentif 

Insentif adalah tambahan kompensasi diluar gaji atau upah yang diberikan oleh 

organisasi kepada karyawannya karena dianggap membuat suatu manfaat lebih 

bagi organisasi.  

4. Tunjangan 

(Hasibuan M. S., 2011) mengemukakan bahwa tunjangan adalah kompensasi 

tambahan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap 

semua karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa 
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mempertimbangkan kinerja pegawai. Tunjangan yang dimaksud seperti 

asuransi, liburan atas biaya perusahaan, dan dana pensiun. 

 

 

2.1.2.1 Kompensasi Non Finansial 

Sebagian orang berpikir bahwa suatu sistem imbalan berarti penghasilan berupa 

kompensasi finansial yaitu gaji, upah, bonus, insentif, komisi dan hadiah. Namun pada 

prakteknya, kompensasi tidak hanya dalam bentuk uang saja melainkan berwujud fasilitas. 

(Mondy & Robert, 2003) membagi jenis kompensasi ini menjadi 2 (dua), yaitu: 

1. Non financial the job (Kompensasi berkaitan dengan pekerjaan) 

Kompensasi non finansial mengenai pekerjaan ini dapat berupa pekerjaan yang 

menarik, kesempatan untuk berkembang, pelatihan, wewenang dan tanggung 

jawab, penghargaan atas kinerja. Kompensasi bentuk ini merupakan 

perwujudan dari pemenuhan kebutuhan harga diri dan aktualisasi. 

2. Non financial job environment (Kompensasi berkaitan dengan lingkungan 

pekerjaan) 

Kompensasi non finansial mengenai lingkungan pekerjaan ini dapat berupa 

supervisi kompetensi, kondisi kerja yang mendukung, dan pembagian kerja. 

2.1.3 Kepuasan Kerja 

(Yuli T, 2003:56) dalam (Suwantno, 2011) mengemukakan terdapat tiga teori 

kepuasan kerja yang sudah dikenal yaitu discrepancy theory, equity theory, dan two factor 

theory, yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Discrepancy theory 

Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter pada tahun 1961. Porter mengukur 

kepuasan kerja dengan mengihitung selisih antara apa yang seharusnya 

dengan kenyataan yang dirasakan (difference between how much of something 

there should be and how much there is now). Kemudian Locke pada tahun 1969 

menerangkan bahwa kepuasan kerja seseorang bergantung pada discrepancy 

antara (expectation, needs, or values) dengan apa yang menurut perasaan atau 

persepsinya telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan. Dengan demikian, 
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orang akan merasa puasa bila tidak ada perbedaan antara yang diinginkan 

dengan persepsinya atas kenyataan, karena batas minimum yang diinginkan 

telah terpenuhi. Apabila yang didapat ternyata lebih besar daripada yang 

diinginkan, maka orang akan mernjadi puas lagi walaupun terdapat discrepancy, 

tetapi merupakan discrepancy yang positif. Sebaliknya makin jauh dari 

kenyataan yang dirasakan itu di bawah standar minimum sehingga menjadi 

discrepancy yang negatif, makan semakin besar pula ketidakpuasan seseorang 

terhadap pekerjaannya. 

b. Equity Theory 

Equity theory dikembangkan oleh Adam pada tahun 1963. Adapun pendahulu 

dari teori ini adalah Zaleznik di tahun 1958. Prinsip teori ini adalah bahwa 

seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan 

adanya keadilan (equity) atau tidak (inequity) atas situasi tertentu. Perasaan 

equity dan inequity atas situasi diperoleh individu dengan cara membandingkan 

dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor maupun di tempat lain. 

c. Two Factor Theory 

Teori ini dikembangkan dan dikemukakan oleh Frederick Herzberg. Teori 

Herzberg ini sebagian besar didasarkan pada rumusan hierarki kebutuhan 

(Hierarchy of need) dari Maslow. Tingkah laku manusia didasari oleh dua 

macam kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisiologis 

adalah kebutuhan seperti makan, minum  sedangkan kebutuhan psikologis lebih 

merupakan kebutuhan individu untuk mengembangkan diri. Menurut teori ini, 

manusia adalah makhluk yang need oriented  dengan kebutuhan dalam jenjang 

mulai dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Dengan titik acuan inilah 

kemudian Herzberg mengadakan penelitian dan mengusulkan apa yang disebut 

dengan Motivator-Hygiene Theory yang berhubungan dengan kebutuhan 

individu. 

2.1.1 Kinerja 

Kinerja (performance) adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan 

persyaratan-persyaratan pekerjaan (Bangun, 2012). Sedangkan menurut (Mangkunegara, 
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2000) kinerja adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

Kinerja menurut (Helfert, 1996) dalam (Rivai, 2014) adalah suatu tampilan keadaan 

secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau 

prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan 

sumber-sumber daya yang dimiliki. Sedangkan menurut (L A.N, 1992:3) dalam 

(Sedarmayanti, 2009) kinerja adalah prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja 

atau hasil kerja/unjuk kerja/penampilan kerja. 

2.2 Rerangka Konseptual 

2.2.1 Kepemimpinan terhadap Kepuasan kerja 

Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk 

mengarahkan (directing)  dan memengaruhi (influencing)  para bawahannya dalam 

kegiatan yang berhubungan dengan tugas (task-related activities), agar para bawahannya 

tersebut mau mengerahkan seluruh kemampuannya, baik sebagai pribadi maupun 

sebagai anggota suatu tim, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan 

(Solihin, 2014). Kepemimpinan merupakan sebuah kunci kelangsungan hidup sebuah 

perusahaan itu sendii karena pemimpin merupakan penggerak, pencetus tujuan, 

merencanakan, dan menggerakan seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam 

perusahaan sehingga tercapai tujuan dari perusahaan yang diinginkan.  

H1: Kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

2.2.2 Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja 

Kompensasi merupakan salah satu indikator dari kepuasan kerja yang dimana 

kompensasi yang dimaksud adalah balas jasa baik berupa finansial dan non finansial. 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai berupa gaji, upah, 

insentif, bonus, premi, pengobatan, asuransi dan lain-lain yang sejenis di bayar langsung 

perusahaan (Wibowo, 2014). (Ardana dkk, 2012) menyatakan faktor dan tujuan pemberian 

kompensasi adalah untuk tujuan ikatan kerjasama, kepuasan kerja karyawan, pengadaan 

efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin kerja karyawan, menghindarkan pengaruh 

serikat buruh dan menghindarkan intervensi dari pemerintah. 
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H2: Kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

2.2.3 Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

(Davis & Newstrom, 1995) dalam (Badriyah, 2015) menyatakan “Kepuasan Kerjais 

the favorableness or unfavorableness with empolyes view their work.” Kepuasan kerja 

berarti perasaan mendukung atau tidak mendukung yang dialami karyawan dalam 

bekerja. Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh (Wether & Davis, 1996) bahwa 

kepuasan kerja sebagai perasaan karyawan yang berhubungan dengan pekerjaannya 

yaitu perasaan senang atau tidak senang dalam memandang dan menjalankan 

pekerjaannya. (Handoko, 2001) dalam (Badriyah, 2015) mengatakan bahwa kepuasan 

kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan para karyawannya 

memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya. 

H3: Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 

2.2.4 Kompensasi terhadap Kinerja 

Kompensasi merupakan salah satu indikator dari kepuasan kerja yang dimana 

kompensasi yang dimaksud adalah balas jasa baik berupa finansial dan non finansial. 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai berupa gaji, upah, insentif, 

bonus, premi, pengobatan, asuransi dan lain-lain yang sejenis di bayar langsung perusahaan 

(Wibowo, 2014). (Ardana dkk, 2012) menyatakan faktor dan tujuan pemberian kompensasi 

adalah untuk tujuan ikatan kerjasama, kepuasan kerja karyawan, pengadaan efektif, 

motivasi, stabilitas karyawan, disiplin kerja karyawan, menghindarkan pengaruh serikat 

buruh dan menghindarkan intervensi dari pemerintah. 

H4 : Kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 

2.2.5 Kepemimpinan terhadap Kinerja 

Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk 

mengarahkan (directing)  dan memengaruhi (influencing)  para bawahannya dalam 
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kegiatan yang berhubungan dengan tugas (task-related activities), agar para bawahannya 

tersebut mau mengerahkan seluruh kemampuannya, baik sebagai pribadi maupun 

sebagai anggota suatu tim, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan 

(Solihin, 2014). 

H5 : Kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 

H5 

 

H1 

   H2         H3 

 

 

   H4 

Gambar 2.4 Model Penelitian 

III. Metodologi Penelitian 

3.1  Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penulisan ini adalah anggota Direktorat Pamobvit bagian 

waster (kawasan tertentu) yang melakukan pengamanan pada Exxon Mobil Cepu Ltd. di 

Bojonegoro. Sampel yang akan diambil berkisar antara 110 anggota direktorat 

pengamanan objek vital polda jatim. Periode waktu pengumpulan data dimulai sejak 

desember-januari 2016. 

3.2  Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan peneltian deskriptif. Yaitu, jenis penelitian yang memiliki 

tujuan utama mendeskripsikan sesuatu biasanya karakteristik atau fungsi pasar. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dilakukan satu kali 

dalam satu periode (cross sectional design). Metode penelitian ini dilakukan dengan 

metode survey cara menyebarkan kuesioner kepada anggota direktorat pengamanan 

Kepuasan 

Kerja 

Kompensasi 

 

Kepemimpinan 

Kinerja 
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objek vital kepolisian daerah jawa timur dalam bentuk pertanyaan. Hasil dari data 

kuesioner kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis Structural Equation 

Model (SEM). Dalam penelitian ini dibahas mengenai penelitian yang menghubungkan 

kepemimpinan, kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja. 

 

3.3  Metode Penghimpunan Data 

Penelitian ini, data untuk penyelesaian penelitian bersumber dari data primer dan 

sekunder. Menurut (Malhotra, 2010), pengertian data primer dan data sekunder adalah 

sebagai berikut: 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah 

penelitian (Malhotra N. K., 2010). Data primer diperoleh dari responden secara 

langsung di lokasi penelitian. Data primer yang diperoleh dari objek penelitian 

melalui observasi langsung dan tidak langsung, serta pengisian kuesioner 

dengan responden yang terdiri dari konsumen pengguna kosmetik berbagai 

merek di Indonesia. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung penyelesaian 

penelitian (Malhotra N. K., 2010). Pada data sekunder berisikan informasi dan 

teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data 

sekunder tersebut diperoleh dari buku, jurnal, majalah, internet, dan sumber lain 

guna mendukung penelitian ini. 

3.4  Populasi dan Sampel 

 Menurut Hair, Black, Babin, & Anderson (2010), pedoman ukuran sampel tergantung 

pada jumlah indikator kali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini maka jumlah sampelnya 

adalah sebagai berikut: 

    Jumlah sampel = indikator x (skala 5 – 10) 

       Jumlah sampel = 22 x 5 = 110 sampel 
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Sampel yang akan diteliti adalah anggota direktorat pengamanan objek vital kepolisian 

daerah jawa timur dengan. Skala yang dipakai dalam measurement pada penelitian ini 

terdiri dari tujuh poin skala likert. Skala yang dipakai karena dapat digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sekelompok orang tentang suatu fenomena 

sosial (Hair, et. Al., 2010). 

 

3.5  Operasionalisasi Variabel 

 Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel  

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

Kepemimpinan 
(L) 

Kepemimpinan adalah 
suatu kemampuan untuk 
mempengaruhi kelompok 
menuju pencapaian 
sasaran. 

(Robbins, 2008) 

L1: Hubungan kerja anda dengan 

pimpinan berjalan efektif. 
 
L2: Pemimpin mengetahui potensi 

yang anda miliki. 
 
L3: Pemimpin mengerti masalah 

dan kebutuhan yang anda miiki. 
(Janssen & Yperen, 2004) 

 
L4: Pemimpin mampu 

menyampaikan maksud dengan 
jelas kepada anggota tentang 
tugas atau arahan yang diberikan. 
 
L5: Pemimpin selalu mampu 

memberikan dorongan kepada 
anggota untuk melaksanakan 
tugas lebih giat 

(Wijayanti & Subudi, 2014) 

Skala 
1-7 

Kompensasi (C) Kompensasi adalah 
sesuatu yang 
dipertimbangkan sebagai 
suatu yang sebanding 

(Mangkunegara, 2000) 

C1: Gaji yang saya peroleh 

berdasarkan ketentuan yang 
berlaku. 
 
C2: Setiap anggota mempunyai 

hak yang sama dalam 
memperoleh uang makan dan 
transport dalam penugasan ke 
luar kota. 
 
C3: Setiap anggota mempunyai 

hak yang sama dalam pemberian 
tunjangan kesehatan.  
 
C4: Anda memiliki rasa tanggung 

jawab dalam menyelesaikan 
tugas. 
 
C5: Dalam melaksanakan tugas 

Skala 
1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

pimpinan selalu melakukan 
pengawasan kepada anggota, 
baik secara langsung maupun 
tidak langsung. 

(Wijayanti & Subudi, 2014) 

Kepuasan Kerja 
(JS) 

Kepuasan kerja adalah 
keadaan emosional yang 
menyenangkan atau 
tidak menyenangkan dari 
sudut pandang karyawan 
dalam memandang 
pekerjaannya. 

(Sunyoto, 2012) 

JS1: Kesempatan kerja anda, 

membuat anda termotivasi untuk 
melakukan lebih baik untuk 
kesatuan maupun Negara. 
 
JS2: Kemajuan yang anda buat 

telah mencapai tujuan sesuai 
impian dengan posisi anda 
sekarang ini. 

(Janssen & Yperen, 2004) 
 

JS3: Kondisi kerja dalam 

kesatuan mendukung 
keberhasilan pekerjaan. 
 
JS4: Anda dapat bekerja sesuai 

dengan waktu kerja yang 
ditentukan kesatuan. 
 
JS5: Anda mampu menggunakan 

kemampuan sendiri dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 
 
JS6: Secara umum anda sangat 

puas dengan pekerjaan ini 
(Wijayanti & Subudi, 2014) 

 

Skala 
1-7 

Kinerja (JP) Kinerja adalah suatu 
tampilan keadaan secara 
utuh atas perusahaan 
selama periode waktu 
tertentu, merupakan hasil 
atau prestasi yang 
dipengaruhi oleh 
kegiatan operasional 
perusahaan dalam 
memanfaatkan sumber 
daya yang dimiliki. 

(Rivai, 2014) 

JP1: Anda memiliki keterampilan 

dalam mengoperasikan segala 
peralatan yang tersedia dalam 
menyelesaikan tugas. 
 
JP2: Anda telah bekerja dengan 

tulus ikhlas tanpa 
menyalahgunakan wewenang. 
 
JP3: Anda dapat mengambil 

keputusan dalam keadaan 
mendesak tanpa bertentangan 
dengan kebijakan kesatuan 
maupun pimpinan. 

(Wijayanti & Subudi, 2014) 
 

JP4: Anda melaksanakan tugas 

lebih baik dibandingkan dengan 
rekan kerja. 
 
JP5: Secara jelas anda adalah 

anggota yang paling produktif 
diantara anggota lainnya 
 
JP6: Anda yang terbaik 

Skala 
1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

(Janssen & Yperen, 2004) 
 

Sumber: Data yang diolah oleh Peneliti 

 

 

 

IV. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Gambaran Umum Responden 

 Berdasarkan hasil penghimpunan data dari 110 responden dengan jumlah Pria 70 

dan Wanita 40 sebagai anggota direktorat pengamanan objek vital kepolisian daerah jawa 

timur, dan terdapat informasi mengenai usia, dan pendidikan terakhir. Penggolongan yang 

dilakukan terhadao responden sebagai objek penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

secara jelas mengenai gambaran responden sebagai objek penelitian. Gambaran umum 

dari responden sebagai objek penelitian tersebut satu per satu dapat diuraikan seperti 

pada bagian berikut: 

 Seluruh responden berjumlah 110 orang, dapat dilihat bahwa responden berjenis 

kelamin pria berjumlah 70 orang dan responden wanita berjumlah 40 orang. Mayoritas 

responden dalam penelitian ini adalah responden yang berusia 23-27 tahun dengan 

jumlah 49 orang. Selanjutnya , mayoritas pendidikan terakhir responden adalah Strata 1 

(S1) sejumlah 62 orang. 

 

4.2  Hasil Analisis Data 

 Hasil validitas dan reliabilitas menunjukan bahwa seluruh variabel memenuhi criteria 

yang ditentukan (Factor Loading ≥ 0,05; Construct Reliability ≥ 0,70; Variance Extracted ≥ 

0,50). Hasil pengolahan data output regression weights yang menunjukan apakah hipotesis 

yang diajukan didukung data atau tidak dengan syarat (p-value ≥ 0,05). Setelah dilakukan 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 5 hipotesis didukung data. 
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4.3  Implikasi Manajerial 

 Hasil peneitian, maka terdapat beberapa saran yang dapat diimplementasikan oleh 

pihak yang bersangkutn: 

1. Kepemimpinan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Hal ini mengindikasikan bahwa suatu organisasi dapat berjalan dengan baik 

karena memiliki kualitas kepimimpinan yang baik. Anggota direktorat 

pengamanan objek vital memiliki hubungan yang berjalan efektif diantara 

pimpinan dan anggotanya. Dengan adanya hubungan yang efektif tentunya 

semua komunikasi akan tepat sasaran, informasi dapat diterima dengan baik 

sehingga hal tersebut merupakan salah satu faktor penentu tercapainya kinerja 

yang diharapkan. Pengaruh yang ditularkan dari atasan ke tiap anggota menjadi 

simbol 

bahwa dibalik 

anggota yang 

menjalankan 

tugas dengan 

baik, ada 

peranan 

seorang 

pemimpin 

yang baik. 
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Hal ini terbukti dengan turunnya kegiatan-kegiatan yang mangancam 

berlangsungnya aktifitas objek vital nasional. Dengan begitu kinerja anggota 

direktorat pengamanan objek vital dapat dinyatakan konsisten sesuai dengan 

peraturan dan ketetapan. 

2. Kompensasi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja. Hal tersebut 

memberikan arti bahwa kompensasi yang baik belum tentu memiliki pengaruh 

yang positif terhadap kinerja. Karena kuantitas kerja anggota direktorat 

pengamanan objek vital sudah sesuai dengan ketetapan yang berlaku dan 

prosedur yang berjalan sesuai dengan kantor daerah masing-masing. Gaji yang 

diterima setiap anggota sama rata dengan semua anggota dari direktorat 

lainnya karena penentuan seberapa besar gaji yang diterima berdasarkan 

golongan. Kompensasi yang dirasakan anggota direktorat pengamanan objek 

vital selain finansial adalah kompensasi non finansial yang berupa perhatian  

dari atasan, pemberian motivasi, pemberian kebijakan dan promosi. Karena 

perhatian atasan dalam struktur organisasi merupakan suatu kompensasi non 

finansial yang dapat dirasakan secara langsung dari lini manajer yang 

berkualitas.  

 

V. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pada model structural dari ke lima hipotesis penelitian yang dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja. 

2. Kompensasi tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja. 

3. Kepuasan Kerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

4. Kompensasi berpengaruh secara negative dan signifikan terhadap Kinerja. 

5. Kepemimpinan berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kinerja. 

5.2 Saran 

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga masih memerlukan 

penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa 
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saran yang mungkin dapat diberikan untuk instansi pemerintah khususnya Kepolisian dan 

untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut. 

1. Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa Timur diharapkan 

selalu mempertahankan hubungan kerja yang harmonis dan efektif antara 

pemimpin dan anggotanya. Karena dengan terciptanya suasana seperti itu akan 

memberikan atmosfir kerja yang baik serta dampaknya pada kinerja yang 

konsisten. Dorongan atau kata-kata motivasi harus tetap disampaikan kepada 

anggota yang bisa dilakukan pada saat apel (upacara) pagi dan sore, agar 

anggota selalu mendapatkan semangat satu juang kepolisian. 

2. Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa Timur diharapkan 

selalu dapat mempertahankan kompensasi non finansial seperti kebijakan, 

manager yang berkualitas, dan rekan kerja yang mendukung agar kinerja 

anggota akan selalu konsisten dan sesuai dengan ketetapan. Selain itu,  

pemimpin direktorat pengamanan objek vital dapat merekomendasikan 

kenaikan pangkat anggota kepada Kapolda terhadap anggota  yang memiliki 

prestasi tinggi. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mengganti Direktorat lain dalam Kepolisian 

selain Direktorat Pengamanan Objek Vital. Serta dapat menambahkan variabel-

variabel lain yang tersedia, sehingga dapat memperkaya penelitian dan 

diharapkan akan mengahasilkan penelitian yang lebih tajam dan bermanfaat. 

Baik untuk peneliti sebelumnya dan untuk objek yang diteliti. 
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