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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 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

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 

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. 
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Gambar 1.1 Latar belakang terbentuknya Dit Pamobvit 

 

Sumber : Direktorat Pengamanan Objek Vital 

Ardana dalam (Wijayanti & Subudi, 2014) berpendapat bahwa sumber daya 

manusia adalah harta atau aset yang paling berharga yang dimiliki oleh perusahaan, 

karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia. Dalam instansi 

pemerintah tentunya kepolisian, anggota adalah sebagai aset yang paling berharga yang 

dimiliki. Untuk menciptakan suasana aman dan tertib bagi masyarakat adalah tugas 

terberat yang diemban polisi karena kejadian yang tidak diinginkan bisa terjadi kapan 

saja. Kedisiplinan dan perhatian akan lingkungan tentunya menjadi tugas utama polisi 

yang berujung pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya, 

cerminan akan hasil yang telah dilakukan anggota tentunya tidak terlepas dari berbagai 

macam faktor dan peranan atasan yang mempengaruhinya. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu organisasi 

adalah kinerja. Kinerja karyawan merupakan suatu tindakan yang dilakukan karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahan (Handoko, 2001). Setiap 

organisasi baik Polri maupun perusahaan, selalu mengharapkan setiap anggota/karyawan 

mempunyai prestasi karena dengan memiliki karyawan yang berprestasi akan 
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memberikan sumbangan yang optimal bagi perusahaan. Selain itu, dengan memiliki 

karyawan yang berprestasi perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaannya. 

Menurut (Siagian P. S., 2002) bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu: gaji, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan 

kerja, komunikasi dan faktor-faktor lainnya. 

Untuk meningkatkan kinerja karyawan diantaranya adalah dengan memperhatikan 

kepuasan kerja. Artinya, kepuasan kerja sangat penting bagi suatu organisasi karena salah 

satu gejala dari kurang stabilnya organisasi (seperti pemogokan kerja, penurunan prestasi 

kerja, kemangkiran, tingkat turnover karyawan tinggi) adalah rendahnya kepuasan kerja 

(Robbins, 2008). Ketidakpuasan seseorang dalam bekerja, merupakan bagian dari 

keluhan karyawan. Akan tetapi sebaliknya, kepuasan kerja yang tinggi merupakan tanda 

organisasi dikelola dengan baik yang memperhatikan aset paling berharga, yaitu manusia. 

kepuasan kerja meurujuk pada suatu perasaan positif seseotang terhadap pekerjaannya 

(Robbins, 2008). 

Agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, diperlukan seorang 

pemimpin yang dapat memberikan pengaruh dan mengarahkan segala sumber daya 

manusia yang ada ke arah pencapaian tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan 

mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias (Supardi & Anwar, 

2004) dalam (Wijayanti & Subudi, 2014). Sedangkan, menurut (Thoha, 2003) 

kepemimpinan kadangkala diartikan sebagai pelaksana otoritas dan pembuat keputusan. 

Sebagai lembaga penegak hukum di Republik ini, kepolisian tentu dikenal dengan sikap 

disiplin para anggotanya serta setiap keputusan yang diambil didasari dengan undang-

undang. Sikap kepemimpinan pada lembaga ini tentunya mencerminkan sikap 
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anggotanya itu sendiri, semakin disiplin pemimpinnya berdampak pada semakin tertib 

anggota dalam menjalankan tugas yang diberikan. Dengan begitu, polisi sebagai sentra 

masyarakat akan memberikan rasa aman dan nyaman pada lingkungan atau badan 

organisasi yang membutuhkan pengamanan.  

Dalam usaha meningkatkan kepuasan kerja, manajemen organisasi harus mempu 

memenuhi kebutuhan karyawannya. (Hasibuan M. S., 2007) mengemukakan kompensasi 

adalah semua pendapatan berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang 

diterima karyawan sebagai imbalan atas balas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

Setiap manusia di era ini sudah pasti memiliki kebutuhan seperti sandang, pangan, dan 

papan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, terntunya tidak bisa di dapat secara 

cuma-cuma melainkan harus rela mengorbankan waktu, tenaga, dan prioritas untuk 

memenuhi kebutuhannya atau dengan kata lain, manusia harus bekerja. Dengan bekerja, 

bentuk timbal balik antara hak dan kewajiban berjalan seirama. Perusahaan mendapatkan 

apa yang dibutuhkan dari karyawannya seperti hasil kerja yang baik, performa yang baik, 

demi tujuan perusahaan. Lalu, karyawan itu sendiri mendapatkan apa yang dibutuhkan 

dari perusahaan seperti gaji, kompensasi berupa finansial maupun non finansial. 
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Tabel 1.1 Laporan Pengamanan Exxon Mobil Cepu Ltd. Bojonegoro 

 

 

 

 

 

 

 

             Sumber : Direktorat Pengamanan Objek Vital 

Pada tabel 1.1 dapat dilihat kejadian atau gangguan keamanan sebelum 

dilakukannya pengamanan khusus (pamsus) pada tahun 2012/2013 seperti, unjuk rasa 

(unras), pencurian, kecelakaan kerja, pemblokiran jalan, mogok kerja, lempar batu dan 

pembakaran intensitasnya cukup tinggi. Namun, setelah dilakukan pamsus pada sektor 

tersebut kejadian seperti diatas menurun cukup signifikan. Hal tersebut tentu dipengaruhi 

dengan kinerja anggota dit pamobvit yang selalu berupaya melakukan pengamanan 

dengan baik demi kenyamanan bersama. 

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena kantor direktorat pengamanan objek vital 

polda jatim sendiri berpusat di Surabaya namun rata-rata anggotanya selalu  bertugas 

untuk melakukan pengamanan pada objek vital nasional seperti kawasan industri, 

pertambangan, instalasi dan perhubungan di luar kota Surabaya, karena penelitian ini 

lebih mengarah pada sub direktorat kawasan tertentu dit pamobvit polda jatim. Dengan 

pengawasan jarak jauh peneliti tertarik mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja anggota pada direktorat pengamanan objek vital polda jatim. Kinerja yang baik 
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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 meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja anggota dit pamobvit. Fenomena tersebut cukup menarik untuk di kaji melalui 

penelitian ilmiah untuk mengungkapkan Analisis Kepemimpinan, Kompensasi, dan 

Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah 

Jawa Timur. 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

  Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan data dilakukan 

melalui kuesioner. Maka, penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Pengamanan yang dilakukan oleh anggota direktorat pengamanan objek vital 

terhadap sektor pertambangan mobil cepu ltd di bojonegoro, seperti pencurian, 

unjuk rasa, pemblokiran jalan, dan pembakaran mengalami mengalami penurunan 

trend atau dengan kata lain setiap tahun kejadian tersebut intensitasnya berkurang. 

Hal terebut tentu dipengaruhi dengan adanya kinerja anggota yang baik. Peneliti 

tertarik untuk melakukan analisis terhadap objek diatas dan mengaikatkannya 

dengan variabel-variabel yang peneliti miliki. 

2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan adalah suatu 

proses dalam mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha 
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pencapaian tujuan (Kurniawan & Yunus, 2012). Kompensasi adalah segala 

sesuatu yang di terima oleh karyawan sebagai balas jasa kerja mereka 

(Sedarmayanti, 2009). Dan Kepuasan Kerja adalah perasaan karyawan yang 

berhubungan dengan pekerjaannya yaitu perasaan senang atau tidak senang dalam 

memandang dan menjalankan pekerjaannya (Wether & Davis, 1996). Variabel 

independen tersebut mempengaruhi variabel dependen, yaitu Kinerja adalah hasil 

pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan 

(Bangun, 2012). 

3. Objek penelitian yang akan dibahas adalah anggota pengamanan objek vital 

bagian waster (kawasan tertentu) polda jawa timur. Salah satu direktorat 

kepolisian yang berfokuskan melakukan pengamanan pada sektor pertambangan, 

industri, perhubungan dan instalasi. 

1.3  Rumusan Permasalahan 

  Dalam penelitian ini terdapat dugaan yang ditemukan untuk dibuktikan 

kebenarannya. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti menentukan masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Apakah Kepemimpinan memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepuasan Kerja 

pada anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa 

Timur? 

2. Apakah Kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja pada 

anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa Timur? 

3. Apakah Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja pada anggota 

Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa Timur? 
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4. Apakah Kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja pada anggota 

Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa Timur? 

5. Apakah Kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja pada anggota 

Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa Timur? 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis variabel Kepemimpinan memiliki pengaruh 

yang positif terhadap Kepuasan Kerja anggota Direktorat Pengamanan Objek 

Vital Kepolisian Daerah Jawa Timur. 

2. Untuk menguji dan menganalisis variabel Kompensasi memiliki pengaruh yang 

positif terhadap Kepuasan Kerja anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital 

Kepolisian Daerah Jawa Timur. 

3. Untuk menguji dan menganalisis variabel Kepuasan Kerja memiliki pengaruh 

yang positif terhadap Kinerja anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital 

Kepolisian Daerah Jawa Timur. 

4. Untuk menguji dan menganalisis variabel Kompensasi memiliki pengaruh yang 

positif terhadap Kinerja anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian 

Daerah Jawa Timur. 

5. Untuk menguji dan menganalisis variabel Kepemimpinan memiliki pengaruh 

yang positif terhadap Kinerja anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital 

Kepolisian Daerah Jawa Timur. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat untuk akademik dan manajerial 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademik 

a) Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada ilmu 

Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya mengenai kepuasan kerja 

dan kinerja anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian 

Daerah Jawa Timur dimana akan diketahui bagaimana timbal balik 

(feedback) yang diterima anggota dari pengaruh kepemimpinan dan 

kompensasi. 

b) Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai perluasan pada 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepuasan kerja dan kinerja 

anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa 

Timur. 

2. Manfaat Manajerial 

 Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tambahan dan 

alternatif metode pada kepemimpinan, kompensasi dan kepuasan kerja pada 

kinerja anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa 

Timur. Untuk kalangan manajerial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi bagaimana kepemimpinan, kompensasi dan kepuasan kerja akan 

meningkatkan kinerja anggota. Diharapkan para Manajer atau Pimpinan 

Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa Timur mampu 

memaksimalkan kemauan dan kebutuhan para anggota sehingga dapat 
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meningkatkan kinerja anggota agar menciptakan sistem keamanan yang kondusif 

pada ruang lingkup Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa 

Timur. 

1.6   Sistematika Peneltian 

  Untuk lebih mudah dalam memahami penelitian ini, maka penelitian ini disusun 

sesuai dengan sistematika sebagai berikut: 

  BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup 

penelitian, rumusan permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan dari judul skripsi yang peneliti buat 

yaitu Analisis Kepemimpinan, Kompensasi, dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah 

Jawa Timur 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada  bab ini berisi landasan teori dan pengembangan hipotesis dari judul 

skripsi yang peneliti buat yaitu Analisis Kepemimpinan, Kompensasi, dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Direktorat Pengamanan Objek Vital 

Kepolisian Daerah Jawa Timur. Bab ini membahas mengenai tinjauan 

teoritis tentang informasi-informasi mengenai variabel penelitian yang 

berisi tentang tinjauan pustaka. Selanjutnya, pengembangan hipotesis 

dirumuskan dari landasan teori dan tinjauan pustaka pada penelitian 

terdahulu dan merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang 

akan diteliti. 
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BAB III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan penggunaan objek penelitian pada 

institusi pemerintah yaitu POLRI khususnya pada polisi daerah jawa timur 

direktorat pengamanan objek vital. Selanjutnya, mengenai metode 

pengumpulan data, penelitian ini memakai desain cross sectional  dengan 

metode survey. Survey kuisioner tesebut diolah oleh peneliti menggunakan 

metode analisis Structural Equation Model (SEM) dengan software  

AMOS 21. 

BAB IV Pembahasan 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi dan Kepuasan Kerja 

terhadap Kinerja. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

 Pada bab ini diuraikan mengenai indikator variabel pengaruh 

kepemimpinan, kompensasi dan kepuasan kerja didukung data terhadap 

kinerja. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1  Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka pada penelitian ini meliputi pada Kepemimpinan, Kompensasi, 

Kepuasan Kerja dan Kinerja. 

2.1.1 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 

4. Berpedoman  pada seperangkat aturan untuk membentuk hubungan kerja. 
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Menurut Sedarmayanti (2009) mengemukakan sumber daya manusia mempunyai 

peran penting dan dominan dalam manajemen. Manajemen sumber daya manusia 

mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah : 

1. Penetapan jumlah, kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai 

dengan kebutuhan organisasi berdasarkan job description, job specification, job 

requirement dan job evaluation. 

2. Penetapan penarikan, seleksi dan penempatan pegawai berdasarkan azaz the right 

man in the right place and the right man on the right job. 

3. Penetapan program kesejahteraan, pengembangan, promosi dan pemberhentian. 

4. Peramalan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan 

datang. 

5. Perkiraan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan suatu 

organisasi pada khususnya. 

6. Pemantauan dengan cermat undang-undang perburuhan, dan kebijaksanaan 

pemberian balas jasa organisasi. 

7. Pemantauan kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 

8. Pelaksanaan pendidikan, latihan dan penilaian prestasi pegawai. 

9. Pengaturan mutasi pegawai. 

10. Pengaturan pensiun, pemberhentian dan pesangonnya. 

Peran manajemen sumber daya manusia sangat menentukan bagi terwujudnya 

tujuan organisasi (Sedarmayanti, 2009). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa 

komponen penting dalam melakukan proses MSDM untuk mengisi staf organisasi dan 

mempertahankan kinerja karyawan yang tinggi. 
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Gambar 2.1 Proses Manajemen Sumber Daya Manusia 

             

             

             

             

             

         

 

 

 

Sumber : Stephen P. Robbins (2007) 

MSDM melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi 

secara langsung sumber daya manusianya atau orang-orang yang bekerja bagi 

organisasi, sehingga penggunaan MSDM secara efektif dapat mencapai tujuan yang 

telah dirancang oleh organisasi atau perusahaan. 

Beberapa pendapat tentang pengertian manajemen sumber daya manusia lainnya 

yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut : 

a.  Menurut Sedarmayanti (2009) 

Manajemen sumber daya manusia adalah seni untuk merencanakan, 

mengorganisasikan, mengerahkan, mengawasi kegiatan sumber daya manusia 

atau pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
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b. Menurut Hendry Simamora (2004) 

Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai pendayagunaan, 

pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa dan pengelolaan terhadap 

individu, anggota organisasi atau kelompok kerja. Manajemen sumber daya 

manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, 

penyusunan personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi 

kerja, kompensasi karyawan dan hubungan perburuhan yang mulus. 

c. Menurut A.F Stoner (2006) 

Manajemen sumber daya manusia adalah prosedur yang berkelanjutan yang 

bertujuan memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang 

tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi 

memerlukannya. 

d. Menurut Edwin B. Flippo dalam (Sedarmayanti, 2009) 

Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, perorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan. Pengadaan, pengembangan, 

pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber 

daya manusia agar tercapai bebagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. 

2.1.1.1  Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Kegiatan manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari proses 

manajemen sumber daya manusia yang paling sentral dan merupakan rantai kunci dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Menurut (Sutrisno, 2009) fungsi manajemen sumber daya 

manusia akan berjalan dengan lebih lancar apabila memanfaatkan fungsi-fungsi 

manajemen sebagai berikut: 
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1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan atau menggambarkan di muka 

tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara 

efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan ini untuk 

menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian ini meliputi 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, integrasi, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian pegawai. 

Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan organisasi. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan 

pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi, wewenang, integrasi dan koordinasi 

dalam bentuk bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai 

tujuan. Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

3. Pengarahan (Directing) 

Pengarahan adalah kegiatan member petunjuk kepada pegawai agar mau kerja 

sama dan bekerja secara efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan 

organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya 

akan member arahan kepada pegawai agar dapat mengerjakan semua tugasnya 

dengan baik. 

 

 

Analisis Kepemimpinan..., Rizki Adityo, Ma.-IBS, 2016



33 
 

4. Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan pegawai agar mentaati peraturan 

organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan atau 

kesalahan diadakan tindakan perbaikan atau penyempurnaan. Pengendalian 

pegawai meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerja sama dan menjaga situasi 

lingkungan pekerjaannya. 

5. Pengadaan (Procurement) 

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan orientasi dan induksi 

untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan organisasi. 

6. Pengembangan (Development) 

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan 

pelatihan yang diberikan hendaknya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini 

maupun masa yang akan datang. 

7. Kompensasi (Kompensasi) 

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung 

(indirect) berupa uang atau barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang 

diberikan kepada organisasi. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil 

diartikan sesuai dengan prestasi kerja, sedangkan layak diartikan dapat memenuhi 
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kebutuhan primer serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan 

berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. 

8. Pengeintegrasian (Integration) 

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi 

dan kebutuhan pagawai agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling 

menguntungkan. Di satu pihak organisasi memperoleh keberhasilan/keuntungan, 

sedangkan di lain pihak pegawai dapat memenuhi kebutuhan dari hasil 

pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan cukup sulit dalam 

manajemen sumber daya manusia karena mempersatukan dua kepentingan yang 

berbeda. 

9. Pemeliharaan (Maintenance) 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, 

mental dan loyalitas pegawai agar mereka tetap mau bekerja sama sampai 

pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan 

dengan berdasarkan kebutuhan sebagian besar pegawai serta berpedoman kepada 

internal dan eksternal konsistensi. 

10. Kedisiplinan (Discipline) 

Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa adanya disiplin 

maka sulit mewujudkan tujuan yang maksimal. Kedisiplinan merupakan 

keinginan dan kesadaraan untuk mentaati peraturan organisasi dan norma sosial. 
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11. Pemberhentian (Separation) 

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seorang pegawai dari suatu 

organisasi. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan pegawai, keinginan 

organisasi, berakhirnya kontrak kerja, pensiun, atau sebab lainnya. Penerapan 

fungsi manajemen dengan sebaik-baiknya dalam mengelola pegawai akan 

mempermudah mewujudkan tujuan dan keberhasilan organisasi. 

2.1.1.2  Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan 

kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi 

yang bersangkutan. Sedarmayanti (2009) mengemukakan sumber daya manusia harus 

dikelola agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan organisasi. 

Tujuan tersebut dapat dijabarkan ke dalam 4 tujuan yang lebih operasional, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Tujuan Masyarakat (Societal Objective)  

Tujuan masyarakat adalah untuk bertanggung jawab secara sosial dalam hal 

kebutuhan dan tantangan yang timbul dari masyarakat. Suatu organisasi yang 

berada ditengah-tengah masyarakat diharapkan membawa manfaat atau 

keuntungan bagi masyarakat. Oleh sebab itu suatu organisasi diharapkan 

mempunyai tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusianya agar 

tidak mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat. 

2. Tujuan Organisasi (Organization Objective) 

Tujuan organisasi adalah untuk melihat bahwa manajemen sumber daya manusia 

itu ada (exist) maka perlu adanya kontribusi terhadap pendayagunaan organisasi 
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secara keseluruhan. Manajemen sumber daya manusia bukan suatu tujuan dan 

akhir suatu proses, melainkan suatu perangkat atau alat untuk membantu 

tercapainya suatu tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu suatu unit 

atau bagian manajemen sumber daya manusia di dalam suatu organisasi 

diwujudkan untuk melayani bagian lain di dalam organisasi tersebut. 

3. Tujuan Fungsi (Functional Objective) 

Tujuan fungsi adalah untuk memelihara kontribusi bagian lain agar mereka 

(sumber daya manusia dalam setiap bagian) melaksanakan tugasna secara 

optimal. Dengan kata lain, setiap sumber daya manusia atau pegawai dalam 

organisasi diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 

4. Tujuan Personal (Personal Objective) 

Tujuan personal adalah untuk membantu pegawai dalam mencapai tujuan 

pribadinya guna mencapau tujuan organisasi. Tujuan pribadi pegawai diharapkan 

dapat dipenuhi dan ini sudah merupakan motivasi dan pemeliharaan terhadap 

pegawai yang bersangkutan. 

  Guna mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia, maka suatu bagian atau 

departemen sumber daya manusia harus mengembangkan, mempergunakan dan 

memelihara pegawai (sumber daya manusia) agar semua fungsi organisasi dapat berjalan 

seimbang. 

2.1.2   Kepemimpinan 

Kepemimpinan pada zaman saat ini, akan manghadapi berbagai macam 

perubahan pasar dengan cepat. Kondisi demikian menuntut kapabilitas, keterampilan 

dan kehandalan pemimpin sangat dibutuhkan organisasi demi tercapainya tujuan, karena 
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kepemimpinan adalah suatu proses dalam mempengaruhi kegiatan seseorang atau 

kelompok dalam usaha pencapaian tujuan (Kurniawan & Yunus, 2012). Pendapat yang 

sama dikemukakan (Robbins S. P., 2008) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah 

suatu kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran.  

Dalam suatu organisasi, faktor kepemimpinan memegang peranan yang penting 

karena pemimpin yang akan menggerakan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai 

tujuan. Namun, dalam upaya menjalankan kepemimpinan tidak mudah karena harus 

memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda. Bawahan dipengaruhi 

sedemikian rupa sehingga bisa memberikan loyalitas dan partisipasinya kepada 

organisasi secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, keberhasilan suatu organisasi 

tidak hanya dilihat dalam pencapaian tujuan organisasi itu sendiri, melainkan ditentukan 

oleh kualitas kepemimpinannya. Dalam teori yang dikemukakan oleh (Evans, 1970) 

dalam (Robbins S. P., 2008) menyatakan terdapat kecenderungan bahwa kinerja dan 

kepuasan kerja berpengaruh secara positif bila pemimpin itu mengimbangi hal-hal yang 

kurang dalam diri karyawan atau dalam situasi kerja. Faktor-faktor lingkungan (struktur 

tugas, kelompok kerja dan sistem otoritas) menentukan tipe perilaku pemimpin yang 

diisyaratkan sebagai pendukung agar hasil yang diberikan karyawan maksimal. 

Sedangkan faktor karakteristik bawahan (lokus kendali, kemampuan pemahaman dan 

pengalaman) menentukan cara karyawan menafsirkan lingkungan dan perilaku 

pemimpin tersebut. Jadi, teori yang menjelaskan bahwa perilaku pemimpin tidak akan 

efektif bila tidak sepaham dengan karakteristik bawahan dan struktur lingkungan itu 

sendiri. 
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2.1.2.1 Teori 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. 

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. 

e. 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). Gaya kepemimpinan 

seseorang dalam keadaan normal dan kritis akan berbeda. Keberhasilan karena pengaruh 

situasi, artinya ada seorang pemimpin yang berhasil dalam keadaan normal, namun ada 

pula yang dapat berhasil dengan baik dalam keadaan kritis. Bagi seorang pemimpin 

sejati keadaan-keadaan darurat justru merupakan kesempatan baik untuk mengatasi 
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keadaan kritis itu. 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. 
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d. Pengambilan Keputusan 

Pemimpin harus mampu mengambil keputusan berdasarkan fakta dan peraturan 

yang berlaku di perusahaan serta keputusan yang diambil harus 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. 

Dalam melakukan proses kepemimpinan tentunya seorang pemimpin mempunyai 

wewenang untuk mengorganisir karyawan atau bawahan agar tetap berjalan sesuai 

dengan kemauan pemimpin dan tujuan organisasi. Macam-macam wewenang seorang 

pemimpin yang dikemukakan (Daryanto & abdullah, 2013) sebagai berikut: 

a. Wewenang Resmi (Formal Authority) 

Wewenang resmi adalah wewenang yang sah dan legal yang dimiliki seorang 

pemimpin, karena kedudukannya dalam suatu perusahaan. Dengan wewenang 

resmi pemimpin dapat memerintah. Memotivasi dan mempengaruhi tingkah laku 

bawahannya. Wewenang ini dapat didelegasikan pada bawahan. 

 

 

 

Analisis Kepemimpinan..., Rizki Adityo, Ma.-IBS, 2016



41 
 

b. Kewibawaan (Personality Authority) 

Kewibawaan adalah wewenang yang didapat karena wibawa yang dimiliki 

seorang pemimpin. Bias karena kecakapannya, pendidikan, kepribadian, 

kharisma, sehingga ia bisa mempengaruhi bawahannya. 

2.1.2.2   Tipe Kepemimpinan  

Tipe kepemimpinan dalam mempengaruhi para bawahannya dapat berbeda-beda. 

Hal ini disebabkan latar belakang pemimpin, organisasi, pengikut dan lingkungan. 

(Siagian S. P., 2010) mengemukakan bahwa pelaksanaan kepemiminan dapat 

menumbuhkan kepercayaan, partisipasi, loyalitas, dan internal motivasi para bawahan 

dengan cara persuasif, hal ini dapat diperoleh karena kecakapan, kemampuan, dan 

perilaku pimpinan tersebut. Ada lima tipe kepemimpinan, diantaranya: 

a. Tipe Kharismatik 

Tipe pemimpin ini memiliki kekuatan energi, daya tarik dan pembawaan yang 

luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang 

sangat besar jumlahnya dan dapat dipercaya. Memiliki insiprasi, keberanian, dan 

berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. Pemimpin ini dapat dengan mudah 

mempengaruhi bawahannya dan dapat dipercaya, namun terkadang 

kepemimpinan dengan tipe kharismatik cenderung hanya memikirkan 

keinginannya, sehingga tidak dapat menerima masukan dari orang lain. 

b. Tipe Paternalistik 

Tipe paternalistik selalu menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak 

atau belum dewasa. Terlalu bersikap melindungi dan jarang memberikan 

kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan sendiri. Pemimpin 
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dengan tipe paternalistik dianggap sangat peduli dan dapat mendidik bawahannya 

secara baik, namun hal tersebut dapat membuat karyawan tidak nyaman dengan 

pekerjaan yang diberikan karena mereka akan merasa tidak dapat 

mengembangkan kemampuan yang ada didalam dirinya. 

c. Tipe Otokratik 

Tipe pemimpin yang otokratik adalah pemimpin yang selalu memberikan 

perintah-perintah yang dipaksakan dan harus dipatuhi. Tidak pernah memberikan 

informasi secara detail tentang rencana-rencana yang akan dating. Setiap perintah 

dan kebijakan ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya. Pemimpin 

dengan tipe otokratik memiliki kedisiplinan yang tinggi sehingga dapat 

berpengaruh baik terhadap kedisiplinan bawahannya, namun tipe pemimpin 

seperti ini dapat juga menjadi sumber tekanan bagi karyawan karena perintah-

perintah dari pemimpin tersebut yang bersifat memaksa. 

d. Tipe Laissez faire 

Tipe kepemimpinan laissez faire praktis tidak memimpin. Dia membiarkan 

kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri. Pemimpin tidak 

berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan 

tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahan sendiri. Pemimpin laissez faire 

biasanya tidak memiliki keterampilan teknis. Pemimpin tipe ini bisa membuat 

karyawan menjadi lebih aktif dalam organisasi, namun partisipasi dari atasan 

tentu juga dibutuhkan dalam mengambil keputusan. 
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e. Tipe Demokratik 

Kepemimpinan demokratik berorientasi pada manusia, dan memberikan 

bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat kordinasi pekerjaan 

pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal (pada 

diri sendiri) dan kerja sama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis ini 

bukan terletak pada individu pemimpin, akan tetapi kekuatan justru terletak pada 

partisipasi aktif dari setiap warga kelompok. Pemimpin tipe ini dapat dibilang 

memiliki jiwa pemimpin yang kuat, karena pemimpin ini dapat menumbuhkan 

kerja sama yang baik dengan karyawan. 

Sedangkan tipe kepemimpinan menurut (Daryanto & abdullah, 2013) adalah 

sebagai berikut: 

a. Tipe Otoriter 

Pemimpin menganggap dirinya yang paling berkuasa. Pengarahan pada bawahan 

dilakukan dengan cara memberikan instruksi atau perintah. Tujuan 

kepemimpinannya hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja dan cenderung 

tidak memperhatikan kesejahteraan pekerja. Pimpinan menganut sistem 

manajemen tertutup, sistemn pun sentralisasi. 

b. Tipe Partisipasif 

Pemimpin melaksanakan kepemimpinannya dengan cara persuasif, menciptakan 

kerja sama yang harmonis, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi bawahannya. 

Pemimpin memotivasi bawahan agar mempunyai rasa memiliki perusahaan. 
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Falsafah pemimpin, pemimpin adalah untuk bawahan. Sistem manajemen terbuka 

dan informasi pembinaan kaderisasi sangar diperhatikan. 

c. Tipe Delegatif 

Pemimpin memberikan kewenangan (delegasi) pada bawahan agar besar, 

sehingga bawahannya diberi keleluasaan dalam mengambil keputusan dan 

membuat kebijakan. Pimipinan menyerahkan tanggung jawab agar bawahan dapat 

mengendalikan dirinya sendiri dan menyelesaikan pekerjaannya. Para bawahan 

dituntu untuk memiliki kematangan kemampuan dalam bekerja dan kematangan 

psikologis atau kemauan bekerja. 

2.1.2.3 Tugas Kepemimpinan 

(Sutrisno, 2009) menyatakan adanya tugas-tugas penting yang harus diterapkan 

kepemimpinan dalam organisasi, antara lain: 

1. Sebagai Konselor 

Konselor merupakan tugas seorang pemimpin dalam suatu unit kerja, dengan 

membantu atau mendorong SDM untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dalam 

melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam pengertian ini, maka pekerjaan 

seorang konselor disebut dengan konseling. Dengan pemberian konseling kepada SDM, 

diharapkan karyawan yang bersangkutan akan dapat memecahkan masalah yang 

dihadapinya dan dapat menolong dirinya sendiri keluar dari kemelut. Oleh sebab itu, 

pekerjaan sebagai konselor banyak kurang disenangi oleh sebagian pimpinan, karena ia 

berhubungan langsung dengan manusia bermasalah. 

Untuk menjadi konselor yang baik diperlukan keterampilan berkomunikasi yang 

baik, di samping pengetahuan tentang teori konseling itu sendiri agar konseling yang 

Analisis Kepemimpinan..., Rizki Adityo, Ma.-IBS, 2016



45 
 

diadakan menjadi efektif. Dengan keterampilan tersebut, maka sebagai konselor 

pempimpin akan lebih dapat memberikan bantuannya dalam pemecahan masalah 

pribadi, masalah pekerjaan, pengembangan karier, dan sebagainya.pada kenyataanya di 

lapangan, tidak semua MSDM memiliki keahlian dalam memberikan konseling. Namun 

tugas ini harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin SDM yang biasanya merupakan 

orang pertama yang menjadi tempat bertanya bagi para karyawan. Ada beberapa 

persayaratan yang perlu dimiliki seorang konselor, yaitu: 

a. Memiliki kesadaran diri yang tinggi. 

b. Mempunyai sikap yang cocok antara kata dengan perbuatan. 

c. Menghormati orang lain 

d. Bersikap jujur. 

3. Memimpin Rapat 

Seorang pemimpin pada tingkat manapun, pada suatu waktu perlu mengadakan 

rapat dan memimpinnya. Suatu rencana yang akan disusun biasanya didahului oleh rapat 

agar pelaksanaan rencana itu lebih mudah dilaksanakan. Dalam rapat,  biasanya 

pemimpin mengikut sertakan seluruh potensi terkait, termasuk juga potensi yang akan 

melaksanakan rencana itu di belakang hari. Bila pelaksana mengetahui seluk-beluk suatu 

rencana, dan apa sasarannya, tentu pelaksanaan rencana itu tidak akan mengalami 

hambatan. Oleh sebab itu, suatu rapat bukan saja menjadi keharusan dalam suatu unit 

kerja, tetapi masalah sudah menjadi pekerjaan rutin bagi seorang pemimpin yang ingin 

berhasil pada setiap tugasnya 

 

. 
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4. Mengambil Keputusan 

Di antara seluruh tugas yang disandang oleh MSDM, maka yang mungkin terberat 

adalah tugas mengambil keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan satu-satunya 

hal yang membedakan seorang pemimpin. Oleh sebab itu, keberhasilan seorang 

pemimpin sangat ditentukan oleh keterampilan mengambil keputusan, di saat-saat amat 

kritis. Dikatakan berat, karena pengambilan keputusan akan mempunyai dampak luas 

terhadap mekanisme organisasi yang dipimpinnya, dan cenderung mempunya kadar 

kerawanan yang tinggi, bila pengambilan keputusan itu tidak didasarkan pada aturan-

aturan yang berlaku. 

5. Mendelegasikan Wewenang 

Pendelegasian disebut juga pelimpahan. Seorang pemimpin tidak mungkin 

mengerjakan sendiri seluruh pekerjaannya, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan 

kemampuannya. Oleh sebab itu, seorang pemimpin yang bijaksana haruslah 

mendelegasian sebagian tugas dan wewenang kepada bawahannya. Pendelegasian ini 

diperlukan agar jalannya organisasi tidak mengalami kemacetan dan terhindar dari bau 

birokratis. Dalam pendelegasian wewenang, tanggun jawab dipikul bersama antara yang 

mendelegasikan dan yang menerima delegasi. Namun pihak yang mendelegasikan tidak 

terlepas dari tanggung jawab untuk terapainya sasaran pelaksanaan tugas-tugas yang 

didelegasikan. Penerapan pendelegasian biasanya dilakukan oleh seorang kepada 

bawahannya yang terdekat, karena pemimpin tersebut sudah mengetahui kemampuan 

bawahan yang akan menerima delegasi tersebut. Pendelegasian wewenang merupakan 

jiwa dari pembagian tugas. Tanpa pendelegasian weweang orang tidak akan dapat 

melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, pembagian tugas harus diikuti oleh 
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pendelegasian sebagian wewenang kepada pihak yang diberi tugas, agar mereka 

mempunyai dasar hokum untuk melakukan tugas itu. Tujuan pendelegasian wewenang 

dapat dirincikan sebagai berikut: 

a. Agar pemimpin lebih dapat memusatkan pemikirannya pada tugas-tugas pokok 

saja. 

b. Agar tugas yang tepat dikerjakan oleh seorang yang lebih tepat sesuai 

keahliannya. 

c. Agar semua pekerjaan berjalan lancar, tanpa tergantung pada kehadiran pimpinan. 

d. Untuk lebih dapat mengembangkan potensi dan kemampuan para bawahan. 

e. Tiap pekerjaan dapat diselesaikan pada jenjang waktu yang tepat, sehingga dapat 

ditangani lebih cepat. 

f. Dalam rangka mendidik dan melatih para bawahan untuk mengemban tugas dan 

tanggung jawab yang lebih besar. 

Variabel kepemimpinan ini secara operasional diukur dengan menggunakan 4 

(empat) indikator yang diadopsi dari teori Hersey Blanchard dan (Wirjana & Supardo, 

2005) dalam (Brahmasari & Suprayetno, 2008) sebagai berikut: 

1. Telling (kemampuan untuk memberitahu anggota apa yang harus mereka 

kerjakan) 

2. Selling (kemampuan menjual/memberikan ide-ide kepada anggota) 

3. Participating (kemampuan berpartisipasi dengan anggota) 

4. Delegating (kemampuan mendelegasikan wewenang kepada anggota) 
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2.1.3 Kompensasi  

 Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa 

untuk kerja mereka (Sedarmayanti, 2009). Dalam suatu organisasi masalah kompensasi 

merupakan masalah yang sangat kompleks, namun menjadi salah satu faktor kepuasan 

kerja karyawan dalam organisasi tesebut. Apabila kompensasi diberikan secara tepat, 

maka karyawan akan memperoleh kepuasan kerja dan termotivasi untuk mencapai 

tujuan organisasi. Tetapi bila kompensasi yang diberikan tidak atau kurang memadai, 

maka kepuasan kerja karyawan mungkin akan menurun. Pemberian kompensasi kepada 

karyawan harus mempunyai dasar yang rasional, namun demikian faktor emosional dan 

prikemanusia tidak boleh diabaikan. 

    Gambar 2.2 Jenis Kompensasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Wilson Bangun (2012) 
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 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). Sedangkan, menurut (Hasibuan M. S., 2011) menyatakan bahwa gaji adalah balas 

jasa yang dibayarkan secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan 

yang pasti. 

2. Upah 

Upah (wages) adalah imbalan yang diterima karyawan atas pekerjaannya 

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

dikemukakan oleh (Mangkunegara, 2000) bahwa upah adalah pembayaran berupa uang 

untuk pelayanan kerja atau uang yang biasanya dibayarkan kepada pegawai secara per 

jam, per hari dan per setengah hari. (Hasibuan M. S., 2011) menyatakan bahwa upah 

adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas 

perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 

3. Insentif 

Insentif adalah tambahan kompensasi diluar gaji atau upah yang diberikan oleh 

organisasi kepada karyawannya karena dianggap membuat suatu manfaat lebih bagi 

organisasi. Menurut (Hasibuan M. S., 2011) insentif adalah tambahan balas jasa yang 
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diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya diatas orientasi standar. Tujuan 

dari organisasi memberikan tambahan balas jasa kepada karyawan berprestasi, untuk 

memotivasi agar produktifitas kerjanya tinggi dan stabil. 

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 mempertimbangkan 

kinerja pegawai. Tunjangan yang dimaksud seperti asuransi, liburan atas biaya 

perusahaan, dan dana pensiun. 

2.1.3.1 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. 
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2.1.3.1 Tujuan Kompensasi 

  Menurut (Rivai, 2014) tujuan dari kompensasi adalah sebagai berikut: 

1. Ikatan kerja sama 

Pemberian kompensasi ini diharapkan dapat menjalin ikatan kerja formal antara 

perusahaan dengan karyawan. Dengan arti, karyawan harus mengerjakan tugas-

tugasnya dengan baik dan atasan wajib membayar kompensasi dengan perjanjian 

yang telah disepakati sebelumnya. 

2. Kepuasan kerja 

Dengan adanya kompensasi, karyawan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

fisik dan sosialnya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari apa yang telah 

mereka kerjakan. 

3. Pengadaan Efektif 

Kompensasi perlu diterapkan cukup tinggi untuk menarik para pelamar. Jika 

kompensasi yang ditetapkan cukup besar maka dengan begitu proses pengadaan 

karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar atau sesuai dengan keinginan 

karyawannya, atasan akan mudah memotivasi karyawan tersebut. 

5. Stabilitas Karyawan 

Melalui program kompensasi yang ditetapkan atas prinsip adil dan layak maka 

stabilitas karyawan akan lebih terjamin karena turn-over perusahaan relatif kecil. 
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6. Disiplin 

Pemberian kompensasi yang cukup besar akan membuat disiplin karyawan akan 

semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang 

berlaku. 

7. Pengaruh Serikat Buruh 

Program kompensasi yang baik akan menyebabkan pengaruh serikat buruh dapat 

dihindarkan dan karyawan akan berfokus pada pekerjaannya. 

8. Pengaruh Pemerintah 

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku 

(seperti upah batas minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 

Sedangkan, pendapat lain tentang tujuan kompensasi yang dikemukakan oleh 

(Bangun, 2012) adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan Karyawan yang Cakap 

Dengan semakin berkembangnya indsutri, terlihat semakin dibutuhkannya sumber 

daya manusia yang memiliki kecakapan di atas rata-rata. Organisasi-organisasi akan 

bersaing untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Suatu pilihan bagi 

kebanyakan organisasi adalah menawarkan fasilitas kompensasi yang menarik. 

2. Mempertahankan Karyawan yang Ada. 

Pada umumnya, setiap orang akan menginginkan untuk memperoleh 

kesejahteraan, kebutuhan ini dapat diperoleh dari organisasi tempatnya bekerja. Tidak 

sedikit suatu organisasi merekrut sumber daya manusianya dari organisasi lain, dengan 

mempertimbangkan karyawan tersebut sudah memiliki kualitas kerja yang baik. Untuk 

mengatasi tindakan itu, organisasi tertentu mempertahankan atau memperbaiki sistem 
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kompensasi agar menarik bagi karyawannya. Sistem administrasi kompensasi yang 

menarik akan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang dimiliki sekarang. 

3. Meningkatkan Produktifitas 

Program kompensasi yang menarik akan dapat memotivasi dan kepuasan 

karyawan untuk meningkatan produktivitas. Produktivitas merupakan suatu variabel 

dependen yang dicari faktor pengaruhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kompensasi mempunyai pengaruh yang sangat berarti terhadap produktivitas. 

4. Memperoleh Keunggulan Kompetitif 

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang memiliki 

kontribusi penting dalam organisasi. Sebagian besar biaya yang dikeluarkan untuk 

kebutuhan usaha dialokasikan pada biaya sumber daya manusia. Tergantung pada 

industrinya, biaya tenaga kerja bisa mencapacai 30 sampai 70 persen yang dialokasikan 

pada kegiatan produksi dan pemasaran. Karena besarnya biaya ini, sebagai pilihan yang 

dilakukan oraganisasi adalah menggunakan computer dan mesin-mesin atau pindah ke 

daerah yang upah tenaga kerjanya lebih murah. 

5. Aturan Hukum 

Berkaitan dengan aturan hokum, organisasi harus menyesuaikan kompensasi 

sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional dan daerah. Organisasi dituntut 

agar taat atas aturan yang berkaitan dengan kompensasi karena menyangkut kebutuhan 

hidup orang-orang dalam suatu Negara atau daerah tertentu. Setiap organisasi 

diharuskan membayar upah tenaga kerjanya sesuai upah minimum yang telah ditetapkan 

oleh setiap pemerintah daerahnya. Sebagai acuan yang digunakan untuk menetapkan 

upah pada batas minimal adalah kebutuhan hidup layak, yang setiap daerah berbeda 
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sesuai dengan tingkat harga yang berlaku pada suatu daerah tertentu, pemerintah 

bersama dewan upah. 

6. Sasaran Strategi 

Banyak perusahaan dalam menjalankan usahaya menginginkan yang terbaik 

dalam industrinya. Untuk dapat bersaing, organisasi membutuhkan tenaga-tenaga yang 

memiliki kompetensi tinggi. Dapat diketahui bahwa untuk memperoleh tenaga-tenaga 

yang berkualitas baik harus mengeluarkan biaya yang besar pula. Suatu straegi yang 

hampir setiap organisasi melakukan kebijakan yang sama adalah memperbaiki sistem 

administrasi kompensasinya. 

Dan, menurut (Sedarmayanti, 2009) menyatakan bahwa tujuan kompensasi 

adalah: 

1. Menghargai Pretasi Kerja 

Pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan organisasi 

terhadap prestasi kerja para pegawainya. Hal tersebut selanjutnya akan 

mendorong kinerja pegawai sesuai dengan yang diinginkan organisasi. 

2. Menjamin Keadilan 

Dengan adanya sistem kompensasi yang baik, akan menjamin adanya keadilan  di 

antara pegawai dalam organisasi. Masing-masing pegawai akan memperoleh 

imbalan yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi kerjanya. 

3. Mempertahankan Pegawai 

Dengan sistem kompensasi yang baik, para pegawai akan lebih betah atau 

bertahan pada organisasi itu. Hal ini berarti mencegah keluarnya pegawai dari 

organisasi untuk mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. 

Analisis Kepemimpinan..., Rizki Adityo, Ma.-IBS, 2016



55 
 

4. Memperoleh Pegawai yang Bermutu 

Dengan sitem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon pegawai. 

Dengan adanya pelamar atau calon pegawai, maka peluang untuk memilih 

pegawai yang bermutu akan lebih banyak. 

5. Pengendalian Biaya 

Dengan sistem permberian kompensasi yang baik, akan mengurangi seringnya 

pelaksaan rekruitmen, sebagai akibat dari makin seringnya pegawai yang keluar 

mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. Hal ini berarti penghematan biaya 

untuk rekruitmen dan seleksi calon pegawai baru. 

6. Memenuhi Peraturan 

Sistem administrasi kompensasi yang baik merupakan suatu tuntutan. Suatu 

organisasi yang baik dituntut untuk memiliki sistem administrasi kompensasi 

yang baik. 

2.1.3.2  Asas Kompensasi 

  Dalam program kompensasi harus ditetapkan prinsip yang adil dan layak supaya 

balas jasa yang diberikan dapat merangsang gairah dan kepuasan kerja dan 

meningkatkan kinerja karyawan. Asas kompensasi menurut (Rivai, 2014) sebagai 

berikut: 

1. Asas adil 

Besarnya upah dan gaji yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan 

dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab 

pekerjaan, dan jabatan pekerja dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. 

Jadi, adil bukan berarti setiap karyawan menerima upah dan gaji yang sama 
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besarnya. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerja sama yang baik, semangat 

kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan akan lebih baik. 

2. Asas Layak dan Wajar 

Upah dan gaji yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada 

tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif penetapan besarnya 

upah dan gaji didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal 

konsistensi yang berlaku. Manajer personalia diharuskan selalu memantau dan 

menyesuaikan upah dan gaji dengan eksternal konsistensi yang sedang berlaku. 

Hal ini penting supaya semangat kerja dari karyawan yang qualified tidak 

berhenti, tuntutan serikat buruh dikurangi, dan lain-lain. 

Variabel kompensasi finansial dan kompensasi non finansial ini secara 

operasional diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator yang diadopsi dari teori 

yang dikembangkan sebagai berikut: 

Kompensasi finansial menurut (Hasibuan M. S., 2011): 

1. Gaji 

Adalah balas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada karyawan tetap serta 

mempunyai jaminan yang pasti. 

2. Upah 

Adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman 

atas perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 

3. Insentif 

Adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang 

prestasinya diatas orientasi standar. 
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4. Tunjangan 

Adalah kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan 

perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan 

mereka tanpa mempertimbangkan kinerja pegawai. 

Kompensasi non finansial menurut (Simamora, 2001): 

1. Tanggung Jawab 

Suatu bentuk kepercayaan yang diberikan oleh organisasi terhadap pegawainya 

untuk menyelesaikan pekerjaan 

2. Supervisi yang kompeten 

Pengawas yang bijaksana dan cakap serta mampu memberikan petunjuk-petunjuk, 

dukungan dan tanggung jawab yang nyata dalam proses penyelesaian pekerjaan 

yang rumit dan kompleks. Selain itu pengawas juga memberikan kesempatan bagi 

pegawainya untuk ikut berpartisipasi dan dalam segala hal yang berkaitan dengan 

penyelesaian pekerjaannya sehingga secara otomatis kemampuan pegawai juga 

ikut berkembang sehingga tercipta kepuasan kerja bagi pegawai. 

2.1.4 Kepuasan Kerja 

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan adalah kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja 

didefinisikan sebagai sikap umum seorang individu terhadap pekerjanya (Robbins S. P., 

2008). Kepuasan kerja (Job Satisfaction) menunjukan sikap umum seorang individu 

terhadap pekerjaannya. (Sunyoto, 2012) mendefinisikan kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dari sudut para karyawan 

dalam memandang pekerjaannya.  
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(Wexley & Yulk, 1988) dalam (Badriyah, 2015) menyatakan “Kepuasan Kerjais 

the way an employee feels about his/her job.” Kepuasan kerja merupakan perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya. Sedangkan menurut (Handoko, 2001) dalam 

(Badriyah, 2015) mengemukakan bahwa kepuasan kerja merupakan keadaan emosional 

yang menyenangkan para karyawannya memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. 

Menurut (Davis, 1996) dalam (Suharsono, 2012) terdapat faktor yang 

mempengaruhi perasaan seseorang yaitu: 

a. Tipe Pekerjaan 

Tipe atau jenis pekerjaan dalam organisasi itu sangat beragam, tetapi yang 

menjadi fokus dalam konteks ini adalah apakah pekerjaan ini menantang atau 

tidak. Menantang maksudnya, pekerjaan itu memberi kesempatan bagi karyawan 

untuk menggunakan kemampuan dan keterampilan serta kebebasan untuk 

menentukan strategi untuk mencapainya. 

b. Imbalan  

Imbalan yang pantas dapat berupa gaji dan tunjangan yang biasanya disebut 

layak. Gaji yang layak itu biasanya dikaitkan dengan besar kecilnya tanggung 

jawab dari jenis pekerjaan yang diberikan. Seorang karyawan mendapat gaji dan 

tunjangan yang besar karena dianggap memiliki tanggung jawab yang besar pula. 
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c. Kondisi Kerja 

Kondisi kerja seperti ruang yang kurang nyaman, peralatan yang kurang 

memadai, keamanan yang tidak terjaga dan pilihan warna yang kurang tepat dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja. 

d. Rekan Kerja 

Manusia dalam bekerja pada dasarnya membutuhkan orang lain yang dapat saling 

mendukung dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Disinilah pentingnya rekan 

kerja yang mampu berkomunikasi secara efektif, sehingga mampu meningkatkan 

produktivitas kerja dalam organisasi. 

e. Kesempatan Promosi 

Karyawan yang berprestasi baik harus memperoleh penghargaan berupa 

kesempatan untuk naik ke jenjang karir yang lebih tinggi. Dengan begitu 

karyawan tersebut pasti akan memperoleh kepuasan kerja dalam organisasi. 

f. Kesesuaian Pekerjaan dengan Kepribadian 

Kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian seseorang juga ikut menentukan 

prestasi kerja. Oleh karena itu penting bagi manajer untuk mengetahui 

kepribadian bawahannya agar dalam memberikan pekerjaan dan menepatkan 

posisi karyawan benar-benar tepat sehingga mendukung tercapainya produktivitas 

kerja yang lebih baik. 
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2.1.4.1  Teori 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, 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 
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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. 

2.1.4.2 Aspek-aspek Kepuasan Kerja 

Menurut (Robbins, 1996) dalam (Badriyah, 2015), lima aspek kepuasan kerja 

adalah sebagai berikut: 

a. Kerja yang secara mental menantang 

Karyawan cenderung menyukai pekerjaan yang member kesempatan kepada 

mereka untuk menggunakan keterampilan, kemampuan, serta menawarkan tugas, 

kebebasan, dan umpan balik mengenai usaha keras mereka mengerjakan tugas tersebut. 

Karakteristik ini menjadikan pekerjaan secara mental menantang. Pekerjaan yang kurang 

menantang menciptakan kebosanan, dan sebaliknya jika terlalu banyak pekerjaan 

menantang dapat menciptakan frustasi dan perasaan gagal. Pada kondisi tantangan 
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sedang, kebanyakan karyawan akan mengalami kesenangan dan kepuasan dalam 

bekerja. 

b. Ganjaran yang pantas 

Para karyawan menginginkan pemberian upah dan kebijaksanaan promosi yang 

adil serta sesuai dengan harapan mereka. Dikatakan adil apabila pemberian upah ini 

didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar upah 

karyawan. Tentunya, 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, besar upah bukan jaminan 

untuk mencapai kepuasan. Hal 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 

memersepsikan bahwa keputusan promosi dibuat dalam cara yang adil kemungkinan 

besar akan mendapatkan kepuasan dari pekerjaan mereka. 

c. Kondisi kerja yang mendukung 

Berbagai studi menunjukan bahwa keryawan lebih menyukai lingkungan kerja 

yang tidak berbahaya. Oleh karena itu, temperature, cahaya, kebisingan, dan faktor 

lingkungan lain harus diperhitungkan dalam pencapaian kepuasan kerja. 

d. Rekan kerja yang mendukung 

Karyawan akan mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi yang 

berwujud dari dalam kerja. Bagi kebanyakan keryawan, kerja juga mengisi kebutuhan 

akan interaksi sosial. Oleh karena itu, sebaiknya karyawan mempunyai rekan sekerja 
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yang ramah dan mendukung. Hal ini penting dalam mencapai kepuasan kerja. Perilaku 

atasan juga merupakan determinan utama dari kepuasan. Berbagai studi menunjukan 

bahwa kepuasan karyawan ditingkatkan apabila atasan langsung bersifat ramah dan 

dapat memahami, menawarkan pujian untuk kinerja yang baik, mendengarkan pendapat 

karyawan, dan menunjukan minat pribadi kepada mereka. 

e. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan 

Pada hakikatnya, orang yang tipe kepribadiannya sesuai dengan pekerjaan yang 

mereka pilih lebih menunjukan bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi 

tuntutan dari pekerjaannya. Dengan demikian, lebih besar kemungkinan untuk berhasil 

pada pekerjaan tersebut dan mencapai kepuasan yang tinggi dari pekerjaan mereka. 

2.1.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

(Greenberg & Baron, 1995) dalam (Badriyah, 2015) membagi faktor kepuasan 

kerja dalam dua kelompok besar, yaitu faktor yang berkaitan dengan individu dan faktor 

yang berhubungan dengan organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Faktor yang berkaitan dengan individu 

Faktor-faktor yang berkaitan dengan individu adalah faktor-faktor yang berasal 

dari dalam diri individu, yang membedakan antara satu individu dan individu lain. 

Faktor dari individu yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja adalah sebai berikut: 

1. Kepribadian 

Kepribadian merupakan aspek yang paling sulit untuk diubah oleh organisasi dan 

manajer dalam waktu yang singkat. Kepribadian dalam hal ini adalah cara 

individu berpikir, bertingkah laku, dan memiliki perasaan. Kepribadian 

merupakan determinan pertama yang mengungkapkan perasaan dan pikiran 
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individu terhadap pekerjaannya dan kepuasan kerja yang dirasakan individu. 

Kepribadian individu mempengaruhi positif atau negatifnya pikiran terhadap 

pekerjaannya. Berdasarkan beberapa penelitian, ditemukan adanya hubungan 

yang signifikan antara kepribadian dan tingkat kepuasan kerja individu. 

2. Nilai-nilai yang dimiliki individu 

Nilai memiliki pengaruh pada kepuasan kerja karena dapat merefleksikan 

keyakinan dari pekerjaan dan cara seseorang bertingkah laku dalam pekerjaannya. 

Contohnya, individu yang memiliki nilai tinggi pada sifat dari pekerjaan 

cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi dibandingkan dengan 

individu yang tidak memiliki nilai tersebut. 

3. Pengaruh sosial dan kebudayaan 

Sikap dan tingkah laku individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, 

termasuk pengaruh orang lain dan kelompok tertentu. Individu yang berasal dari 

keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan hidup yang tinggi cenderung 

merasa tidak puas terhadap pekerjaan yang memiliki pengahasilan atau gaji yang 

rendah dan tidak sesuai dengan standar kehidupannya. 

Kebudayaan di lingkungan individu tinggal juga mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepuasan kerja yang dirasakan oleh individu. Individu yang 

tinggal di lingkungan yang menekankan pada kekayaan akan merasa puas dengan 

pekerjaan yang memberikan upah/gaji yang tinggi. Sebaliknya, individu yang 

tinggal di lingkungan yang menekankan pentingnya membantu orang lain akan 

merasa tidak puas pada pekerjaan yang menekankan pada kompetisi dan prestasi. 
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4. Minat dan penggunaan keterampilan 

Minat sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Artinya, apabila seseorang 

yang bekerja pada bidang kerja yang sesuai dengan minatnya akan merasa puas 

dibandingkan dengan individu yang bekerja pada bidang kerja yang tidak sesuai 

dengan minatnya. Fricko dan Behr (dalam Greenberg dan baron, 1995) 

menemukan bahwa kepuasan kerja individu berhubungan erat dengan kesesuaian 

antara pekerjaan, minat pekerja, dan jurusan yang dipilih saat kuliah. Semakin 

sesuai ketiganya, semakin tinggi tingkat kepuasan kerjanya. Selain itu, pekerja 

juga merasa lebih puas jika mempunyai kesempatan untuk dapat menggunakan 

keterampilannya dalam bekerja. 

5. Usia dan pengalaman kerja 

Kepuasan kerja, pengalaman kerja, dan usia memiliki hubungan yang pararel. 

Biasanya, pada awal bekerja, para pekerja cenderung merasa puas dengan 

pekerjaannya. Hal ini karena ia merasa adanya tantangan dalam bekerja dan 

mempelajari keterampilan-keterampilan baru. Setelah beberapa tahun bekerja, 

tingkat kepuasan kerjanya akan mengalami penurunan. Hal ini karena mereka 

mengalami stagnasi, merasa dirinya tidak maju dan berkembang. Setelah enam 

atau tujuh tahun bekerja, tingkat-tingkat kepuasan kerja akan kembali meningkat. 

Hal tersebut karena individu merasa memiliki banyak pengalaman dan 

pengetahuan tentang pekerjaannya dan mampu menyesuasikan diri dengan 

pekerjaan dan lingkungan kerjanya. 

Usia memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja. Pekerja lebih tua 

umumnya merasa lebih puas dibandingkan dengan pekerja yang lebih muda 
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usianya. Seorang pekerja yang mencapai usia 30 tahun mempunyao tingkat 

kepuasan kerja yang meningkat. Hal tersebut karena pekerja pada usia tersebut 

sudah merasa puas dengan kondisi keluarga dan keuangan yang dimilikinya. 

6. Jenis kelamin 

Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan hubungan antara kepuasan kerja 

dengan jenis kelasmin, walaupun terdapat perbedaan hasil. Ada yang menemukan 

bahwa wanita merasa lebih puas dibandingkan dengan pria, dan ada juga 

sebaliknya. Terdapat indikasi bahwa wanita cenderung memusatkan perhatian 

pada aspek-aspek yang berbeda dengan pria. Selain itu, terdapat perbedaan antara 

pria dan wanita. Pria mempunyai nilai pekerjaan yang memberikan kesempatan 

untuk mengarahkan diri dan memperoleh imbalan secara sosial. Bukti lain 

menunjukan bahwa wanita memperoleh sedikit uang dan kesempatan untuk 

dipromosikan dibandingkan pria sehingga hal ini membuat wanita puas dengan 

pekerjaannya. 

7. Tingkat inteligensi 

Inteligensi bukan merupakan faktor untama dan penentu kepuasan kerja, 

melainkan berhubungan erat dan menjadi faktor penting dalam unjuk kerja. 

Dalam pekerjaan, terdapat asosiasi antara tingkat inteligensi (IQ) dengan efisiensi 

unjuk kerja dan kepuasan kerja. Individu dengan IQ yang tinggi, di atas 120 skala 

Weschler, akan mudah mengalami kebosanan atau frustasi dan ketidakpuasan 

kerja. 

 Salah satu faktor yang berhubungan dengan inteligensi adalah tingkat 

pendidikan. Adanya tingkat kepuasan kerja yang rendah pada pekerja muda yang 
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berpendidikan biasanya disebabkan mereka memiliki kemampuan lebih daripada 

yang diharapkan pekerjaannya sehingga merasa bosan dan tidak tertantang. 

Pekerja yang berpendidikan tinggi juga mempunyai tingkat kepuasan kerja yang 

tinggi dibandingkan dengan pekerja yang mempunyai tingkat pendidikan lebih 

rendah. Hal ini dikarenakan pekerja dengan tingkat pendidikan tinggi 

mengerjakan pekerjaan yang penting dan terlibat di dalamnya. 

8. Status dan senioritas 

Semakin tinggi posisi seseorang pada tingkatan dalam organisasi, semakin orang 

tersebut mengalami kepuasan kerja. Hal ini dikarekan orang dengan status lebih 

tinggi biasanya lebih menikmati pekerjaannya dan imbalan yang didapatnya 

dibandingkan dengan pekerja yang memiliki tingkatan yang lebih rendah. 

b. Faktor yang berhubungan dengan organisasi 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan organisasi adalah faktor dari dalam 

organisasi dan dari lingkungan organisasi yang mempengaruhi kepuasan kerja individu. 

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Situasi dan kondisi pekerjaan 

Situasi pekerjaan adalah tugas pekerjaan, interaksi dengan orang-orang tertentu, 

lingkungan pekerjaan, dan cara organisasi memperlakukan pekerjanya, serta 

imbalan atau gaji yang didapat. Setiap aspek dari pekerjaan merupakan bagian 

dari situasi kerja dan dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan 

hasil penelitian, ditemukan bahwa para pekerja yang bekerja di lingkungan kerja 

yang tidak teratur, gelap, bising, memiliki temperature yang ekstrem, kualitas air 

yang rendah, akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah. 
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2. Sistem imbalan 

Sistem ini mengacu pada pendistribusian pembayaran, keuntungan, dan promosi. 

Kepuasan timbul dengan penggunaan sistem imbalan yang dipercaya adil, adanya 

rasa hormat terhadap sesuatu yang diberikan oleh organisasi, dan mekanisme 

yang digunakan untuk menentukan pembayaran. Ketidakpuasan kerja dapat 

muncul karena gaji yang diterima terlalu kecil dibandingkan dengan gaji yang 

dipersepsikan akan diterima. 

3. Penyelia dan komunikasi 

Penelitian terdahulu menemukan hasil bahwa pekerja yang percaya bahwa 

penyelia mereka adalah orang yang kompeten, mengetahui minat mereka, 

perhatian, tidak mementingkan diri sendiri, memperlakukan mereka dengan baik 

dan menghargai mereka, cenderung akan mempunyai tingkat kepuasan kerja yang 

tinggi pula. Kualias penyelia juga mempengaruhi kepuasan kerja. Kualitas 

tersebut adalah gaya pengawasan, teknik pengawasan, kemampuan hubungan 

interpersonal, dan kemampuan administrasi. 

Komunikasi merupakan aspek lain dari penyelia yang memiliki kualitas yang 

baik. Pekerja akan merasa lebih puas dengan pekerjaannya jika memiliki 

kesempatan untuk berkomunikasi dengan penyelianya. 

4. Pekerjaan 

Pekerja akan merasa lebih puas apabila bekerja pada jenis pekerjaan yang 

menarik, memberikan kesempatan belajar, dan menuntut tanggung jawab yang 

besar. Para pekerja juga akan merasa lebih puas dengan pekerjaan yang 

bervariasi, yang tidak membuat mereka menjadi bosan., dan tidak tertantang. 
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Faktor-faktor ini terdapat pada individu yang melihat pekerjaan sebagai karier, 

berlawanan dengan pekerja yang melihat pekerjaannya untuk waktu singkat dan 

temporer. 

5. Keamanan 

Faktor keamanan berhubungan dengan kestabilan pekerjaan dan perasaan yang 

dimiliki individu berkaitan dengan kesempatan untuk bekerja di bawah kondisi 

organisasi yang stabil. Keamanan menimbulkan kepuasan kerja karena dengan 

adanya rasa aman individu menggunakan kemampuannya dan memperoleh 

kesempatan untuk tetap bertahan pada pekerjaannya. 

6. Aspek sosial dari pekerjaan 

Aspek sosial dari pekerjaan terbukti memberikan kontribusi terhadap kepuasan 

dan ketidakpuasan kerja. Aspek ini adal kebutuhan untuk kebersamaan dan 

penerimaan sosial. Karyawan yang bekerja dalam kelompok kerja yang kohesid 

dan merasakan bahwa pekerjaannya memberikan kontribusi terhadap organisasi 

cenderung akan merasa puas. Sebaliknya, karyawan merasa tidak cocok dengan 

kelompok kerjanya dan tidak dapat saling bekerja sama akan merasa tidak puas. 

Rekan kerja juga memberikan kontribusi terhadap kepuasan bekerja. Rekan kerjan 

yang memberikan perasaan puas adalah reka kerja yang ramah dan bersahabat, 

kompeten, memberikan dukungan, serta bersedia untuk membantu dan bekerja 

sama. 

7. Kesempatan untuk pertumbuhan dan promosi 

Kesempatan untuk pertumbuhan dan promosi berbedai-beda dalam setiap 

tingkatan ekonomi dan tingkat sosial. Seorang profesional dan eksekutif di 
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perusahaan melihat faktor ini sebagai faktor yang sangat penting. Demikian pula 

bagi karyawan pada posisi majemen tingkat menengah, faktor ini cukup mendapat 

perhatian. Kesempatan untuk dipromosikan berhubungan dengan terdapatnya 

kesempatan untuk maju dan yang menjadi dasar dari promosi tersebut. 

2.1.4.4 Efek Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja memiliki dampak perilaku bagi setiap individu atau kelompok 

dalam organisasi. Menurut (Davis, 1996) dalam (Suharsono, 2012) kepuasan kerja 

tersebut berdampak terhadap : 

a. Kemangkiran 

Kemangkiran (absentism) pada dasarnya adalah ketidak hadiran individu atau 

kelompok dalam aktivitas kerja organisasi atau perusahaan. Semakin tinggi 

tingkat kepuasan seorang pegawai maka akan semakin rendah tingkat 

kemangkirannya, dan sebaliknya. 

b. Pergantian Karyawan (Turnover) 

Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja juga dapat berpengaruh terhadap tingkat 

turn-over pegawai dalam suatu orgnisasi. Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja 

akan membuat semakin kecil turn-over pegawai dalam perusahaan dan 

sebaliknya. 

c. Pencurian 

Banyak faktor yang menyebabkan orang dalam organisasi dapat berperilaku 

sebagai pencuri. Salah satunya karena mereka merasa diperlakukan tidak adil dan 

frustasi. 
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Variabel kepuasan kerja karyawan ini secara operasional diukur dengan 

menggunakan 4 (empat) indikator yang diadopsi dari teori dua faktor Herzberg dalam 

(Brahmasari & Suprayetno, 2008) sebagai berikut: 

1. Kompensasi 

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung 

(indirect) berupa uang atau barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang 

diberikan kepada organisasi (Sutrisno, 2009). 

2. Kondisi kerja 

Kondisi pekerjaan adalah tugas pekerjaan, interaksi dengan orang-orang tertentu, 

lingkungan pekerjaan, dan cara organisasi memperlakukan pekerjanya, serta 

imbalan atau gaji yang didapat. Setiap aspek dari pekerjaan merupakan bagian 

dari situasi kerja dan dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan (Greenberg 

& Baron, 1995) dalam (Badriyah, 2015). 

3. Pekerjaan 

Pekerja akan merasa lebih puas apabila bekerja pada jenis pekerjaan yang 

menarik, memberikan kesempatan belajar, dan menuntut tanggung jawab yang 

besar. Para pekerja juga akan merasa lebih puas dengan pekerjaan yang 

bervariasi, yang tidak membuat mereka menjadi bosan., dan tidak tertantang 

(Greenberg & Baron, 1995) dalam (Badriyah, 2015). 

4. Kesempatan untuk berkembang 

Karyawan yang berprestasi baik harus memperoleh penghargaan berupa 

kesempatan untuk naik ke jenjang karir yang lebih tinggi. Dengan begitu 
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karyawan tersebut pasti akan memperoleh kepuasan kerja dalam organisasi 

(Davis, 1996) dalam (Suharsono, 2012). 

2.1.5 Kinerja  

Kinerja (performance) adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan 

persyaratan-persyaratan pekerjaan (Bangun, 2012). Sedangkan menurut (Mangkunegara, 

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. 

Kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi untuk 

mencapai tujuannya. Atmosfir kinerja yang positif akan tercipta apabila karyawan 

mendapatkan gaji yang sepadan dengan resiko yang ditanggung, mendapat perlakuan 

yang sama, penempatan karyawan sesuai dengan kompetensinya masing-masing serta 

terdapat umpan balik dari perusahaan atau organisasi. 

2.1.5.1 Indikator Kinerja 

Menurut (Wibowo, 2014) terdapat tujuh indikator kinerja. Dua diantaranya 

mempunyai peran sangat penting, yaitu tujuan dan motif. Kinerja ditentukan oleh tujuan 

yang hendak dicapai dan untuk melakukannya diperlukan adanya motif. Tanpa dorongan 
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motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan. Dengan demikian, tujuan dan 

motif menjadi indikator utama dari kinerja.  

Gambar 2.3 Indikator Kinerja 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, dan Dewey E. Johnson, 1996) dalam (Wibowo, 2014) 

 Namun, kinerja memerlukan adanya dukungan sarana, kompetensi, peluang, 

standar, dan umpan balik. Kaitan di antara ketujuh indikator tersebut digambarkan oleh 

Hersey, Blanchard, dan Johnson dalam (Wibowo, 2014) dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Tujuan (Goals) 

Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang 

individu atau organisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa 

tujuan bukanlah merupakan persyaratan, juga bukan merupakan sebuah keinginan. 

Tujuan merupakan suatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai di masa yang akan 

datang. Dengan demikian, tujuan menunjukan arah kemana kinerja harus dilakukan. 

Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai 

tujuan, diperlukan kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Kinerja individu maupun 

organisasi berhasil apabila mencapai tujuan yang diinginkan. 

Motif 

Alat/Sarana 

Peluang 

Kompetensi 

Standar 

Umpan Balik 

Tujuan 
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2. Standar (Standard) 

Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan suatu tujuan dapat 

diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat 

dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Standar 

menjawab pertanyaan tentang kapan kita tahu bahwa kita sukses atau gagal. Kinerja 

seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau 

disepakati bersama antara atasan dan bawahan. 

3. Umpan balik (Feedback) 

Antara tujuan, standar, dan umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik 

melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang 

didefinisikan oleh standar. Umpan balik terutama penting ketika kita 

mempertimbangkan “real goals” atay tujuan sebenarnya. Tujuan yang dapat diterima 

oleh pekerja adalah tujuan yang bermakna dan berharga. Umpan balik merupakan 

masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan 

pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai 

hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja. 

4. Alat atau Sarana (Means) 

Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk 

membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan faktor 

penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik 

tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana harusnya. 

Tanpda alat tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan. 

5. Kompentensi (Competence) 
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Kompetensi merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi merupakan 

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan 

kepadanya dengan baik. Orang harus melakukan lebih dari sekedar belajar tentag 

sesuatu, orang harus dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kompetensi 

memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan. 

6. Motif (Motive) 

Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, 

memberikan pengakuan, menetapkan tujuan, menantang, menetapkan standar 

terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan 

termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan 

menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disintensif. 

7. Peluang (Opportunity) 

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukan prestasi kerjanya. 

Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk 

berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat. Tugas 

mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil 

waktu yang tersedia. Jika pekerja dihindari karena supervisor tidak percaya terhadap 

kualitas atau kepuasan komsumen, mereka secara ekeftif akan dihambat dari 

kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi. 

Indikator kinerja sebagaimana disebutkan di atas mengandung makna bahwa 

tujuan bukanlah persyaratan, juga bukan merupakan sebuah keinginan. Tujuan 
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merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai oleh organisasi di masa 

yang akan datang. Dengan demikian tujuan menunjukkan arah ke mana kinerja harus 

dilakukan. Namun demikian dalam upaya mencapai tujuan perlu adanya sebuah standar. 

Tanpa standar, tidak akan dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Standar 

menjawab pertanyaan tentang kapan sukses atau gagal. Kinerja seseorang dikatakan 

berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama 

antara atasan dan bawahan. 

Selanjutnya, indikator kinerja umpan balik dilakukan sebagai evaluasi terhadap 

kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja. Sementara itu alat dan 

sarana akan berguna sebagai pendukung kelancaran pencapaian tujuan. Tanpa alat dan 

sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat 

diselesaikan sebagaimana seharusnya. Pada indikator kompetensi memungkinkan 

seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan. Seterusnya motivasi menjadikan dorongan bagi karyawan untuk lebih 

bergairah dalam melakukan pekerjaannya. Manajer memfasilitasi motivasi kepada 

karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan 

menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan 

kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan 

sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan 

disintensif. 

Indikator yang terakhir adalah peluang berprestasi, dimana pekerja perlu 

mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya Terdapat dua faktor 

yang menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi yaitu 
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ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat. Tugas mendapatkan 

prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang 

tersedia. Jika pekerja dihindari karena supervisor tidak percaya terhadap kualitas atau 

kepuasan konsumen, mereka secara efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi 

syarat untuk berprestasi. 

Variabel kinerja perusahaan ini secara operasional diukur dengan menggunakan 4 

(dua) indikator yang diadopsi dari (Brahmasari, 2004) dalam (Brahmasari & Suprayetno, 

2008) sebagai berikut: 

1. Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya 

manusia yang dimiliki 

2. Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan seluruh 

waktu yang dimiliki 

3. Kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan 

4. Kemampuan perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan 

2.2  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu merupakan suatu bentuk acuan bagi peneliti dalam 

menentukan varibel yang akan digunakan, pembentukan model penelitian, dan sebagai 

dasar pengembangan hipotesis yang akan digunakan. Penelitian terdahulu yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah. 
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   Berikut adalah penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini diringkas ke 

dalam tabel: 

 
Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian dan 
Peneliti 

Metode Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

 
 
 
 
 

1. 

“Pengaruh 
Komitmen 

Organisasional dan 
Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja 
Karyawan PT. 

Perkebunan 
Nusantara III di 
Sumatera Utara” 
(Tobing, 2009) 

a. Menggunakan 
analisis 
deskriptif 
kuantitatif. 

b. Variabel 
independen: 
Komitmen 
Organisasi, 
Kepuasan Kerja 

c. Variabel 
dependen: 
Kinerja 

 

a. Variabel kepuasan kerja 
berpangaruh secara 
signifikan terhadap 
kinerja 

Tidak 
menggunakan 
komitmen 
sebagai 
variabel 
independen 

2. “Pengaruh 
Kepemimpinan, 

Lingkungan Kerja 
Fisik, dan 

Kompensasi 
Terhadap Kinerja 
Karyawan di PT. 

Pertamina (Persero) 
UPMS III Terminal 

Transit Utama 
Balongan, 

Indramayu” 
(Sukmawati, 2008) 

a. Menggunakan 
analisis 
deskriptif 
kuantitatif. 

b. Variabel 
independen: 
Kepemimpinan, 
Lingkungan 
Kerja Fisik, 
Kompensasi. 

c. Variabel 
dependen: 
Kinerja 

a. Kepemimpinan 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
kinerja secara parsial. 

b. Kompensasi 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
kinerja secara parsial. 

Tidak 
menggunakan 
lingkungan 
kerja fisik 
sebagai 
variabel 
independen 

3. “Kepemimpinan, 
Motivasi dan 

Lingkungan Kerja 
Pengaruhnya 

Terhadap Kinerja 
Karyawan pada 

Kanwil Kekayaan 
Negara Sulutenggo 
dan Maluku Utara 

di Manado” 
(Potu, 2013) 

a. Menggunakan 
analisis 
deskriptif 
kuantitatif. 

b. Variabel 
independen: 
Kepemimpinan, 
Motivasi, 
Lingkungan 
Kerja. 

c. Variabel 
dependen: 
Kinerja 
 
 
 

 

a. Kepemimpinan 
berpengaruh secara 
positif dan signifikan 
terhadap kinerja. 

Tidak 
menggunakan 
motivasi, 
lingkungan 
kerja senagai 
variabel 
independen 
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No Judul Penelitian dan 
Peneliti 

Metode Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

4. “Pengaruh Upah, 
Motivasi Kerja dan 

Kepuasan Kerja 
Terhadap Kinerja 

Pekerja pada 
Industri Manufaktur 
di Kota Makasar” 

(Umar, 2012) 

a. Menggunakan 
analisis 
deskriptif 
kuantitatif 

b. Variabel 
independen: 
Upah, Motivasi 
Kerja, Kepuasan 
Kerja. 

c. Variabel 
dependen: 
Kinerja. 

a. Kepuasan kerja 
berpengaruh secara 
positif dan signifikan 
terhadap kinerja. 

Tidak 
menggunakan 
upah, motivasi 
kerja sebagai 
variabel 
independen 

5. 

“Pengaruh 
Komukasi, Motivasi 
dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja 
Karyawan (Studi 

pada Proyek 
Pondasi Tower di 
Timor Leste PT 
Cahaya Inspirasi 

Indonesia)” 
(Purwanto, 2013) 

a. Menggunakan 
analisis 
deskriptif 
kuantitatif. 

b. Variabel 
independen: 
Komunikasi, 
Motivasi, 
Kepuasan Kerja. 

c. Variabel 
dependen: 
Kinerja. 

a. Kepuasan kerja 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
kienerja. 
 

 
Tidak 
menggunakan 
komunikasi, 
motivasi 
sebagai 
variabel 
independen 

6. 

“Kompetensi, 
Kompensasi dan 
Kepemimpinan 
Pengaruhnya 

Terhadap Kinerja 
Karyawan pada 

Rumah Sakit 
Ratumbuysang 

Manado” 
(Posuma, 2013) 

a. Menggunakan 
data kuantitaif 
dengan program 
SPSS. 

b. Variabel 
independen:  
Kompetensi, 
Kompensasi, 
Kepemimpinan. 

c. Variabel 
dependen: 
Kinerja. 

a. Kompensasi dan 
kepemimpinan 
memiliki pengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap kinerja. 

Tidak 
menggunakan 
kompetensi 
sebagai 
variabel 
independen 

7.  

“Analisa Pengaruh 
Kepemimpinan, 
Motivasi, dan 

Budaya Organisasi 
Terhadap Kinerja 

Dosen dan 
Karyawan di 
Universitas 

Pawyatan Daha 
Kediri” 

(Cahyono, 2012) 

a. Menggunakan 
analisis 
deskriptif 
kuantitatif. 

b. Variabel 
independen: 
Kepemimpinan, 
Motivasi, 
Budaya 
Organisasi. 

c. Variabel 
dependen: 
Kinerja. 

 
 
 
 

a. Kepemimpinan 
berpengaruh positif 
terhadap kinerja 

Tidak 
menggunakan 
motivasi, 
budaya 
organisasi 
sebagai 
variabel 
independen 
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No Judul Penelitian dan 
Peneliti 

Metode Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

8. 

“Pengaruh 
Kepemimpinan dan 

Komunikasi 
Terhadap Kinerja 
Karyawan Kaltim 
Pos Samarinda” 

(Kiswanto, 2010) 

a. Menggunakan 
analisis 
deskriptif 
kuantitatif. 

b. Variabel 
independen: 
Kepemimpinan, 
Komunikasi. 

c. Variabel 
dependen: 
Kinerja. 

a. Kepemimpinan 
memiliki pengaruh 
positif terhadap Kinerja. 

Tiddak 
menggunakan 
komunikasi 
sebagai 
variabel 
independen 

9. 

“Pengaruh 
Kompensasi dan 
Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja 
Karyawan pada Pt. 

Tunas Hijau 
Samarinda” 

(Suwati, 2013) 

a. Menggunakan 
analisis 
deskriptif 
kuantitatif. 

b. Variabel 
independen: 
Kompensasi, 
Motivasi Kerja 

c. Variabel 
dependen: 
Kinerja. 

a. Kompensasi memiliki 
hubungan positif 
terhadap kinerja. 

Tidak 
menggunakan 
motivasi kerja 
sebagai 
variabel 
independen 

10. “Kompensasi dan 
Motivasi 

Pengaruhnya 
Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. 
Bangun Wenang 

Beverages 
Company Manado” 

(Kasenda, 2013) 

a. Menggunakan 
analisis 
deskriptif 
kuantitatif. 

b. Variabel 
independen: 
Kompensasi, 
Motivasi. 

c. Variabel 
dependen: 
Kinerja. 

a. Kompensasi 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
kinerja. 

Tidak 
menggunakan 
motivasi 
sebagai 
variabel 
independen 

11. “Pengaruh 
Komitmen 

Keorganisasian dan 
Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja 
Tenaga 

Edukatif/Dosen 
(Studi Di 

Universitas 
Brawijaya Malang)” 

(Sudiro, 2009) 

a. Menggunakan 
analisis 
deskriptif 
kuantitatif 

b. Variabel 
independen: 
Komitmen 
Keorganisasian, 
Kepuasan Kerja 

c. Variabel 
dependen: 
Kinerja 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Kepuasan kerja 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
kinerja. 

Tidak 
menggunkan 
komitmen 
keorganisasian 
sebagai 
variabel 
independen 

Analisis Kepemimpinan..., Rizki Adityo, Ma.-IBS, 2016



81 
 

No Judul Penelitian dan 
Peneliti 

Metode Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

12. “Pengaruh 
Kepemimpinan, 

Kompensasi 
Finansial Terhadap 

Kepuasan Kerja 
serta dampaknya 
Terhadap Kinerja 

Karyawan” 
(Wijayanti &  
Subudi, 2014) 

a. Menggunakan 
analisis 
deskriptif 
kuantitatif 

b. Variabel 
independen: 
Kepemimpinan, 
Kompensasi 
Finansial,  
Kepuasan Kerja 

c. Variabel 
dependen: 
Kinerja 

a. Kepemimpinan, 
kepuasan kerja 
berpengaruh positif 
signifikanvterhadap 
kinerja. 

Tidak 
menggunakan 
kompensasi 
finansial 
sebagai 
variabel 
independen 

13. ” Pengaruh Motivasi 
Kerja, 

Kepemimpinan dan 
Budaya Organisasi 
terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan 
serta Dampaknya 

pada Kinerja 
Perusahaan (Studi 
kasus pada PT. Pei 
Hai International 

Wiratama 
Indonesia)” 

(Brahmasari & 
Suprayetno, 2008) 

a. Menggunakan 
analisis 
deskriptif 
kuantitatif 

b. Variabel 
independen: 
Motivasi Kerja, 
Kepemimpinan, 
dan Budaya 
Organisasi 

c. Variabel 
dependen: 
Kepuasan Kerja, 
Kinerja 

a. Kepemimpinan 
berpengaruh negatif 
dan signifikan 

b. Kepuasan kerja 
berpengaruh positif 
dan signifikan 

Tidak 
menggunakan 
motivasi dan 
udaya 
organisasi 
sebagai 
variabel 
independen 

Sumber: Jurnal terdahulu yang diolah peneliti (2015) 

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel yang 

disesuaikan, sampel dan tahun yang dipilih. Variabel independen dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa variabel yaitu Kepemimpinan, Kompensasi dan Kepuasan Kerja. 

Sampel dalam penelitian ini adalah anggota yang bertugas di Direktorat Pengamanan 

Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa Timur. 

2.3   Rerangka Konseptual 

Rerangka konseptual dan kerangka berpikir merupakan gambaran tentang 

hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang akan disusun dari berbagai teori yang 

telah di deskripsikan (Sugiyono, 2008). 
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Dalam (Potu, 2013) menyatakan adanya hubungan positif Kepemimpinan dan 

Kinerja. Dalam (Suwati, 2013) menyatakan adanya hubungan positif antara Kompensasi 

dan Kinerja. Dalam (Wijayanti & Subudi, 2014) menyatakan adanya hubungan positif 

antara Kepuasan Kerja dan Kinerja. 

2.3.1 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.  

(Rise, 2010) dalam (Paripurna, 2013) melakukan penelitian yang menyimpulkan 

bahwa kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. (Zahari & 

Shurbagi, 2012) dari hasil penelitian yang dilakukan menyatakan kepemimpinan 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan (Wijayanti & Subudi, 2014) mengemukakan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

H1: Kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 
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2.3.2 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. 

Kompensasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepuasan kerja 

keryawan. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan harus adil dan layak. Semakin 

baik persepsi karyawan terhadap kompensasi yang diberikan perusahaan akan 

menyebabkan semakin tinggi kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh (Erbasi & Arat, 2012), (Syah, 

2013) dan (Islam dkk, 2011) dalam (Sari & Sriathi, 2014), (Suwati, 2013), dan 

(Sukmawati, 2008). Penelitian (Wijayanti & Subudi, 2014) sejalan dengan penelitian 

sebelumnya bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

H2: Kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

2.3.5 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 
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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. 

Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja dalam penelitian yang dilakukan 

(Umar, 2012) bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hasil 

penelitian (Umar, 2012) sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dikutip 

didalamnya. (Arianto, 2004) dan (Guritno & Waridin, 2005) mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Selanjutnya penelitian (Komariah, 

2006) menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

(Naryanti, 2013) dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh secara positif terhadap kinerja. Selanjutnya penelitian yang dilakukan 

(Wijayanti & Subudi, 2014) mengemukakan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja. 

H3: Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 

2.3.4 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 
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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. 

 (Kasenda, 2013) mengemukakan pendapat dari hasil penelitiannya bahwa 

kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin baik 

kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan, semakin meningkat juga 

kinerja karyawan yang memberikan dampak positif terhadap tujuan perusahaan. 

Penelitian lain yang dilakukan (Suwati, 2013) menunjukan bahwa kompensasi juga 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Selanjutnya penelitian dari (Wijayanti & 

Subudi, 2014) juga menunjukan pengaruh positif kompensasi finansial terhadap kinerja. 

H4 : Kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 

2.3.3 Kepemimpinan terhadap Kinerja 

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). 

(Potu, 2013) menyatakan hasil penelitiannya bahwa kepemimpinan berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kualitas pemimpin tidak 

ditentukan oleh besar atau kecilnya hasil yang dicapai, tetapi ditentukan oleh 

kemampuan pemimpin mencapai hasil tersebut dengan perantara orang lain, yaitu 

bawahan-bawahan atau karyawan. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Geyer & Steyrer, 
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1998) yang menunjukan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja. 

Penelitian lain yang dilakukan (Brahmasari & Suprayetno, 2008) menunjukan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja. Hasil yang serupa juga ditemukan 

oleh (Naryanti, 2013) bahwa kepemimpinan mempengaruhi kinerja secara positif dan 

signifikan. Penelitian yang sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dikemukakan 

oleh (Posuma, 2013) bahwa kepemimpinan berpengaruh secara positif terhadap kinerja. 

H5 : Kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 

2.4 Model Penelitian 

H5 

 

H1 

   H2         H3 

 

 

   H4 

Gambar 2.4 Model Penelitian 

Sumber: (Wijayanti & Subudi, 2014), (Potu, 2013) dan (Samudra, Rahardjo, & Mukzam, 

2014) 

Ho1 : Kepemimpinan tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan kerja 

Ha1 : Kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

Ho2 : Kompensasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

Kepuasan 
Kerja 

Kompensasi 

 
Kepemimpinan 

Kinerja 
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Ha2 : Kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

Ho3: Kepuasan Kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 

Ha3 : Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 

Ho4 : Kompensasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 

Ha4: Kompensasi memiliki pengaruh postif terhadap Kinerja 

Ho5 : Kepemimpinan tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 

Ha5 : Kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 
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BAB 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. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggota direktorat 

pengamanan objek vital yang meliputi, Kepemimpinan, Kompensasi dan Kepuasan 

Kerja terhadap Kinerja. 

3.2 Desain penelitian 

Desain penelitian memiliki definisi sebagai sebuah kerangka kerja yang 

digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Desain penelitian memberikan 

serangkaian prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang terstruktur 

untuk dapat menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

(descriptive). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang untuk 

membantu pembuat keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, dan memilih alternatif 

terbaik dalam memecahkan masalah (Malhotra, 2010). 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang 

akan dilakukan satu kali dalam suatu periode (cross sectional design). Cross sectional 

design adalah jenis rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai 

sampel tertentu dari elemen populasi hanya sekali (Malhotra, 2010). Dalam cross 

sectional design, hanya satu sampel responden diambil dari populasi sasaran dan 

informasi hanya didapatkan satu kali dari responden tersebut. 

3.3 Metode Penghimpunan Data 

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

lain guna mendukung penelitian ini. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen-elemen yang kita ingin buat dari 

beberapa kesimpulan yang telah diambil (Griffin, 2012). Populasi dalam penelitian ini 

adalah anggota dit pamobvit bagian waster (kawasan tertentu) yang melakukan 

pengamanan pada Exxon Mobil Cepu Ltd. di Bojonegoro. Sampel adalah sekelompok 

dari kasus, partisipan, peristiwa, atau catatan yang terdiri dari sebagian target populasi, 

pilihlah dengan cermat untuk mewakili suatu populasi (Griffin, 2012). 

Terdapat beberapa langkah untuk menentukan sampel penelitian. Langkah yang 

pertama, menentukan populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu anggota 

dit pamobvit bagian waster (kawasan tertentu) yang melakukan pengamanan pada 

Exxon Mobil Cepu Ltd. Bojonegoro. 

Langkah selanjutnya, melakukan prosedur sampling atau yang biasa disebut 

dengan sampling method. Peneliti menggunakan metode sampel non probability 

sampling dengan teknik convenience sampling merupakan teknik penentuan sampel 

berdasarkan responden yang tersedia dan mudah diakses. Kriteria pengambilan data ini 

dipilih berdasarkan objek penelitian yang bersumber dari responden yang terdiri dari 

seluruh anggota dit pamobvit polda jawa timur. 

Terakhir untuk mengetahui dimana besarnya jumlah sampel ditetapkan. Metode 

statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah antara 100-200 (Hair 

et al. 2010). Bila ukuran sampel terlalu besar, misalnya 500 maka metode menjadi 
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sangat sensitif 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 jumlah sampelnya adalah sebagai berikut:  

Jumlah Sample = Indikator 𝒙 (5 – 10) 
Jumlah Sample = 22 𝒙 5 = 110 sampel 

 
3.5 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja anggota dit 

pamobvit dengan menggunakan kuisioner. Kuisioner diukur dengan skala Interval 7 

poin, mulai 1 sampai 7 sesuai dengan tingkat kesetujuan. 

 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. 

Skala 
1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

 
C3: Setiap anggota mempunyai 
hak yang sama dalam pemberian 
tunjangan kesehatan.  
 
C4: Anda memiliki rasa tanggung 
jawab dalam menyelesaikan 
tugas. 
 
C5: Dalam melaksanakan tugas 
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 

Skala 
1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

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 

(Janssen & Yperen, 2004) 
 

Sumber: (Wijayanti & Subudi, 2014), (Janssen & Yperen, 2004), dan (Sunaryo & Suyono, 2013). 

3.6 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini,  model yang akan digunakan adalah model hubungan atau 

pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan maka metode analisis data yang 

digunakan adalah SEM (Structural Equation Models). SEM adalah prosedur untuk 

memperkirakan serangkaian hubungan ketergantungan antara satu set konsep atau 

konstruksi diwakili oleh beberapa variabel yang diukur dan dimasukkan ke dalam 

sebuah model yang terintegrasi (Malhotra 2010). Menurut (Santoso 2012), SEM 

merupakan teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor 

dan analisis regresi (korelasi) memiliki tujuan untuk menguji hubungan antar variabel 

yang ada pada sebuah model, baik itu antar indikator dengan konstruknya, ataupun 

hubungan antar konstruk 

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 terdiri dari Measurement Model dan 

Overall Model. Measurement Model ditujukan untuk mengkonfirmasi sebuah dimensi 

atau faktor berdasarkan indikator-indikator empirisnya. Selanjutnya, overall model 

Analisis Kepemimpinan..., Rizki Adityo, Ma.-IBS, 2016



94 
 

adalah model keseluruhan hubungan yang membentuk atau menjelaskan kualitas antara 

faktor. Menurut (Wijanto, 2008), ada beberapa tahapan pokok yang dilalui dalam 

menggunkana SEM untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu:  

a) Spesifikasi model (Spesification Model) 

b) Identifikasi (Identification) 

c) Estimasi (Estimation) 

d) 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 variabel laten eksogen dan endogen, yaitu 

Kepemimpinan, Kompensasi (variabel eksogen), dan Kepuasan Kerja, Kinerja (variabel 

endogen). 

Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat 

diamati atau disebut sebagai variabel indikator. Variabel teramati merupakan indikator 

atau ukuran dari variabel eksogen maupun variabel endogen. Pada metode survey 

menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan mewakili varibel, pada penelitian ini terdapat 

22 variabel teramati dikarenakan terdapat 22 indikator pertanyaan. 
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Gambar 3.1 Spesifikasi Model Penelitian (Sumber: 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: 

a) Under-Identified Model adala model dengan jumlah parameter yang di 

estimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersesbut 

merupakan variance dan  covariance dari variabel-variabel teramati). Pada 

SEM, model dikatakan underidentified  jika degree of freedom adalah 

negatif. Jika terjadi underidentified maka estimasi dan penilaian model 

tidak perlu dilakukan. 

b) 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. 
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c) Over-Idemtified model adalah model dengan jumlah parameter yang 

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

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

terjadi over identified maka estimas penilaian isa 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 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 terhadap tingkat kecocokan data 

dengan model dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: 

a) Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

b) Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 
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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: 

a) 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 

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%  
 

5. Component matrix, nilai factor loading dari 

variabel-variabel komponen faktor  

Nilai factor loading ≥ 0,5  
 

 
Sumber: Hair et. Al (2010) 
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b) 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 = 
 

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, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =  

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

seperti ada teknik multivariate yang  lain. 

a) 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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b) Ukuran Kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan incremental membandingkan model yang diusulkan 

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

atau independence model. 

a. Comparative Fit Index (CFI) 

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 menunjukan 

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 
 

 

 
 

 

 

 
 

Sumber: Hair et al (2010) 

 

 

 

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. 
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 Profil Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Timur 

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh 

pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk 

menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada 

tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk 

menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang 

dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur general 

(jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, 

seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi 

pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain. Sejalan dengan 

administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi 

bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan 

menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk 

pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten 

wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara 

tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara 

Republik Indonesia saat ini. 
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Pada saat Jepang menduduki Indonesia, Pada masa ini Jepang membagi wiliyah 

kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, 

Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi Kepolisian wilayah Indonesia Timur 

berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-

tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa 

Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang 

dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Namun, tidak lama setelah Jepang 

menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta 

dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi 

kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Kemudian, mulai tanggal 1 Juli 

1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D, diperingati sebagai Hari 

Bhayangkara hingga saat ini (www.polri.go.id). 

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 

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.  

      Dalam menentukan  konfigurasi  dan audit sistem pengamanan maka Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia membuat pedomaan dalam sistem pengamanan obyek 
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vital Nasional yang tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor 738 tahun 2005 

tanggal 13 Oktober 2005 yang mengatur tentang Pola pengamanan, Konfigurasi, 

standart kualitas dan manajemen audit, bersama-sama  dengan pengelola obyek vital 

nasional merumuskan sispamobvitnas.  

      Sebagai bentuk implentasi Polri terhadap pengamanan obyek Vital Nasional, 

pada Februari tahun 2011 dibentuk Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Jatim 

selanjutnya disebut Ditpamobvit 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: Dit 

Pamobvit). 

4.1.2 Visi dan Misi Direktorat Pengamanan Objek Vital 

I. Visi 

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan 

di wilayah hukum Dit Pamobvit Polda Jatim yang mantap serta terjalinnya 

sinergi polisional yang proaktif. 

II. Misi 

1. Menyelenggarakan Pam Kawasan Industri, lingkungan di bidang energi 

dan sumber daya mineral, perhubungan serta kawasan instalasi. 

2. Menyelenggarakan Pam objek-objek wisata termasuk mobilitas 

wisatawan mancanegara maupun domestic yang memerlukan pam 

khusus di tempat hiburan, perbelanjaan, hotel, restaurant maupun dalam 

kegiatan acara wisata. 
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3. Menyelenggarakan Pam/Wal VIP (Close Protection Personal), Pam 

dilingkungan Kantor Lembaga Negara yang termasuk VIP serta pam 

kunker VVIP ke wilayah jawa timur. 

4. Menyelenggarakan Pam perwakilan Asing antara lain; Kantor Konsulat 

Jenderal, Konsulat dan Konsuler Negara sahabat, Organisasi 

internasional dan Perwakilan PBB termasuk pengawalan melekat/CPP 

(Close Protection Personal) kepada kunjungan Duta Besar. 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil pre-

test sejumlah 30 orang responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of 

sampling adequacy, bartlett’s test of spcerecity, anti-image matrices, total variances 

explained, dan factor loading of component matrix. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Data Pre-Test 

Varibel Indikator KMO 
>0,5 

Sig 
<0,05 

MSA 
>0,5 

Cummulative 
(%) >60% 

Factor 
Loading 

≥0,5 

Kriteria 

Kepemimpinan 
(L) 

L1 

0,833 0,000 

0,829 

72,230 

0,789 Valid 
L2 0,786 0,903 Valid 
L3 0,866 0,895 Valid 
L4 0,823 0,907 Valid 
L5 0,886 0,741 Valid 

Kompensasi 
(C) 

C1 

0,815 0,000 

0,786 

66,639 

0,868 Valid 
C2 0,853 0,851 Valid 
C3 0,826 0,814 Valid 
C4 0,837 0,668 Valid 
C5 0,790 0,864 Valid 

Kepuasan 
Kerja 
(JS) 

JS1 

0,764 0,000 

0,815 

65,102 

0,831 Valid 
JS2 0,779 0,683 Valid 
JS3 0,690 0,821 Valid 
JS4 0,740 0,899 Valid 
JS5 0,747 0,884 Valid 
JS6 0,895 0,697 Valid 
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Variabel Indikator KMO 
>0,5 

Sig 
<0,05 

MSA 
>0,5 

Cummulative 
(%) >60% 

Factor 
Loading 

≥0,5 

Kriteria 

Kinerja 
(JP) 

JP1 

0,771 0,000 

0,858 

74,277 

0,809 Valid 
JP2 0,884 0,886 Valid 
JP3 0,763 0,874 Valid 
JP4 0,720 0,848 Valid 
JP5 0,758 0,844 Valid 
JP6 0,692 0,906 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.1, menunjukan seluruh indikator pertanyaan dalam 

instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator pertanyaan dalam pre-test adalah valid. Oleh karena 

itu, tidak perlu ada item indikator pertanyaan yang harus disingkirkan atau dibuang, 

semua item indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian 

selanjutnya. 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas indikator 

pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuisioner terhadap variabelnya. Dengan melihat 

batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka indikator pertanyaan dalam kuisioner 

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

adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

     Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

Variabel Cronbach’s 
Alpha Kriteria 

Kepemimpinan 0,902 Reliable 

Kompensasi 0,866 Reliable 

Kepuasan Kerja 0,883 Reliable 

Kinerja 0,930 Reliable 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 
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Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 diatas menunjukan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu kepemimpinan, kompensasi, kepuasan kerja, dan kinerja memiliki 

cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil ini menyatakan jika item indikator pertanyaan dalam 

kuisioner ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung 

tetap dan konsisten. 

4.3 Profil Responden 

Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan demografi 

dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin,  usia, dan 

pendidikan terakhir. 

4.3.1 Jenis Kelamin 

Peneliti mengelompokan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. 

 

       Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2007 

Pada gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian 

ini adalah responden berjenis kelamin laki-laki. Sebanyak 40 responden perempuan atau 

sebesar 36,4%, kemudian diikuti oleh responden laki-laki sebanyak 70 orang atau sebesar 

63,4%. 
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4.3.2 Usia 

Peneliti mengelompokan skala usia responden menjadi 5 kelompok, yaitu skala 

usia 18-22 tahun, 23-27 tahun, 28-32 tahun, 33-37 tahun, dan 38-42 tahun. 

 

Gambar 4.2 Usia Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2007 

Pada gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian 

ini adalah responden yang berusia antara 23-27 tahun yang berjumlah 49 orang atau 

sebesar 44,6% dari total responden, kemudian diikuti oleh responden yang berusia antara 

28-32 tahun dengan jumlah responden 25 orang atau sebesar 22,7%, kemudian diikuti 

oleh responden yang berusia antara 18-22 tahun yang berjumlah 31 orang atau sebesar 

28,2%, sisanya sebanyak 3 responden yang berusia 33-37 tahun dengan presentase 2,7% 

dan 2 orang atau sebesar 1,8% responden yang berusia 38-42 tahun. 

4.3.3 Pendidikan Terakhir 

Peneliti mengelompokan skala pendidikan terakhir responden menjadi 4 

kelompok, yaitu skala pendidikan SMA/Sederajat, pendidikan Diploma, pendidikan 

Sarjana, dan Pascasarjana. 
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       Gambar 4.3 Pendidikan Terakhir 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2007 

Pada gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian 

ini adalah responden dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1) yang berjumlah 62 orang 

atau sebesar 56,4%, kemudian diikuti oleh responden dengan pendidikan terakhir 

SMA/Sederajat yang berjumlah 39 orang atau sebesar 35,4%, kemudian diikuti oleh 

responden dengan pendidikan terakhir diploma yang berjumlah 6 orang atau sebesar 

5,4%, dan dengan pendidikan terakhir Pascasarjana (S2/S3) yang berjumlah 3 orang atau 

sebesar 2,8%. 

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 yang cukup mudah dan cukup sering digunakan untuk 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 kesimpulan berdasarkan pada 
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hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Microsoft Excel 2007 dan SPSS 23. 

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 pada bab III di gambar 3.1, dimana model penelitian terdiri dan 4 

variabel, 5 hipotesis, dan 22 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 

menunjukan 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 menunjukan nilai df sebesar 204. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori over-identified karena 

memiliki nilai df  positif. Oleh karena itu, analisis SEM bisa dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya. 

     Tabel 4.3 Computation of degree of freedom 

Number of distinct sample moment 

Number of distinct parameters to be 

estimated 

Degree of freedom (152 – 23) 

275 

 

71 
 

204 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
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4.4.3 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. 

4.4.3.1 Sample Size 

Jumlah sample data pada penelitian ini sudah memenuhi asumsi SEM, yaitu 110 

data. Jumlah sample data tersebut sesuai dengan jumlah data yang direkomendasikan 

antara 100-200 data sample. 

4.4.4 Hasil Uji Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

4.4.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang diberkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten yang 

diukurnya. Menurut (Hair et al, 2010), suatu variabel dapat dikatakan mempunyai 

validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized loading factors) ≥0,50 

dan idealnya ≥0,70. 

Reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukan 

bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk 

latennya (Hair et al, 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite 

reliability measure dan construct extracted measure, sebuah konstruk mempunyai 

reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) ≥0,70 dan variance extracted 

(AVE) ≥0,50. 
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     Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel laten Indikator 
Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kriteria Construct 
Reliability 

Variance 
Extract 

Kesimpulan 

Kepemimpinan 

L1 0,723 Valid 

0,909 0,671 Reliable 
L2 0,934 Valid 
L3 0,889 Valid 
L4 0,898 Valid 
L5 0,602 Valid 

Kompensasi 

C1 0,887 Valid 

0,870 0,581 Reliable 
C2 0,783 Valid 
C3 0,688 Valid 
C4 0,513 Valid 
C5 0,876 Valid 

Kepuasan Kerja 

JS1 0,878 Valid 

0,888 0,579 Reliable 

JS2 0,561 Valid 
JS3 0,657 Valid 
JS4 0,867 Valid 
JS5 0,938 Valid 
JS6 0,569 Valid 

Kinerja 

JP1 0,601 Valid 

0,887 0,570 Reliable 

JP2 0,803 Valid 
JP3 0,803 Valid 
JP4 0,746 Valid 
JP5 0,824 Valid 
JP6 0,729 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Ms. Excel 2007 

Berdasarkan hasil tabel 4.4 di atas, menunjukan bahwa variabel teramati dalam 

penelitian ini memiliki nilai factor loading lebih dari ≥ 0,50 dan rata-rata melebihi ≥ 

0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas variabel teramati terhadap variabel 

latennya adalah valid karena memenuhi kriteria dari validitas. 

Selain itu, tabel 4.4 di atas juga menunjukan bahwa semua nilai construct 

reliability (CR) ≥ 0,70 dan semua nilai variance extracted (AVE) ≥ 0,50. Secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahwa nilai reliabilitas model pengukuran (measurement 

model) ini adalah baik dan dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan 

sebagai observed variable mampu menjelaskan variabel laten yang dibentuknya. 
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Selanjutnya, berdasarkan uji kelayakan model (Goodness of Fit) dari uji 

measurement model diketahui nilai dari model fit. Pertama, nilai CMIN/DF kurang dari 

sama dengan 3, yaitu 1,888 yang berarti memenuhi criteria good fit. Kedua, diketahui 

bahwa nilai CFI antara ≤ CFI ≤ 0,90, yaitu 0,883 yang berarti marginal fit. Ketiga, nilai 

RMSEA menunjukan nilai antara 0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10, yaitu 0,090 yang berarti 

marginal fit. 

4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.5.1 Goodness of Fit (GOF) 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum derajat 

kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai GOF suatu 

SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara langsung seperti teknik 

multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji statistic terbaik yang dapat 

menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai gantinya, para peneliti telah 

mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara bersama-sama atau 

kombinasi. 

   Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Good of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan Kesimpulan 

Absolute-Fit Measures 

CMIN/df CMIN ≤ 3,00 (good fit) 1,888 Good Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 
0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 

(marginal fit)   RMSEA ≥ 
0,10 (poor fit) 

0,090 Marginal Fit 

Incremental Fit Measure 

CFI CFI≥ 0,90 (good fit)  0,80 
≤ CFI ≤ 0,90 (marginal 
fit)  CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,883 Marginal Fit 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
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Berdasarkan tabel 4.5 di atas, kita dapat melihat bahwa satu ukuran GOF, yaitu 

CMIN/DF mengindikasikan kecocokan yang baik (good fit). Dua ukuran GOF yang 

lainnya, yaitu RMSEA dan CFI menunjukan kecocokan yang marginal fit. Maka dari itu, 

model keseluruhan mengindikasikan bahwa secara keseluruhan data good fit dengan 

model SEM. 

4.4.5.2 Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai 

hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu aka nada variabel laten eksogen dan 

variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-koefisien 

atau parameter-parameter yang menunjukan 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 parameter menunjukan hasil positif dengan tingkat 

signifikansi p < 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika 

nilai estimasi parameter menunjukan 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 4.6 di bawah ini. 

Tabel 4.6 Output Regression Weights 
Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 Kepuasan Kerja  Kepemimpinan 0,101 0,092 Tidak Didukung 
Data 

2 Kepuasan Kerja  Kompensasi 0,123 0,085 Tidak Didukung 
Data 

3 Kinerja  Kepuasan Kerja -0,227 0,140 Tidak Didukung 
Data 

4 Kinerja  Kompensasi -0,209 0,045 Didukung Data 

5 Kinerja  Kepemimpinan 0,410 *** Didukung Data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Analisis Kepemimpinan..., Rizki Adityo, Ma.-IBS, 2016



114 
 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh dari nilai estimasi 

0,101 dengan nilai p 0,092. Nilai estimasi tersebut menunjukan hasil yang 

positif dan tidak signifikan dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian, kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

hipotesis tidak dapat diterima. 

2. Kompensasi tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh dari nilai estimasi 

0,123 dengan nilai p 0,085. Nilai estimasi tersebut menunjukan hasil yang 

positif dan tidak signifikan dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian, kompensasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

hipotesis tidak dapat diterima. 

3. Kepuasan Kerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh dari nilai estimasi -

0,227 dengan nilai p 0,140. Nilai estimasi tersebut menunjukan hasil yang 

negatif dan tidak signifikan dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian, kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja 

hipotesis tidak dapat diterima. 

4. Kompensasi berpengaruh negatif terhadap Kinerja 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

-0,209 dengan nilai p 0,045. Nilai estimasi tersebut menunjukan hasil yang 
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negatif dan signifikan dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian, kompensasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja dan 

hipotesis dapat diterima. 

5. Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,410 dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukan hasil yang 

positif dan signifikan dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian, kepemimpinan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja dan 

hipotesis dapat diterima. 

4.5  Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil data menunjukan bahwa seluruh variabel telah 

memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model pengukuran lainnya 

yang sesuai dengan metode Structural Equation Modeling (SEM). Pada hasil pengujian 

hipotesis yang diajukan pada model penelitian ini, seluruh hipotesis memiliki hubungan 

yang signifikan. Pembahasan dari hasil pengujian masing-masing hipotesis penelitian 

dibahas pada sub-sub di bawah ini. 

4.5.1 Pengaruh dari Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan kepemimpinan tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja. Penelitian ini sejalan oleh hasil penelitian yang sebelumnya 

dilakukan oleh Brahmasari & Suprayetno (2008) yang menyatakan bahwa kepemimpinan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada organisasi 

atau perusahaan. Objek pada penelitian ini adalah Kepolisian khususnya pada direktorat 

objek vital polda jatim, dari beberapa teori tentang gaya kepemimpinan seperti otoriter, 
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partisipatif, demokratik dan lain sebagainya, tidak mempengaruhi kepuasan kerja 

anggotanya. Puas atau tidak puas sikap anggota terhadap pemimpinnya dalam 

mendelegasikan tugas, anggota tersebut harus tetap patuh menjalankan setiap perintah 

atau tugas yang diberikan karena polisi adalah sentra masyarakat yang dimana pelayanan 

terhadap masyarakat khususnya penegak hukum harus tetap berjalan sesuai prosedur. 

4.5.2 Pengaruh dari Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukan 

kompensasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Penelitian ini tidak sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Suwati  (2013) yang  

menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja. Kompensasi yang diterima oleh anggota direktorat pengamanan objek vital baik 

dari segi kompensasi finansial maupun non finansial dinilai tidak berpengaruh pada 

kepuasan kerja anggota direktorat pengamanan objek vital. Artinya, kompensasi yang 

diterima dinilai tidak memberikan suatu ukuran puas atau tidaknya seseorang anggota 

dari kompensasi yang diterima, karena apa yang menjadi hak seorang anggota sudah 

ditetapkan oleh institusinya. 

4.5.3 Pengaruh dari Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

  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. Maka pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan 

bahwa Kepusan kerja tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja yang ditunjukan 

dengan nilai p yaitu sebesar 0,140 > 0,05. Berdasarkan  hipotesis hubungan antara 
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Kepuasan Kerja dan Kinerja adalah positif, namun pada penelitian ini dengan kepolisian 

sebagai objek penelitian,  seorang anggota merasa puas dan senang terhadap pekerjaanya 

itu tidak akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja dari anggota tersebut, yang artinya 

kepuasan kerja secara umum tidak akan mempengaruhi kinerja anggota secara 

keseluruhan. Hasil ini juga menunjukan bahwa semakin baik kepuasan kerja anggota, 

tidak akan di ikuti dengan kinerja yang lebih baik dan sebaliknya. 

Dari hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

sebelumnya oleh Sudiro (2009) yang menyatakan kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja. 

4.5.4 Pengaruh dari Kompensasi terhadap Kinerja 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan 

bahwa kompensasi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja yang ditunjukan dengan 

nilai estimasi yaitu sebesar -0,209. Hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

negatif  antara kompensasi terhadap kinerja. Kompensasi dalam penetian ini masuk 

dalam dua kategori yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Dilihat dari 

sudut pandang finansial, anggota direktorat pengamanan objek vital merasa tidak 

mempengaruhi kinerjanya karena pemberian gaji, uang transportasi dan tunjangan 

kesehatan dinilai sudah sesuai dengan kebijakan institusi. Namun, dari sisi kompensasi 

non finansial seperti kenaikan pangkat, lingkungan kerja yang mendukung, promosi, 

penghargaan dan kebijakan organisasi menjadi faktor tinggi atau rendah nya kinerja.  

Anggota direktorat pengamanan objek vital memandang bahwa kompensasi yang ada 

dinilai masih dibawah kemampuan pribadi masing-masing apabila dengan mengharapkan  

penghargaan satya lencana. Karena untuk mendapatkan penghargaan tersebut, anggota 
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selama delapan tahun tidak boleh melanggar kediplinan seperti tidak masuk kerja tanpa 

keterangan, selalu menjalankan perintah sesuai dengan prosedur dan menjunjung tinggi 

kode etik kepolisian. Namun bertentangan dengan hal tersebut, karena tiap anggota 

memiliki kesetian terhadap Negara, anggota memberikan kinerja yang baik dan 

cenderung meningkat. Terbukti dengan rata-rata anggota telah mendapatkan penghargaan 

satya lencana. Dengan begitu kinerja yang maksimal juga membawa dampak positif,  

baik untuk institusi Polri, masyarakat maupun Negara. Fenomena tersebut didukung data 

pada tabel 1.1 dengan penurunan  angka kejadian yang merugikan baik lingkungan 

sekitar maupun perusahaan yang diamankan.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh  

Kasenda (2013) yang menyatakan bahwa kompensasi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja. 

4.5.5 Pengaruh dari Kepemimpinan terhadap Kinerja 

Potu (2013) menyatakan kualitas pemimpin tidak ditentukan oleh besar atau 

kecilnya hasil yang dicapai, tetapi ditentukan oleh kemampuan pemimpin mencapai hasil 

tersebut dengan perantara orang lain, yaitu bawahan-bawahan atau karyawan. 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan 

bahwa Kepemimpinan memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja yang ditunjukan 

dengan nilai p yaitu sebesar *** < 0,05. Yang berarti terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara kepemimpinan terhadap kinerja. Hal ini menunjukan bahwa kualitas 

kepemipinan yang baik akan berdampak positif pada kinerja karyawan. Hasil penelitian 

ini juga menunjukan bahwa kemampuan pemimpin dalam mendelegasikan tugas kepada 

anggota sangat berpengaruh terhadap kinerja anggota tersebut. Apabila pemimpin dalam 
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memberikan pengaruh kepada anggota dengan penuh antusias, maka anggotapun akan 

turut memberikan kontribusi sesuai dengan yang diharapkan. Dengan begitu, kinerja yang 

konsisten akan tetap terwujud dalam direktorat pengamanan objek vital. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Potu (2013) yang menyatakan 

pemimpin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

4.6 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan 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. 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 
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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.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan output dari hasil olah data yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja pada 

anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kepolisian Daerah 

Jawa Timur tidak terbukti dalam penelitian ini. 

2. Kompensasi berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja pada anggota 

Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kepolisian Daerah Jawa Timurt 

tidak terbukti dalam penelitian ini. 

3. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja pada anggota 

Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kepolisian Daerah Jawa Timur 

tidak terbukti dalam penelitian ini. 

4. Kompensasi berpengaruh negatif terhadap Kinerja pada anggota 

Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kepolisian Daerah Jawa Timur 

didukung data dalam penelitian ini. 

5. Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap Kinerja pada anggota 

Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kepolisian Daerah Jawa Timur 

terbukti dalam penelitian ini. 
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5.2 Saran 

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga masih memerlukan 

penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa 

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 
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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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     Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pretest 

1. Kepemimpinan 

Factor Analysis Kepemimpinan 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .833 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 93.936 

df 10 

Sig. .000 

 
 

 
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

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

1 3.612 72.230 72.230 3.612 72.230 72.230 

2 .636 12.729 84.959    
3 .387 7.747 92.707    
4 .211 4.218 96.924    
5 .154 3.076 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Anti-image Matrices 

 L1 L2 L3 L4 L5 

Anti-image Covariance L1 .437 -.172 -.021 .020 -.036 

L2 -.172 .237 -.060 -.109 .034 

L3 -.021 -.060 .295 -.111 -.115 

L4 .020 -.109 -.111 .251 -.095 

L5 -.036 .034 -.115 -.095 .555 

Anti-image Correlation L1 .829a -.534 -.058 .060 -.073 

L2 -.534 .786a -.228 -.448 .094 

L3 -.058 -.228 .866a -.408 -.284 

L4 .060 -.448 -.408 .823a -.254 

L5 -.073 .094 -.284 -.254 .886a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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 Reliability Analysis Kepemimpinan   

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 88.2 

Excludeda 4 11.8 

Total 34 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

L1 .789 

L2 .903 

L3 .895 

L4 .907 

L5 .741 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.902 5 
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2. Kompensasi 

Factor Analysis Kompensasi 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .815 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 72.574 

df 10 

Sig. .000 
  

Anti-image Matrices 

 C1 C2 C3 C4 C5 

Anti-image Covariance C1 .317 -.101 -.052 .011 -.190 

C2 -.101 .406 -.164 .009 -.075 

C3 -.052 -.164 .470 -.200 -.004 

C4 .011 .009 -.200 .664 -.092 

C5 -.190 -.075 -.004 -.092 .333 

Anti-image Correlation C1 .786a -.281 -.135 .025 -.586 

C2 -.281 .853a -.376 .017 -.205 

C3 -.135 -.376 .826a -.358 -.011 

C4 .025 .017 -.358 .837a -.195 

C5 -.586 -.205 -.011 -.195 .790a 

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 3.332 66.639 66.639 3.332 66.639 66.639 

2 .709 14.179 80.818    
3 .467 9.341 90.158    
4 .290 5.799 95.957    
5 .202 4.043 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 

C1 .868 

C2 .851 

C3 .814 

C4 .668 

C5 .864 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

  

Reliability Analysis Kompensasi 
  

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 88.2 

Excludeda 4 11.8 

Total 34 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
  

 
 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.866 5 
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3. Kepuasan Kerja 

Factor Analysis Kepuasan Kerja 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .764 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 112.605 

Df 15 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 JS1 JS2 JS3 JS4 JS5 JS6 

Anti-image Covariance JS1 .276 -.078 .026 -.015 -.138 -.028 

JS2 -.078 .569 -.169 .080 -.058 .053 

JS3 .026 -.169 .264 -.148 .050 -.135 

JS4 -.015 .080 -.148 .185 -.096 .008 

JS5 -.138 -.058 .050 -.096 .187 -.039 

JS6 -.028 .053 -.135 .008 -.039 .600 

Anti-image Correlation JS1 .815a -.196 .095 -.066 -.607 -.069 

JS2 -.196 .779a -.435 .247 -.179 .091 

JS3 .095 -.435 .690a -.671 .226 -.340 

JS4 -.066 .247 -.671 .740a -.517 .024 

JS5 -.607 -.179 .226 -.517 .747a -.118 

JS6 -.069 .091 -.340 .024 -.118 .895a 

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 3.906 65.102 65.102 3.906 65.102 65.102 

2 .735 12.258 77.360    
3 .647 10.779 88.139    
4 .449 7.480 95.619    
5 .164 2.732 98.351    
6 .099 1.649 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 

JS1 .831 

JS2 .683 

JS3 .821 

JS4 .899 

JS5 .884 

JS6 .697 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
Reliability Analysis Kepuasan Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 88.2 

Excludeda 4 11.8 

Total 34 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.883 6 
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4. Kinerja  

Factor Analysis Kinerja 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .771 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 155.726 

df 15 

Sig. .000 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 
 

 

 

Anti-image Matrices 

 JP1 JP2 JP3 JP4 JP5 JP6 

Anti-image Covariance JP1 .364 -.015 -.044 .042 .046 -.101 

JP2 -.015 .227 -.114 -.017 -.029 -.010 

JP3 -.044 -.114 .186 -.052 -.111 .042 

JP4 .042 -.017 -.052 .172 .085 -.108 

JP5 .046 -.029 -.111 .085 .243 -.082 

JP6 -.101 -.010 .042 -.108 -.082 .109 

Anti-image Correlation JP1 .858a -.052 -.171 .170 .153 -.509 

JP2 -.052 .884a -.557 -.085 -.124 -.066 

JP3 -.171 -.557 .763a -.291 -.521 .295 

JP4 .170 -.085 -.291 .720a .416 -.786 

JP5 .153 -.124 -.521 .416 .758a -.506 

JP6 -.509 -.066 .295 -.786 -.506 .692a 

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 4.457 74.277 74.277 4.457 74.277 74.277 

2 .723 12.046 86.324    
3 .352 5.862 92.186    
4 .267 4.449 96.635    
5 .141 2.347 98.981    
6 .061 1.019 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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        Reliability Analysis Kinerja 

   

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

Component Matrixa 

 
Component 

1 

JP1 .809 

JP2 .886 

JP3 .874 

JP4 .848 

JP5 .844 

JP6 .906 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 88.2 

Excludeda 4 11.8 

Total 34 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.930 6 
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               Lampiran 3: Hasil Olahan AMOS 

   Notes for Model (Default model) 

               Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 275 
Number of distinct parameters to be estimated: 71 

Degrees of freedom (275 - 71): 204 

           Result (Default model) 

        Minimum was achieved 
  

  Chi-square = 385.224 
         Degrees of freedom = 204 
            Probability level = .000 
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Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
JS <--- L .101 .060 1.684 .092  
JS <--- C .123 .071 1.724 .085  
JP <--- JS -.227 .154 -1.476 .140  
JP <--- C -.209 .104 -2.003 .045  
JP <--- L .410 .107 3.845 ***  
L1 <--- L 1.000     
L2 <--- L 1.302 .134 9.705 ***  
L3 <--- L 1.191 .129 9.262 ***  
L4 <--- L 1.133 .121 9.349 ***  
L5 <--- L .808 .131 6.183 ***  
JS6 <--- JS 1.000     
JS5 <--- JS 1.290 .192 6.732 ***  
JS4 <--- JS 1.605 .247 6.487 ***  
JS3 <--- JS 1.362 .249 5.476 ***  
JS2 <--- JS 1.052 .215 4.894 ***  
JS1 <--- JS 1.349 .207 6.529 ***  
C5 <--- C 1.000     
C4 <--- C .673 .120 5.592 ***  
C3 <--- C 1.055 .129 8.156 ***  
C2 <--- C .937 .095 9.893 ***  
C1 <--- C 1.026 .086 11.875 ***  
JP1 <--- JP 1.000     
JP2 <--- JP 1.316 .205 6.422 ***  
JP3 <--- JP 1.302 .203 6.420 ***  
JP4 <--- JP 1.147 .187 6.122 ***  
JP5 <--- JP 1.446 .222 6.525 ***  
JP6 <--- JP 1.335 .222 6.023 ***  
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
JS <--- L .174 
JS <--- C .180 
JP <--- JS -.148 
JP <--- C -.200 
JP <--- L .458 
L1 <--- L .723 
L2 <--- L .934 
L3 <--- L .889 
L4 <--- L .898 
L5 <--- L .602 
JS6 <--- JS .569 
JS5 <--- JS .938 
JS4 <--- JS .867 
JS3 <--- JS .657 
JS2 <--- JS .561 
JS1 <--- JS .878 
C5 <--- C .876 
C4 <--- C .513 
C3 <--- C .688 
C2 <--- C .783 
C1 <--- C .887 
JP1 <--- JP .601 
JP2 <--- JP .803 
JP3 <--- JP .803 
JP4 <--- JP .746 
JP5 <--- JP .824 
JP6 <--- JP .729 

 

 

 

 

 

Analisis Kepemimpinan..., Rizki Adityo, Ma.-IBS, 2016



145 
 

 

 

Intercepts: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
L1   5.736 .097 58.997 ***  
L2   5.355 .098 54.633 ***  
L3   5.327 .094 56.600 ***  
L4   5.245 .089 59.125 ***  
L5   5.418 .094 57.418 ***  
JS6   5.918 .072 82.248 ***  
JS5   6.182 .056 109.727 ***  
JS4   6.118 .076 80.658 ***  
JS3   6.045 .085 71.204 ***  
JS2   5.973 .077 77.773 ***  
JS1   6.236 .063 99.063 ***  
C5   6.291 .069 91.488 ***  
C4   5.709 .079 72.334 ***  
C3   5.918 .092 64.082 ***  
C2   5.918 .072 82.126 ***  
C1   6.209 .070 89.127 ***  
JP1   5.382 .105 51.424 ***  
JP2   5.555 .103 53.858 ***  
JP3   5.336 .102 52.292 ***  
JP4   5.391 .097 55.783 ***  
JP5   5.473 .110 49.550 ***  
JP6   5.418 .115 47.023 ***  
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Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
L   .538 .125 4.296 ***  
C   .395 .071 5.589 ***  
e23   .172 .054 3.156 .002  
e24   .320 .098 3.263 .001  
e1   .492 .071 6.889 ***  
e2   .134 .032 4.175 ***  
e3   .202 .036 5.580 ***  
e4   .167 .031 5.390 ***  
e5   .619 .087 7.128 ***  
e6   .381 .053 7.152 ***  
e7   .041 .011 3.674 ***  
e8   .156 .027 5.799 ***  
e9   .446 .064 7.014 ***  
e10   .440 .062 7.162 ***  
e11   .099 .018 5.603 ***  
e12   .120 .026 4.696 ***  
e13   .500 .070 7.113 ***  
e14   .490 .073 6.696 ***  
e15   .219 .036 6.144 ***  
e16   .113 .026 4.407 ***  
e17   .762 .110 6.915 ***  
e18   .412 .070 5.861 ***  
e19   .404 .069 5.865 ***  
e20   .451 .071 6.334 ***  
e21   .427 .076 5.609 ***  
e22   .679 .105 6.441 ***  
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Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 71 385.224 204 .000 1.888 
Saturated model 275 .000 0   
Independence model 44 1782.416 231 .000 7.716 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .784 .755 .885 .868 .883 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model .883 .692 .780 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 181.224 129.727 240.534 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 1551.416 1420.776 1689.488 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 3.534 1.663 1.190 2.207 
Saturated model .000 .000 .000 .000 
Independence model 16.352 14.233 13.035 15.500 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .090 .076 .104 .000 
Independence model .248 .238 .259 .000 
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AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 527.224 565.200   
Saturated model 550.000 697.093   
Independence model 1870.416 1893.951   

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 4.837 4.364 5.381 5.185 
Saturated model 5.046 5.046 5.046 6.395 
Independence model 17.160 15.961 18.426 17.376 

HOELTER 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 68 72 
Independence model 17 18 
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