
I· ;. 
' 

.:. 

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) 

HUBUNGAN KEPIMPINAN, MOTIV ASI, 
DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN 

KERJA PEGAWAI DI KPU KABUPATEN BANGKA 

UNIVERSITAS TERBUKA 

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat 

Administrasi Publik 

Disusun Oleh: 

HENDRA SINAGA 

NIM.016093925 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS TERBUKA 

JAKARTA 

2017 

43081.pdf

User5
Stamp



' II 

' : 

UNIVERSITAS TERBUKA 
PROGRAM PASCASARJANA 

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 

PERNYATAAN 

TAPM yang berjudul HUBUNGAN KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN 
LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGA W AI 

DI KPU KABUPATEN BANGKA adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh 
surnber yang dikutip rnaupun dirujuk telah saya 

nyatakan dengan benar. 
Apabila di kernudian hari ternyata ditemukan 

adanya penjiplakan (plagiat), rnaka saya bersedia 
rnenerima sanksi akadernik. 

Pangkalpinang, Maret 20 I 7 
Yang rnenyatakan 

(Hendra Sinaga) 
NIM. 016093925 

43081.pdf



---------- --------------

The Relationship Leadership, Motivation and Work Environment to Work 
Satisfaction of The Staff At KPU Kabupaten Bangka 

Hendra Sinaga 

hendrasinagakodbangka@yahoo.com 

ABSTRACT 
Many factors affect working satisfaction rate of the staff, there are 

leadership, motivation, and working environment. This study conducted at KPU 
Kabupaten Bangka aims to: (I) find out the relationship between leadership and 
work satisfaction of the staff at KPU Kabupaten Bangka; (2) fmd out the 
relationship between work environment and work satisfaction of the staff at KPU 
Kabupaten Bangka; and (3) find out the relationship between motivation and work 
satisfaction of the staff at KPU Kabupaten Bangka. The population in this study 
were 33 staff at KPU Kabupaten Bangka. The results showed that: (I) Leadership 
had a positive relationship with work satisfaction of the staff at KPU Kabupaten 
Bangka; (2) Work environment had a positive relationship with work satisfaction 
of the staff at KPU Kabupaten Bangka; (3) Motivation had a positive relationship 
with work satisfaction of the staff at KPU Kabupaten Bangka; and (4) The 
simultaneous of leadership, work environment and motivation on work 
satisfaction of the staff at KPU Kabupaten Bangka was 90%. The other 1 0% 
effect was derived from other variables than leadership, motivation and work 
environment. 

Keywords: leadership, motivation, working environment, working 
satisfaction 
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Hubungan Kepemimpinan, Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terbadap 
Kepuasan Kerja Pegawai 

Di KPU Kabupaten Bangka 

Hendra Sinaga 
bendrasinagakodbangka@yaboo.com 

ABSTRAK 
Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai, diantaranya adalab 
faktor kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja. Penelitian yang dilakukan 
di KPU Kabupaten Bangka bertujuan untuk : (1) mengetabui hubungan 
kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pegawai KPU Kabupaten Bangka; (2) 
mengetabui hubungan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai KPU 
Kabupaten Bangka; dan (3) mengetabui hubungan motivasi terhadap kepuasan 
kerja pegawai KPU Kabupaten Bangka. Populasi dalam penelitian ini adalab 
seluruh pegawai KPU Kabupaten Bangka sebanyak 33 orang. Hasil penelitian 
menunjukkan : (1) Kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja secara parsial 
berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja pegawai di KPU Kabupaten Bangka; 
(2) Kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja secara bersama sama 
berpengaruh positifterhadap kepuasan kerja pegawai di KPU Kabupaten Bangka; 
dan (3) Besarnya pengaruh kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja secara 
bersama-sama terhadap kepuasan kerja pegawai di KPU Kabupaten Bangka 90 %, 
sedangkan 10 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel kepemimpinan, 
motivasi dan Iingkungan kerja. 
Kata kunci: kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja, kepuasan kerja 
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BABIV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum KPU Kabupaten Bangka 

1. Seja.-ah Pembentukan 

Salah satu butir kebijakan dalam bidang politik dalam negeri yang 

tercantum dalam Ketetapan MPR RI Nomor IVIMPR/1999 tentang GBHN Tahun 

1999-2004 adalah "Menye1enggarakan Pemiliban Umum secara berkualitas 

dengan pertisipasi rakyat seluas7luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, 

umum, bebas, Tahasia, jujur, adil dan beradab yang dilaksanakan oleh Badan 

Penyelenggaraan Independen dan Non Partisan selambat-lan1batnya pada tahun 

2004". 

Mengingat Pemiliban Umwn merupakan salah satu program Nasional 

yang hams dilaksanakan. setiap 5 (lima) tahun sekali secara kontinu, maka 

diperlukan Institusi yang mempunyai wewenang secara khusus untuk menangani 

Pemilu agar dapat berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Institusi tersebut 

bersifat tetap, nasional dan mandiri. 

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Pemerintah menyusun 

langk:ah-langkah mempersiapkan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu 

mulai dari Pusat bingga Kabupaten/Kota 

Inlplikasi langkah persiapan Pemerintah tersebut adalah : 

a Menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tallun 

200 I tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum; 

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia · Nomor 67 Tallun 2002 

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tallun 1999 
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tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan 

Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum 

sebagaimana. telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 

2000; 

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Perwakilan 

Sekretariat Umurn Komisi Pemilihan Umurn di Provinsi, 

Kabupaten/Kota 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang 

Pemilihau Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka struktur organisasi Perwakilan 

Sekretariat KPU di Provinsi dan Kabupaten!K.ota mengalami perubahan 

nomenldatur menjadi Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota. Perubahan nomeuklatur dan struktural organisasi tersebut 

dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 hingga saat ini masih 

berlaku. 

2. V!si dan Misi Organisasi 

a. Visi 

Komisi Pemilihau Umum menjadi Penyelenggara Pemilihau Umum 

yang maudiri, nonpartisan, tidak memihak, transparau dan profesional, 

berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum Demokratis, dengan 

melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya 

dipercaya rnasyarakat 

b. Misi 
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1) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota 

Dewan Perwakilan Ralcyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 

dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

Pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan Undang-Undang. 

2) Meningkatkan pemabaman tentang hak dan kewajiban politik 

rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum 

yang dilaksanakan secara langsung, urnum, bebas, rahasia, jujur, 

adil akuntabel, edukatif dan beradab. 

3) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pernilihan Umum 

secara adil dan setara serta menegakkan peraturan Pemilihan 

Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku. 

4) Melakukan evaluasi secara menyelurub. terb.adap penyelenggaraan 

Pemilihan Umum untuk rneningkatkan kualitas Pemilihan Umum 

berik:utnya. 

3. Sumber Daya Organisasi 

Personil (pegawai) di lingkungan KPU Kabupaten Bangka berjumlah 22 

orang dengan status Pegawai Negeri Sipil dan 11 orang pegawai non PNS. 

Dengan demikian Pegawai KPU Kabupaten Bangka ada lab Pegawai Pernda yang 

diperbantukan kepada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Dalam 

Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum sampai dengan ditetapkanya susunan 

dan kedudukan KPU Provinsi dan Kabupaien!K.ota yang bersifut tetap. Adapun 

rinciannya sebagaimana tersebut pada Tabel 4.1 dibawah ini. 
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Tabel 4. 1 
Data Pegawai KPU Kabupaten Bangka Tahun 20 ll 

No Status Golongan Pendidikan 
.Pee;awai 

1 PNS PHL Go I Jmlh SMA D-ffi Sl 
29 4 N l - - l 

III 12 - - 12 
II 20 11 9 -
I 0 - - -

JmJb 29 4 29 33 11 9 13 
Sumber: Data Kepegawman Sekretanat KPU Kabupaten Bangka Tahun 201 I 

Tabel.4.1 menunjukkan babwa sebagian besar pegawai KPU Kabupaten 

Bangka berpendidikan tinggi. Dengan demikian, pegawai KPU Kabupaten 

Bangka cenderung mampu melaksanakan pekeijaan yang menjadi tanggung 

jawabnya masing-masing. 

Menurut teori human capital kualitas sumber daya manusia selain 

ditentukan oleh keseluitan, juga ditentukan oleh pendidikan. Meskipun kesehatan 
' . 

telah mendapat perhatian dalam dekade belakangan ini, salah satu strategi yang 

telah lama diterapkan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah 

peningkatan pendidikan. Pendidikan dipandang tidak hanya dapat menambah 

pengetahuan tetapi dapat juga meningkatkan keterampilan (keablian) tenaga keija, 

pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. 

Produktivitas di satu pihak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

di lain pihak dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan penduduk 

(Effendi, 1995). 

B. Deskripsi Variabel Penelitian 

1. Deskripsi Variabel Kepuasan Keija (Y) 
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Dari basil penelitian lapangan menunjukkan bahwa analisis deskripsi 

statistik terhadap jawaban kuesioner variabel kepuasan keJja, dapat dibuat tahel 

distribusijawaban setiap pertanyaan sebagaimana terlibat dalam Tabel4.3 berikut 

ini. 

Tabel4.2 
Dukun T ~gan eman S k Terh da P lak e antor a ap e sanaan p k . e eiJaan 

No Alteroatif .rawaban Frekuensi Prosentase (o/o) 
1 Sangat Menyukai 17 52% 
2 Cukup Menyukai 12 36% 
3 Kurang Menyukai 3 9% 
4 Tidak Menyukai I 3% 

Total 33 100% 
Sumher : Dwlah Darz Jawahan Pertanyaan No. I. Tentang Kepuasan Kerya 

Apakah responden menyukai dukungan dalam pelaksanaan pekerjaan 

oleh ternan sekantor maka dapat dilihat jawaban responden seperti pada tabel di 

atas. Hasilflya dapat diketahui bahwa ada (17%) pegawai di KPU Kabupaten 

Bangka yang menyatakan sangat menyukai dukungan yang diberikan oleh ternan-

ternan sekantor selama ini dalam pelaksanaan pekerjaan, sebanyak 12 responden 

(36%) menyatakan cukup menyukai, sebanyak 3 responden (9%) menyatakan 

kurang menyukai, sedangkan sebanyak I responden (3%) mcnyatakan tidak 

menyukai dukungan ternan sekantor terhadap pelaksanaan pekeljaan. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai menyatakan cukup menyukai 

dukungan terhadap pekeljaan mereka, hal ini dikarenakan mereka tidak cenderung 

bekerja secara individu atau berkelompok da1am. bagian dan berdasarkan kerja 

tim dalam unit organisasi. 
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Tabel4.3 
s uasana e ena en an eman e or Bk "d T s kant 

No Altematif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
1 SangatMenyukai 2 7% 
2 Cukup Menyukai 10 30% 
3 Kurang Menyukai 10 30% 
4 Tidak Menyukai ll 33% 

Total 33 100% 
Sumber : D1olah Dan Jawaban Pertanyaan No.2. Tentang Kepuasan KeiJa 

Dari pertanyaan yang bertema tentang suasana bekelja dengan ternan 

sekantor, rnaka diperoleh jawaban responden sebagairnanan tabel di atas dapat 

diketahui bahwa ada 2 (7%) pegawai di KPU Kabupaten Bangka yang 

menyatakan sangat menyukai suasana bekelja dengan ternan sekantor, sebanyak 

10 responden (30%) menyatakan cukup menyukai, sebanyak 10 responden (30%) 

menyatakan kurang menyukai, dan sebanyak 11 responden (33%) menyatakan 

tidak menyukai bekeija dengan ternan sekantor. Dari tabel di atas dapat 

disimpulkan bahya lebih dari setengah responden tidak menyukai suasana bekelja 

dengan ternan sekantor. 

Tabe14. 4 
Aturan Terhadap Promosi Pegawai 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
1 Sangat Menyukai 0 0% 
2 Cukup Menyukai 14 42% 
3 Kurang Menyuka\ 12 37% 
4 Tidak Menyukai 7 21% 

Total 33 100% 
Sumber : Dwlah Dart Jawaban Pertanyaan No.3. Tentang Kepuasan Kerya 

Terhadap pertanyaan seputar peraturan tentang prornosi terhadap 

pegawai temyata jawaban responden kurang seimbang antara yang puas maupun 

yang tidak puas. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 

bahwa tidak ada (0%) pegawai di KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan 

sangat puas terhadap dasar-dasar yang digunakan untuk promosi pegawai, 
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sebanyak 14 responden (42%) menyatakan cukup puas, sebanyak 12 responden 

(37%) menyatakan lrurang puas, dan sebanyak 7 responden (21%) menyatakan 

tidak puas terhadap dasar-dasar yang digunakan untuk promosi pegawai, 

Ketidapuasan responden tentang aturan promosi ini karena keterlibatan anggota 

KPU yang bukan PNS karir sangat menentukan sekali perannya dalam aturan 

promosi terhadap pegawai. 

Tabel4.5 
K ernaJuan yang D. .R Icapai d espon en 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%} 
I Sa11gatPuas 3 9% 
2 C~Puas 13 40% 
3 Kuran.e; Puas 5 15% 
4 TidakPuas 12 36% 

Total 33 100% 
Sumber: Dwlah Dar1 Jawaban Pertanyaan No.4. Tentang Kepuasan Kerya 

Dalam pertanyaan selanjutuya tentang kernajuan yang dicapai oleh 

responden selama bertugas dapat dilihat jawaban responden seperti pada table di 

atas dapat diketahui bahwa ada 3 (9%) pegawai di KPU Kabupaten Bangka yang 

menyatakan sangat puas terhadap kemajuan yang telah dicapainya, sebanyak 13 

responden (40%) menyatakan cukup puas, sebanyak 5 responden (15%) 

menyatakan kurang puas, dan sebanyak 12 responden (36%) menyatakan tidak 

puas terhadap kemajuan yang telah dicapainya 

Dapat ditarik kesimpulan terhadap jawahan responden di atas bahwa 

mayoritas responden memberikan jawaban lrurang atau tidak puas terhadap 

kemajuan (pengetahuan, ketrampilan) yang dicapai oleh responden, walaupun 

berbeda tipis dengan responden yang memben"kan jawaban yang puas. Mereka 

yang tidak puas menyebutkan alasan bahwa pekeijaan yang begitu berat tidak 

diimbangi dengan kesejateraan yang seimbang, sedangkan yang puas beranggapan 
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mereka memsa ada kemajuan pengetabuan dan ketrampilan terutama mereka yang 

barn terlibat dengan pekerjaan pemilu maupun pilkada. 

Tabe14. 6 
Prnti r e a an nnpman er !p e an aw ~ hada K luh B ah an 

No Alternatif .Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
1 San~Menyukai 6 18% 
2 Cukup Men_yukai 7 21% 
3 Kurai!g Menvukai ll 33% 
4 Tidak Menyukai 9 28% 

Total 33 100% 
Sumber: DrolahDan Jawahan Peri011Jiaan No.5. Tentang Kepuasan Kelja 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden 

tentang perllatian pimpinan terhadap keluhan bawahan, maka jawaban reponden 

menyatakan bahwa ada 6 (18%) pegawai di KPU Kahupaten Bangka yang 

menyatakan sangat menyukai perhatian pimpinan terhadap keluhan bawahan, 

sebanyak 7 responden (21%) menyatakan cukup menyukai, sebanyak ll 

responden (33%) menyatakan kurang menyukai, dan sebanyak 9 responden (28%) 

menyatakan tidak menyukai terhadap perhatian pimpinan pada keluhan-keluhan 

bawahan dalam pelaksanaan peke!jaan. 

Dari jaw.ilian reponden dapat ditarik kesimpulan bah.wa lebih. dari 

setengah responden menyatakan bahwa pimpinan kurang perhatian terhadap 

keluhan pegawai. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangJ.Jya komunikasi antara 

pimpinan dan bawahan yang mengakibatkan pimpinan kurang tanggap terhadap 

keluhan bawahan. 

Tabel4. 7 
Dukun Pi ~gan mp1nan er !lp e el]aan T hada P k lespon en R d 

No Aftemalif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
1 Sanron Seii1Ulg 18 56% 
2 Culrup Senang 5 15% 
3 Kurnng Senang 7 22% 
4 Tidak Senang 2 7% 

Total 33 100% 
Sumher : Drolah Darz Jawahan Pertanyaan No.6. Tentang Kepuasan KerJa 
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Berdasrukan tabel di a1as dapatdikelahui bahwa ada 18 (56%) pegawai di 

KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan sangat senang pada dukungan 

pimpinan terhadap pekeljaan responden, sebanyak 5 responden (15%) 

menyatakan cukup senang, sebanyak 7 responden (22%) menyatakan kurang 

senang, dan sebanyak 2 responden (7%) menyatakan tidak senang pada sikap 

dukungan pimpinan terhadap pekeijaan responden. 

Dari jawaban responden tersebut maka dapat di analisis bahwa lebih 

separob responden senang terbadap dukungan pekeljaan yang dilakukan oleb 

pimpinan, hal ini dapat dimengerti karena responden merasa keluhan mereka 

berkaitan dengan pekeijaan ditanggapi secara positif oleh pimpinan, disamping itu 

mereka juga mernsakan bahwa dukungan pimpinan tersebut bukan hanya sekedar 

basa basi belaka dan untuk menunjukan bahwa pimpinan juga bisa bekeija sama 

dengan bawahan.. 

Tabel4. 8 
Jum a Pengl as1 a.'l Te a l_!J_ Pe eoaan lh h i1 rhda }{!. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
l Sangat Simbang 20 60% 
2 Cukup Seimbang_ 12 36% 
3 Kurang Seimbang 1 4% 
4 Tidak Seimbang 0 0% 

Total 33 100"/o 
. . Sumber: Dwlah Dart Jawaban Pertanyaan No.7. Tentang Kepuasan Ke1Ja 

Berdasarkan tabe1 di a1as dapat dikelahui bahwa terdapat 20 orang (60%) 

pegawai di KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan sangat seimbang antara 

jumlah penghasilan yang diterima selama ini dengan tanggung jawab 

pekerjaannya, sebanyak 12 responden (36%) menyatakan cukup seimbang, 

sebanyak l responden (4%) menyatakan kurang seimbang, dan sebanyak 0 
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responden (0%) menyatakan tidak seimbang anlara jumlah penghasilan yang 

diterima dengan tanggung jawab pekerjaannya selama ini. 

Mayoritas responden menyatakan bahwa penghasilan yang diterima 

teryata seimbang dengan pekerjaan yang responden lakukan dalam melakukan 

pekerjaannya karena responden menganggap jwnlah penghasilan adalah sama 

dengan PNS lain di Indonesia, sedangkan responden lain menyatakan kurang 

seimbang karena responden merasa penghasilan yang mereka tidak cukup apabila 

dibandingkan dengan tingkat kebutuban sehari hari. 

Tabel4. 9 
T . Y; un1angan rang Dttenma 

No AJternatif Jawaban Freknensi Prosentase (%) 
l Sangat Banyak 4 12% 
2 Cukup Ban_y_ak 25 74% 
3 Sedikit 2 7% 
4 Sangat Sedikit 2 7% 

Total 33 100% 
Sumber : Dzolah Dan Jawaban Pertanyaan No.8. Tentang Kepuasan Ke1Ja 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 4 (12%) pegawai di 

KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan mendapat sangat banyak tunjangan, 

sebanyak 25 responden (74%) menyatakan cukup banyak, sebanyak 2 responden 

(7%) menyatakan sedikit, dan sebanyak 2 (7%) responden menyatakan sangat 

sedikit tunjangan yang diterima selama ini. 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih dari separoh responden 

menyatakan bahwa tunjangan yartg mereka terima cukup seimbang dengan 

pekeljaan yang responden lakukan karena mengingat walaupun pelaksanaan 

pemilu dan pilkada adalah pekerjaan yang berat dengan resiko yang berat pula 

baik itu resiko politis maupun resiko pidanannya 
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Tabel4. 10 
ee n er 'lP e ef)aan K t rta "kanT hada P k 

No Altematif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
1 Sangat Tertarik 2 7% 
2 Tertarik 23 68% 
3 Kurang Tertarik 6 18% 
4 Tidak Tertarik 2 7% 

Total 33 100% 
Sumber: Drolah Dan Jawaban Pertanyaan No.9. Tentang Kepuasan Kel]a 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 2 (7%) pegawai di 

KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan sangat tertarik dengan pekeijaan yang 

dilakukan, sebanyak 23 responden (68.%) menyatakan cukup tertarik, sebanyak 6 

responden (18%) menyatakan kurang tertarik, dan sebanyak 2 responden (7%) 

menyatakan tidak tertarik terhadap pekeijaan yang dilakukan setiap harinya. 

Lebih dari setengah responden menyatakan bahwa mereka cukup tertarik 

dengan pekeijaan di Iingkungan KPU karena responden beranggapan bahwa 

pekerjaan di lingkungan KPU bersifirt insindential jadi disuatu waktu sangat padat 

dan diwaktu lain tidak ada pekeljaan sama sekali, schingga walaupun hal ini 

dapat mengakilJatkan tingkat kejemuaan di waktu tertentu. 

Tabel4. I I 
Tan Jawab Terhadap Pekeijaan 

No Altematif Jawaban Frekuensi Prosentase _i% )_ 
1 Senang 6 18% 
2 Cukup Senang 20 64% 
3 Kurang Senang 6 18% 
4 Tidak Senang I 4% 

Total 33 100% 
Sumher : Dzolah Dan Jawaban Pertarcyaan No. I 0. Tentang Kepuasan Kel]a 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 6 (18%) pegawai di 

KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan senang dengan tanggungjawab 

terhadap pekerjaannya, sebanyak 20 respoilden (64%} menyatakan cukup senang, 

sebanyak 6 responden (18%) menyatakan kurang senang, dan sebanyak I 
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responden (4%) menyatakan bahwa tidak: senang dengan tanggungjawab yang 

dibadapi dalam pekeljaan tersebut 

Dari jawaban responden di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

lebih setengah responden cukup bertanggungjawab terhadap pekeljaannya, hal ini 

menyangkut pekeljaan pemiJu yang memiliki resiko politik yang sangat besar, 

disamping penggunaan dana yang besar sehingga menjadi perhatian publik 

sehingga apabila mereka bertindak sebaliknya mereka sadar akan resiko yang 

mereka tanggung apabiJa mereka bekeJja seenaknya 

Setelah data terkumpul semua, maka selanjutnya adalah melakukan 

tabulasi data. Untuk memberikan gambaran tingkatan persepsi mengenai kepuasan 

kerja, dimana setiap pertanyaan mempunyai rentang jawaban I sampai 4 dengan 

jU)lllah responden 33, akan dihitung menggunakan interval. Nilai rata-rata 

tertinggi adalah 4 dan nilai rata rata terendah adalah L 

Nilai Maksimum- r-lilai rwfinimum 
R = ---~---;;-;--=-.-----

Jumlah Kelas 

4-1 
R=--

4 

R= 0,75 

Oleh karena itu, variabel kepuasan kerja dapat dikatagorikan sebagai berikut : 

Tidak Puas = 1- 1,74 

Kurang Pnas = 1, 75- 2,49 

Cukup Puas = 2,50- 3.24 

Sangat Puas = 3.25- 4 

Adapun rata-rata tertimbang dari variabel kepuasan kelja dari 33 orang responden 

dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : 
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Tabe14. 12 

'"'' "J' ~1'1'1' Distribusi Frekuensi Skor Ke uasan Ke ·aPe wat 
Nomor Skor Jawaban Bobot Rata- Kategori 
Kuesioner 1 2 3 4 rata 

1 I 3 12 17 111 3,36 SangatPuas 
2 II IO 10 2 69 2,09 KurangPuas 
3 7 12 14 0 73 2,21 KurangPuas 
4 12 5 13 3 73 2,21 KurangPuas 
5 9 11 7 6 66 2,00 KurangPuas 
6 2 7 5 18 103 3,12 CukupPuas 
7 0 I I2 20 II8 3,56 SangatPuas 
8 2 2 25 4 97 2,94 CukupPuas 
9 2 6 23 2 93 2,82 CukupPuas 

IO I 6 20 6 97 2,94 CukupPuas 
Rata-rata 2,73 CukupPuas 

Sumber: Pertanyaan 1-10 Variabel Y 

Berdasarkan label di alas menunjukkan bahwa ni1ai yang paling banyak 
I 

I muncul untuk variabel kepuasan keija mempunyai rata rata tertimbang sebesar 

2,73 (katagori cukup puas), jadi dapat disimpulkan bahwa kepuasan pegawai KPU 

Kabupaten Bangka cukup baik. 

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai yang paling banyak muncul untuk 

variabel kepuasan kerja adalah nilai 3 (jawaban b). Dengan demikian secara 

keseluruhan kepuasan keija pegawai .KPU Kabupaten Bangka cenderung cnkup 

baik. Tabel 4.13 juga memperlihatkan bahwa indikator variabel kepuasan kerja 

yang mempunyai nilai mean paling rendah adalah indikator 5 (perhatian pimpinan 

terhadap keluhan bawahan) sebesar 2,00, sedangkan yang paling tinggi indikator 7 

(penerimaan tunjangan) sebesar 3,56. Dengan demikian, indikator yang paling 

lemah adalah indikator perhatian pimpinan terbadap keluhan bawahan, sedangkan 

indikator yang paling kuat adalah indikator penerimaan tunjangan. 
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2. Deskripsi Variabel Kepemimpinan (Xl) 

Dari basil penelitian lapangan menunjukkan bahwa analisis deskripsi 

terhadap jawaban kuesioner, dapat dibuat tabel distribusi jawaban setiap 

pertanyaan sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.14 berikut ini. 

Tabel4. 13 
esa aran mos10na 1mpman K d E Jp· 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
1 Mempunyai 4 12% 
2 Cukup Mempunyai 15 46% 
3 Kurang Mempunyai 7 21% 
4 Tidak Mempunyai 7 21% 

Total 33 100% 
Sumher : Dwlah Dan Jawahan Pertanyaan No. I. Tentang Kepem1mpman 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 4 (12%) pegawai 

yang menilai pirnpiuannya itu mempunyai kesadaran emosinal yang tinggi dalam 

melaksanak"llll setiap pekeijaannya, sebanyak 15 responden (46%) menyatakan 

cukup mempunyai kesadaran emosi, sebanyak 7 responden (21%) menyatakan 

kurang mempnnyai kesadaran emosi, dan sebanyak 7 responden (21%) 

menyatakan tidal;: mempunyai kesadaran emosional yang tinggi dalam 

melaksauakan setiap pekeijaannya. Dari jawaban responden di atas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden menganggap pemimpin cukup 

mempunyai kesadaran emosional yang tinggi terhadap pekeljaannya, hal ini 

menurut responden karena mayoritas pimpinan yang ada di KPU dalam hal usia 

tidak berpengaruh dan cukup mempunyai pengalaman bekerja yang cukup. 

Tabel4. 14 
K d. ·p· epercayaan m JIDpman 

No Altematif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
1 Mempunyai 6 18"/o 
2 Cukup Mempunyai 14 42% 
3 Kurang Mempunyai 8 25% 
4 Tidak Mempunyai 5 15% 

Total 33 100% 
Sumber: Dwlah Dan Jawaban Pertanyaan No.2. Tentang Kepem1mpman 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 6 (18%) pegawai 

yang menilai pimpinannya itu mernpunyai kepercayaan diri yang tinggi dalam 

melaksanakan setiap pekeljaannya, sebanyak 14 responden (42%) menyatakan 

cukup memp!Ulyai kepercayaan diri, sebanyak 8 responden (25%) menyatakan 

kurang memp!Ulyai kepercayaan diri, dan sebanyak 5 responden (15%) 

menyatakan tidak mempWlyai rasa percaya diri dalam melaksanakan setiap 

pekerjaannya. 

Jawaban responden tersebut di atas dapat di analisis bahwa Jebih dari 

separoh responden menganggap bahwa pimpinan mempunyai kepercayaan diri 

yang tinggi di dalam pelaksanaan tugasnya, hal ini bisa dimengerti bahwa 

pimpinan yang ada di KPU walaup!Ul berpendidikan tinggi mereka belum 

mempWlyai·pengalaman tugas dalam perjalanan kariemya. 

Tabel4. 15 
Ke ntasan Untuk Di rca a 

No Prosentase % 
1 1 4% 
2 14 42% 
3 14 42% 
4 4 12% 

33 100% 
Sumber : Diolah Dari Jawaban Pertanyaan No.3. Tentang Kepemimpinan 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 1 ( 4%) pegawai 

yang menilai pimpinannya itu memp!Ulyai kepantasan Wltuk dipercaya oleh 

bawahan, sebanyak 14 responden (42%) menyatakan cukup mempWlyai 

kepantasan Wltuk dipercaya, sebanyak 14 responden (42%) menyatakan kurang 

mempunyai kepantasan Wltuk dipercaya, dan sebanyak 4 responden (12%) 

menyatakan pimpinaWlya itu tidak mempunyai kepantasan untuk dipercaya oleh 

bawahan. 
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Tabel di alas dapat ditarik benang mernh bahwa lebih dari 50% 

responden menyatakan bahwa pipinpinan tidak mempunyai kepanlasan untuk 

dipercaya bawaban karena disamping mereka tidak mempunyai pengalaman 

dalam bekeija 

Tabel4. 16 
emampnan envesua an in K M ik:D" 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Proseutase (%) 
1 Mempunyai 4 12% 
2 Cuk:up Mempunyai 17 52% 
3 Kurang Mempunyai 2 5% 
4 Tidak Mempunyai lO 30% 

Total 33 100% 
Sumber: D10lah Dan Jawahan Pertanyaan No.4. Tentang Kepeaumpman 

Berdasarkan tabel di alas dapat diketahui bahwa ada 4 (12%) pegawai 

yang menilai pimpinannya itu mempunyai kemampnan untuk menyesuaikan diri 

dengan perubahan-perubahan yang ada, sebanyak 17 responden (52%) 

menyatakan cukup mempunyai kemampuan, sebanyak 2 responden (5%) 

menyatakan kurang mempunyai kemampuan, dan sebanyak 10 responden (30%) 

menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi. 

Tabe14. 17 
!Slat! n etmlJuan In- - ·ru tukK, o rgamsast 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
I Selalu Il 33% 
2 Sering 6 18% 
3 Jarang 13 40% 
4 Tidak Pernah 3 8% 

Total 33 100% 
- -Sumher : Dwlah Darz Jawahan Pertanyaan No.5. Tentang Kepemzmpman 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 11 responden (33%) 

yang menyatakan pimpii)liilllya itu selalu berinisiatif untuk merebut kesempatan 

demi karnajnan organisasi, sebanyak 6 responden (18"/o) menyatakan sering 

68 

43081.pdf



berinisiatif, sebanyak l3 responden ( 400/o) menyatakan jarang berinisiatif, dan 

sebanyak 3 responden (8%) menyatakan tidak pemah berinisiatif nntuk merebut 

kesempatan demi kem.Yuan organisasinya. 

Dari jawaban responden di alas menyebutkan bahwa mereka 

beranggapan bahwa pimpinan kurang pernah mempunyai inisiatif untuk berbuat 

demi kem.Yuan organisasinya, hal ini dilatarbelakangi karena KPU merupakan 

organisasi yang relatif barn dan sekarang banyak disorot oleh publik, sehingga 

sikap temaik adalah menunggu peikembangan dari KPU Pusat 

Tabel4_ 18 
RasaEmfll i1i Pimpinan 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
1 unvai ll 33% 
2 utrjai ll 33% 
3 Kurang Mempunyai 4 12% 
4 Tidak Mempunyai 7 22% 

Total 33 100% 
Sumber: Drolah Dan Jawaban Pertanyaan No.6_ Tentang Kepemzmpman 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada II (33%) pegawai 

yang menilai pimpinannya itu mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap 

kondisi bawahan atau pengguna jasa, sebanyak 11 responden (33%) menyatakan 

cukup mempunyai rasa empati, sebanyak 4 responden (12%) menyatakan kurang 

mempunyai rasa empati, dan sebanyak 7 responden (22%) menyatakan tidak 

mempunyai empati terhadap kondisi bawahannya atau pangguna jasa. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari jawaban responden di alas adalah 

responden menganggap bahwa pimpinan cukup mempunyai rasa empati terhadap 

kondisi yang dialami oleb anak buah atau pegawai dalam lingkungan organisasi. 
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Tabel4. 19 
emampuan em en e utu n engguna Jasa K M uhiKb haP 

No Altematif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
1 Mempunyai 8 24% 
2 r.nlnm Mempunyai 16 49% 
3 Kurang_Mempunyai 5 15% 
4 Tidak Mempunyai 4 12% 

Total 33 100% 
Sumber: Dwlah Darr Jawaban Pertanyaan No.7. Tentang Kepemimpinan 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 8 (24%) pegawai 

yang menilai pimpinannya itu mempunyai kemampuan untuk mengenali dan 

memenuhi kebutuhan pengguna jasa, sebanyak 16 responden (49%) menyatakan 

cukup mempunyai, sebanyak 5 responden (15%) menyatakan kurang mempunyai, 

dan sebanyak 4 responden (12%) menyatakan tidak mempunyai kemampuan 

untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa. 

Jawaban responden tentang pertanyaan apakah pimpinan mempunyai 

kemampuan untuk mengenali dan memenuhi kebutuban pengguna jasa adalah 

lebih dari 50% responden menganggap bahwa pimpinan cukup mempunyai 

kemampuan untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan 

pekeljaannya, hal ini dilatarbelakangi bahwa pimpinan mempunyai pengalaman 

kelja didalarn pelaksanaan tugasnya, sehingga wajar apabila responden 

menganggap demikian seperti diungkapkan dalamjawaban responden. 

Tahel4.20 
Dukungan Pimpinan Terhadap Peningkatan Kemampuan 

No Alternatif Jawahan Frekuensi Prosentase (%) 
I Selalu 6 18% 
2 Sering 12 36% 
3 Jarang 8 24% 
4 TidakPemah 7 22% 

Total 33 100% 
Sumber: Dwlah Dan Jawaban Pertanyaan No.8. Tentang Kepemunpman 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 6 (18%) pegawai 

yang menilai pimpinannya itu selalu mendukung peningkatan kemampuan 

bawahannya, sebanyak 12 responden (36%) menyatakan sering di dukung, 

sebanyak 8 responden (24%) menyatakan jarang mendapat dukungan, dan 

sebanyak 7 responden {22%) menyatakan tidak pernah mendapat dukungan dari 

pimpinannya terhadap peningkatan kemampuannya. 

Dari tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa p1rnpman cukup 

mendukung terhadap upaya peningkatan kemampuan bawahan, hal ini bisa dilihat 

dari berbagai wdangan seminar, pelatihan dari lembaga pemerintah rnaupun non 

pemerintah yang kadang dipenuhi. 

Tabel4.21 
UsahaM empererat Huh D ungan engan Baah w an 

No AltematifJawaban Frekuensi Prosentase (%) 
1 Selalu 2 7% 
2 Sering 15 45% 
3 Jarang 12 36% 
4 TidakPemah 4 12% 

Total 33 100% 
, 

Sumber: D10Ulh Dan Jawaban Pertanyaan No.9. Tentang Kepemrmpman 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 2 {7%) pegawai 

yang menilai pimpinannya itu selalu berusaha mempen:rat hubungan dengan 

bawahannya, sebanyak 15 responden (45%) menyatakan sering berusaha, 

sebanyak 12 responden (36%) menyatakan jarang berusaha, dan sebanyak 4 

responden (12%) menyatakan tidak pemah berusaha untuk mempen:rat hubungan 

dengan bawahannya. 

Hubungan untuk mempererat persaudaraan dengan bawahan juga diakui 

oleh responden seperti terungkap dari jawaban n:sponden. Pimpinan sering 

mengajak ngobrol dengan bawahan berkaitan dengan peketjaan dan kabar 
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keluarga di rumah disamping itu pimpinan juga pemah mengajak bawahan beserta 

keluarga untuk berwisata untuk melepas Ielah dan membuat refieshing, hal ini 

tentunya menjadi nilai positif bagi pimpinan dari bawahan sehingga dalam 

pelaksanaan pekerjaan diharapkan tidak ada jarak atau gap diantara pimpinan dan 

bawahan dan pada akhimya pekerjaan diharapkan dapat diselesaikan secam Jancar 

dan tampa hambatan. 

T knikP e fif dal ersua 1 am mengena 1 em en u an 
Tabel4. 22 

rdanM uhiKeb tuh 
No Altematif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
I Mempunvai 7 22% 
2 Cukup Mempunyai 10 30% 
3 Kurang Mempunyai 9 26% 
4 Tidak Mempunyai 7 22% 

Total 33 100% 
-Sumber : Drolah Dan Jawaban Pertanyaan No.1 0. Tentang Kepemrmpman 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 7 (22%) pegawai 

yang menilai pimpinannya itu mempunyai teknik persnasif dalam mengenali dan 

memenuhi kebutuhan pengguna jasa, sebanyak 10 responden (30%) menyatakan 

cukup mempunyai, sebanyak 9 responden (26%) menyatakan kurang mempunyai, 

dan sebanyak 7 responden (22%) menyatakan tidak mempunyai teknik persnasif 

dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa 

Responden teryata beranggapan bahwa pimpinan cukup mempunya1 

teknik persuasif untuk mengenali dan memenuhi pengguna jasa, responden 

melibat bahwa pimpinan tidak terlalu kaku dalant menerapkan aturan dalam 

pelaksanaan pekerjaan, hal ini dianggap responden tidak rnengganggu dalam 

kelancaran didalam pelaksanaan tugas keseharian. 

Setelah data tedrumpul sernua, rnaka selallintnya adalah rnelakukan 

tabulasi data. Untuk mernberikan gambamn tingkatan persepsi rnengenai variable 
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kepernimpinan, dimana setiap pertanyaan mempunyai rentangjawaban 1 sampai 4 

denganjumlah responden 33, akan dibitung menggunakan interval. Nilai rata-rata 

tertinggi adalah 4 dan nilai rata rata terendah adalah 1. 

Nilai Maksimum- Nilai Minimum 
R=-------------

Jumlah Kelas 

4-1 
R=--

4 

R= 0, 75 

Oleh karena itu, variabel kepuasan keija dapat dikatagorikan sebagai berikut : 

Tidak Puas = 1- 1,74 

Kurang Puas = 1, 75- 2.49 

Cukup Puas = 2,50- 3.24 

Sangat Puas = 3.25- 4 

Berdasarkan interval di atas, maka distribusi responden untuk variabel 

XI Kepemimpinan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel4.23 
Distribusi Frekuensi Skor Keoemimpinan 

Nomor Skor Jawaban Bobot Rata- Kategori 
Kuesioner 1 2 3 4 rata 

1 7 7 15 4 82 2,48 Klmlllg Puas 
2 5 8 14 6 87 2,64 CukuoPuas 
3 4 14 14 1 78 2,36 Klmlllg Puas 
4 10 2 17 4 81 2,45 Klmlllg Puas 
5 3 13 6 11 91 2,76 CukuoPuas 
6 7 4 11 11 92 2,79 CukuoPuas 
7 4 5 16 8 94 2,85 CukuoPuas 
8 7 8 12 6 83 2,52 CukuoPuas 
9 4 12 15 2 81 2,45 KurangPuas 
10 7 9 10 7 83 2,52 CukupPuas 

Rata-rata 2,58 Cukunl'uas 
Sumber: Pertanyaan 1 - 10 vanabe/ X1 
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Tabel 4.23 menunjukkan bahwa nilai yang paling banyak muncul untuk 

variabel kepemimpinan di lingkungan KPU Kabupaten Bangka mempunyai rata 

rata skor tertimbang 2,58 (katagori cukup baik). 

Tabel 4.23 menunjukkan bahwa nilai yang paling banyak muncul untuk 

variable kepemimpinan adalah nilai 3 (jawaban b). Dengan demikian, secara 

keseluruhan kepemimpinan di lingkungan KPU Kabupaten Bangka cenderung 

cukup baik. Kondisi ini juga didukung dengan besarnya nilai maksimum yang 

hampir semuanyahanya 3. Tidak adanya nilai minimum (jawaban d) untuk setiap 

indikator variabel menunjukkan bahwa kepuasan pegawai KPU Kabupaten 

Bangka cukup baik. 

Tabel4.23 juga memperlihatkan bahwa indikator variabel kepemimpinan 

yang mempunyai nilai mean paling rendah adalah indikator 1 (kesadaran diri 

emosional), 7 (orientasi jasa), dan 8 (mengembangkan orang lain) yaitu sebesar 

2,33, sedangkan yang paling tinggi adalah indikator 6 (empati) sebesar 2,52. 

Dengan demikian, indikator yang paling lemah adalah indikator 

kesadaran diri emosional, orientasi jasa, dan mengembangkan orang lain, 

sedangkan indicator yang paling kuat adi!lah indikator empati. 

3. Deskripsi Variabel Motivasi (X2) 

Dari analisis deskripsi statistik terhadap jawaban kuesioner variabel 

motivasi, dapat dibuat tabel distribusi frekuensi dari setiap pertanyaan 

sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini. 
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No 
1 
2. 

3 
4 

Tabel4. 24 
Perubahan Dalam Or anisasi 

Alternatif Jawaban 
Sama Sekali Tidak: Men 

cam 
•1.1 1);<111' 

Tidak Mengancam 
Total 

Frekuensi Prnsentase % 
13 39% 
19 57% 
I 4% 0 

0 0% 
33 100% 

Swnher : Diol 'ah Dari Jawaban Pertanyaan No.I. Mottvasi Kelja 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 13 (39%) pegawai di 

.KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan bahwa ketrampilan dan pengetahuan 

yang dimiliki sama sekali tidak terancam dengan adanya perubahan organisasi, 

sebanyak 19 responden (57%) menyatakan kurang terancam, sebanyak 1 

responden (4% o) menyatakan cukup mengancam, dan sebanyak 0 responden (0%) 

menyatakan k etrampilan dan pengetahuan yang dimiliki tidak terancam dengan 

adanya perub ahan organisasi. Perubahan organisasi temyata bukan merupakan 

ancaman bagi · responden, mereka sadar bahwa keberadaan organisasi suatu saat 

akan berubah. 

Tabel4. 25 
Posisi Dalam Pekeijaan 

No Alternatif .Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
1 Am an 13 39% 
2 Aman 15 45% 
3 KurangAman 4 12% 
4 Tidak:Aman I 4% 

Total 33 100% 
Sumber : Diot 'ah Dari Jawaban Pertanyaan No.2. Motivasi Ker.fa 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 13 responden (39%) 

U Kahupaten Bangka yang menyatakan bahwa posisi sekarang ini pegawai di KP 

sangat aman., sebanyak 15 responden (45%) menyatakan cukup aman, sebanyak 4 

responden (12 %) menyatakan kurang aman, dan sebanyak I (4%) responden 

menyatakan ti dak aman dengan posisi sekarang ini. 
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Kekunmgnyamanan posisi ini diakibatkan oleh kemungkinan adanya 

perubahan status pegawai yang dimiliki oleh organisasi yaitu dari pegawai daerah 

menjadi pegawai pusat, yang tentunya akan membawa dampak bagi pegawai. 

Tabel4.26 
Pemberian Bantuan 

No Alternatif Jawaban Freknensi Prosentase (%) 
1 Terbuka 1 4% 
2 LllKllP Terbuka 13 39% 
3 Kurang Terbuka 11 33% 
4 Tidak terbuka 8 24% 

Total 33 100% 
Sumber : D10lah Dart Jawaban Pertanyaan No.3. Motwast Kerya 

Berdasatkan tabel di atas dapat diketabui bahwa terdapat 1 responden 

atau (4%) pegawai di KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan bahwa 

pemberian bantuan pada orang lain di lingkungan keija sangat terbuka, sebanyak 

13 responden (39".4) menyatakan cukup terbuka, sebanyak II responden (33%) 

menyatakan kurang terbuka, dan sebanyak 8 responden (24%) menyatakan 

pemberian bantuan pada orang lain di lingkungan keija tersebut tidak terbuka. 

Pemberian bantuan terhadap orang lain di luar organisasi sudah dirasakan 

oleh responden sebagai suasana penuh keterbukaan dimana pimpinan biasanya 

akan memberikan pertanggungjawaban dalam rapat rapat yang akan 

mengikutsertakan bawahan dalam pelaporannya. 

Tabel4.27 
ungan e t ngan. e Hub D ka De R kan 

No Alternatif Jawaban Frek.uensi Prosentase (%) 
1 Terbuka 11 33% 
2 Terbuka 7 21% 
3 Kurang Terbuka 14 46% 
4 Tidak terbuka 0 0% 

Total 33 100% 
Sumher: Dtolalz Dan Jawaban Pertanyaan No.4. Motzvast Kerya 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat II responden 

atau (33%) pega.wai di KPU Kabupaten Bangka yang menyatabm bahwa peluang 

untuk mengembangkan hubungan dekat dengan rekan-rekan sangat teibuka, 

sebanyak 7 responden (21%) menyatakan culrup teibuka, sebanyak 14 responden 

(46%) menyatakan kurang terbuka, dan sebanyak 0 responden (0%) menyatakan 

bahwa peluang untuk mengembangkan hubungan dekat dengan rekan-rekan tidak 

terbuka. 

HubLmgan yang terbuka diluar pekeljaan dirasakan oleh sebagian besar 

responden, karena mereka menganggap bahwa hubLmgan dekat dengan rekan 

sekelja akan menambah keharmonisan dalam bekelja sama. 

Tabel4.28 
restasi 

No Prosentase % 
1 67% 
2 24% 
3 4% 
4 5% 

100% 
Sumber: Dwlah Dari Jawaban Pertanyaan No.5. Motivasi Kerja 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 22 responden (67%) 

pegawai di KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan bahwa organisasi selalu 

memberi penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, sebanyak 8 responden 

(24%) menyatakan sering, sebanyak 1 responden (4%) menyatakan kadang-

kadang, dan sebanyak 2 responden (5%) menyatakan bahwa organisasi tidak 

pemah memberi penghargaan kepada pega.wai yang berprestasi. 
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Tabel4.29 
Pengakuan dan Penghargaan Kemampuan 

No Altematif Jawaban Frekuem~i Prosentase (%) 
1 Terbuka 2 5% 
2 Cukup Terbuka 11 33% 
3 Kurnng Terbuka 10 29% 
4 Tidak terbuka 11 33% 

Total 33 100% 
. Swnher: Drolah Darr Jawaban PertQ11)1QQn No.6. Motivasi Ke1Ja 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 2 responden atau 

(5%) pegawai di KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan bahwa rekan-rekan 

kerja selalu mengakui dan menghargai kemampuan kita dalam pelaksanaan 

pekerjaan. sebanyak 11 responden (33%) menyatakan sering, sebanyak 10 

responden (29%) menyatakan kadang-kadang, dan sebanyak 11 responden (33%) 

menyatakan bahwa rekan-rekan keija selalu mengakui dan menghargai 

kemampuan kita dalam pelaksanaan pekezjaan. 

Tabel4.30 
Kesempatan ntu m u kMand". 

No Altematif Jawaban Frekuensi Prosentase (%}_ 
1 Selalu 0 0% 
2 Sering_ 15 45% 
3 Kadang-kdang 13 39% 
4 Tidak pernah 5 16% 

Total 33 100% 
Swnher : Drolalz Darz Jawaban Pertanyaan No.7. Motrvasl Kef]a 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada (0%) pegawai 

di KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan bahwa pimpinan selalu member 

kesempatan pada bawahan untuk bertindak dan berfikir secara mandiri, sebanyak 

15 responden (45%) menyatakan sering, sebanyak 13 responden (39%) 

menyatakan kadang-kadang, dan sebanyak 5 responden (16%) menyatakan bahwa 

pimpinan tidak pernah memberi kesempatan pada bawahan untuk bertindak dan 

berfikir secara mandiri. 

78 

43081.pdf



Sebagian responden menyatakan tidak diberikan kesempatan untuk 

berpikir mandiri karena tugas melaksanakan pemilu ataupun pilkada harus 

berdasarkan pada aturan perundangan undangan yang berlaku, sedikit saja 

melenceng dari aturan maka mereka akan terkena sanksi hukum maupun 

administratif. 

Tabel4. 31 
euang ntu P l U kB erprestast 

No AJternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
1 Selalu 19 57% 
2 Sering 12 36% 
3 Kadang-kadang 2 7% 
4 Tidakpemah 0 0% 

Total 33 100% 
Sumber: Dtolah Dan Jawaban Pertanyaan No.8. Motivasi Kerja 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 19 (57"/o) pegawai di 

KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan baltwa pimpinan selalu memberi 

peluang pada bawahan untuk berpartisipasi dalam penentuan metode dan prosedur 

kelja, sebanyak 12 responden (36%) menyatakan sering, sebanyak 2 responden 

(7%) menyatakan kadang-kadang, dan sebanyak 0 responden (0%) menyatakan 

baltwa pimpinan tidak pernah memberi peluang pada bawaltan untuk 

berpartisipasi dalam penentuan metode dan prosedur kelja. 

Tabel4. 32 
Pelnang Untuk diberi kesem~ untuk tmnbuh dan berkembang 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
1 Selalu I 3% 
2 Sering 18 55% 
3 Kadang-kdang 4 12% 
4 Tidakpemah 10 30% 

Total 33 100% 
S1nnber : Dwlah Dan Jawaban Pertanyaan No.9. MotJvasJ KeT) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui baltwa ada I responden (3%) 

pegawai di KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan bahwa bawahan selalu 
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diberi kesempatan untuk: tumbuh dan betkembang, sebanyak 18 responden (55%) 

menyatakan sering, sebanyak 4 responden (12%) menyatakan kadang-kadang, dan 

sebanyaklO responden (30%) menyatakan bahwa bawahan tidak pernah diberi 

kesempatan untuk: tumbuh dan berkembang. 

Dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang kemungkinan 

berkembang tel)'ata responden memberikan jawaban yang berimbang, bagi yang 

tidak mendapatkan kesempatan untnk tnmbuh dan berkembang teryata mereka 

dalam bekeija tidak terbuk:ti mernberikan kornitmen yang baik bagi organisasi. 

Tabel4. 33 
~fla tt atau mengem angl n Ke · krea ·r b ka n 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
1 Sela!u 2 7% 
2 Sering 6 18"/o 
3 Kadang-kadang 16 51% 
4 Tidak pernah 8 24% 

Total 33 100% 
Sumber: Dro/ah Darz Jawaban Pertanyaan No. /0. Motzva~z Ker;a 

Berdasarkan label di atas dapat diketahui bahwa 2 responden (7%) 

pegawai di KPU Kabupaten Bangka yang rnenyatakan bahwa bawahan selalu 

diberi kesempatan untuk: rnelakuk:an kelja kreatif atau rnengembangkan 

gagasangagasannya, sebanyak 6 responden (18%) menyatakan sering, sebanyak 

16 responden (51%) rnenyatakan kadang-kadang, dan sebanyak 8 responden 

(24%) menyatakan bahwa bawahan tidak pemah diberi kesempatan untuk: 

melakukan kerja kreatif atau mengembangkan gagasan-gagasannya 

Selanjutnya adalah menjabarkan distribusi responden terhadap variable 

motivasi secara keseluruhan Adapun penyusunan interval kelasnya adalah 

sebagai benlcut: 

Nilai Maksimum- Nilai Minimum 
R = -----::-Ju-m--=-la-;-h-:K:::-e-;las~----
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4-1 
R=--

4 

R=0,75 

Oleh karena itu, variabel kepuasan kerja dapat dikatagorikan sebagai 

berikut: 

Tidak Puas = 1-1,74 

Kurang Puas = 1,75-2,49 

Cukup Puas = 2,50- 3.24 

Sangat Puas = 3.25- 4 

Berdasarkan interval di atas, maka distribusi responden untuk variabel 

X3 Motivasi dapat d!.lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel4. 34 
Distribusi Frelruensi Skor Motivasi 

Nomor Skor Jawaban Bobot Rata- Kategori 
Kuesioner 1 2 3 4 rata 

I 0 I 19 13 102 3,09 Cukuppuas 
2 1 4 15 13 106 3,21 Cukuppuas 
3 8 11 13 1 73 2,21 Kurangpuas 
4 0 14 7 11 93 2,&2 Cukuppuas 
5 2 1 8 22 116 3,52 Sangatpuas 
6 11 10 11 2 72 2,18 Kurangpuas 
1 5 13 15 0 76 2,30 Cukuppuas 
8 0 2 12 19 116 3,52 Sangatpuas 
9 10 4 18 1 76 2,30 Kurangpuas 
10 8 16 6 2 64 1,94 Kurangpuas 

Rata-rata 2,71 Cukup puas 
. 

Sumber: Pertanyaan 1-10 vanabe/ X2 

Tabel 4.34 menunjukkan babwa nilai yang rata rata skor tertimbang 

untuk untuk variabel motivasi adalah 2,71 atau masuk dalam katagori cukup baik. 

Dengan demikian, secara keseluruhan motivasi kerja pegawai di lingk"1lllgan KPU 

Kabupaten Bangka cenderung cukup baik. 
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Tabel 4.34 juga menunjukkan bahwa nilai yang paling banyak muncul 

untuk variabel motivasi adalah nilai 3 (jawaban b). Dengan demikian, secara 

keseluruhan motivasi kelja pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bangka 

cenderung cukup baik. 

Tabel 4.34 juga memperlibatkan bahwa indikator variabel motivasi yang 

mempunyai nilai mean paling rendah adalah indikator 10 (kesempatan untuk 

berkreasi) yaitu sebesar 1,94, sedangkan yang paling tinggi adalah indikator 5 

(bubungan dengan rekan kelja) sebesar 3,52. Dengan demikian, indikator yang 

paling lemab adalah indikator kesempatan untuk berkreasi, sedangkan indicator 

yang paling kuat adalah indikator bubungan dengan rekan kelja 

4. Deskripsi Variabel Lingkungan (X3) 

Dari analisis deskripsi terbadap jawaban kuesioner variabel X2 

lingkungan kerja, dapat dibuat tabel distribusi frekuensi dari setiap pertanyaan. 

sebagaimana terlihat dalam tabel benlrut ini. 

Tabel4.35 
Hubungan Antar Pegawai 

No Alternatif .Jawaban Freknensi Prosentase (%) 

1 Sangat Ramah 12 36% 
2 CukupRamah 19 57% 
3 Kurang ramah 2 7% 
4 TidakRamah 0 0% 

Total 33 100% 
. Sumber: Diolah Dart Jawaban Pertanyaan No.1. Lingkungan Keqa 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketabui babwa ada 12 (36%) pegawai di 

KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan hubungan antar pegawai di lingkungan 

kezjanya sangat ramah dan penuh kekeluargaan, sebanyak 19 responden (57%) 

menyatakan cukup ramah, sebanyak 2 responden (7%) menyatakan kurang ramah, 
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dan sebanyak 0 responden (0%) menyatakan hubungan antar pegawai di 

lingkungan keljannya itu tidak ramah. 

Hubungan kelja yang cukup ramah didalam lingkungan kantor 

diungkapkan oleh sebagian besar responden, hal ini dilatarbelakangi karena sistem 

kelja mereka yang berdasrkan team work dan mereka bekelja sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi masing masing. 

Tabel4.36 
e r1 awa an am enye esaian K te l"batan B h Dal P l M lah asa 

No Alternatif Jawaban Frekneosi Prosentase (%) 
I Selalu 10 30% 
2 Sering 17 52% 
3 Kadang-kadang 5 15% 
4 TidakPemah I 3% 

Total 33 IOO% 
Sumber: Dwlah Dan Jawaban Pertanyaan No.2. Lingkungan Ke1Ja 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada lO (30%) pegawai di 

KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan bahwa pimpinannya selalu melibatkan 

bawaltannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari melalui rapat secara 

teratur, sebanyak 17 responden (52%) menyatakan sering dilibatkan, sebanyak 5 

responden (15%) menyatakan kadang-kadang dilibatkan, dan sebanyak I 

responden (3%) menyatakan tidak pemah dilibatkan dalam menyelesaikan 

masalah sehari-hari melalui rapat secara teratur. 

Dari jawalian responden di atas dapat digambarkan keterlibatan bawahan 

dalam rapat adalah bersifat insidentil, apabila menyangkut keseluruban pekeljaan 

maka mereka akan dilibatkan, akan tetapi apabila berkaitan dengan masalah 

kebijakan dan keuangan maka bawahan tidak akan dilibatkan. 
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No 
1 
2 
3 
4 

Tabel4. 37 
Perhatian Dalam Penca 

Alternatif Jawaban 
Selalu 

Prosentase 
18% 
64% 
18% 
0% 

100% 
Swnher : Diolalz Dari Jawaban Pertanyaan No.3. Lingkwzgan Kerja 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 6 ( 18%) pegawai di 

KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan bahwa organisasi selalu 

mengutamakan perhatiannya pada pencapaian target atau tujuan dalam setiap 

pelaksanaan pekeljaan, sebanyak 21 responden (64%) menyatakan sering, 

sebanyak 6 responden (18%) menyatakan kadang-kadang, dan sebanyak 0 

responden (00/o) menyatakan organisasi tidak pemah mengutamakan perhatiannya 

pada pencapaian target atau tujuan dalam setiap pelaksanaan pekeijaan. 

Jawaban responden di atas yang sebagaian besar menyatakan bahwa 

responden sering mencapai target dalam peketjaannya karena dalam pemilu 

maupun pilkada pelaksanaaunya hams sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan, meleset dari jadwal berarti jadwal kegiatan yang lain otomatis akan 

sangat terganggu. 

Tabel4.38 
Dukungan dalam Mengikuti Pelatihan dan Seminar 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
I Selalu 8 23% 
2 Sering 23 70% 
3 Kadang-kadang 2 7% 
4 Tidak Pernah 0 0% 

Total 33 100% 
Sumber : Diolah Dari Jawaban Pertanyaan No.4. Linglamgan Kerja 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 8 (23%) pegawai di 

KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan bahwa organisasi selalu mendukung 
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pegawai untuk mengikuti berbagai pelalihan dan seminar, sebanyak 23 respond en 

(70%) menyatabn sering didukung, sebanyak 2 responden (7"/o) menyatakan 

bdang-kadang mendapat dukungan, dan sebanyak 0 responden (0%) menyatakan 

tidak pernah mendapat dukungan dari organisasi tmtuk mengikuti berbagai 

pelatihan dan seminar. 

Dukungan terhadap bawahan yang akan mengikuti seminar dirasakan 

sering sepennhnya oleh bawahan. Menurut responden kadang mereka bisa 

mengikuti kadangjuga mereka tidak mengikuti. Pimpinan Jebih sering mengikuti 

seminar mauptm pelatihan bila dibandingkan dengan bawahan. 

Tabel4.39 
era an er [p eseJ a teraan Phti ThadaK .h 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
1 Selalu 5 15% 
2 Sering 18 55% 
3 Kadang-kadang 10 30% 
4 Tidak Pernah 0 0% 

Total 33 100% 
Sumber: D10/ah Dart Jawaban Pertanyaan No.5. Lmgkungan Ke!Ja 

Berdasarkan tabe1 di atas dapat diketahui bahwa ada 5 (15%) pegawai di 

KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan bahwa orgarusas1 selalu 

memperhatikan kesejabteraan pegawainya, sebanyak 18 responden (55%) 

menyatakan sering diperhatikan, sebanyak 10 responden (30%) menyatakan 

kadang-kadang diperhatikan, dan sebanyak 0 responden (0%) menyatakan tidak 

pernah diperhatibn 

Menurut responden di atas, p1mpman sering memberikan perhatian 

terhadap kesejahteraan bawahannnya dan kadang kadang tidak. Hal ini menurut 

responden tergantung dari banyak atau sedikitnya pekeljaan yang dilakukan oleh 

bawahan. 
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Tabel4. 40 
e an er ) e •egawa1 P rhati T bada Kc luhan P 

No Altematif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
1 Selalu 7 22% 
2 Sering 16 48% 
3 Kadang-kadang 4 12% 
4 Tidak Pernah 6 18% 

Total 33 100% 
. . Swnber : Drolah Dare Jawaban Penanyaan No.6. Lmglamgan KelJa 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 7 (22%) pegawai di 

KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan bahwa organisasi selalu 

memperhatikan keluhan dan keberatan pegawai secara obyektif, sebanyak 16 

responden (48"/o) menyatakan sering diperhatikan, sebanyak 4 responden (12%) 

menyatakan kadang-kadang diperhatikan, dan sebanyak 6 responden (18%) 

menyatakan organisasi tidak pemah memperhatikan keluhan dan keberatan 

pegawai secara obyektif. 

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa perhatian terhadap 

keluhan bawahan sering mendapatkan tanggapan dari organisasi, organisasi 

menganggap bahwa bawahan sudah sebamsnya bekeija sesuai dengan aturan dan 

bawahan telah mendapatkan gaji dan honor yang cukup sehingga perhatian 

organisasi terbadap keluhan terhadap masalah honor mendapatkan porsi yang 

cukup. 

Tallel 4. 41 
esempa n encaJ:llll emaJ uan K tan U tukM .K 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
I Mempunyai 9 26% 
2 Culciip mem_l)_unyai 20 62% 
3 Kurang Mempunyai 4 12% 
4 Tidak Mempunyai 0 0% 

Total 33 100% 
Sumber: Dro/ah Dan Jawaban PertanyaanNo. 7. Lmgkwzgan KelJa 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 9 (26%) pegawai di 

KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan bahwa setiap pegawai mempunyai 

kesempatan yang cukup untuk mencapai kemajuan, sebanyak 20 responden ( 62%) 

menyatakan cukup mempunyai kesempatan, sebanyak 4 responden (12%) 

menyatakan kurang mempunya.i kesempatan, dan sebanyak 0 responden (0%) 

menyatakan tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk mencapai kemajuan. 

Belum adanya kesempatan untuk mencapai kemajuan menurut responden 

disebabkan karena keterbatasan jumlab staf yang dimiliki oleh KPU .Kabupaten 

Bangka, sehingga apabila ada pegawai yang ingin mengikuti diklat, seminar 

ataupun kursus maka akan mengganggu jalannya pekeijaan 

Tabel4.42 
Bantuan Pimpinan Untuk Mengembangkan Bawahan 

No Altematif Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 
1 Selalu 3 8% 
2 Sering 28 85% 
3 Kadang-kadang 2 7% 
4 TidakPemah 0 0% 

Total 33 100% 
Sumber: Dwlah Dar1 Jawaban PertanyaanNo.8. Lmgkungan Kerya 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 3 (8%) pegawa.i di 

KPUKabupaten Bangkayang menyatakan bahwa pimpinan selalu membantu anak 

buah untuk mengembangkan diri mereka di tempat kelja, sebanyak 28 responden 

(85%) menyatakan sering, sebanyak 2 responden (7%) menyatakan kadang-

kadang, dan sebanyak 0 (0%) responden menyatakan pimpinan tidak pernah 

membantu anak buah untuk mengembangkan diri. 
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Tabel4.43 
amman ntu e ti e eqaan J U kMnikma-Pk 

No Alternatif .Jawaban Frekuensi Proseutase (%) 
1 Selalu 0 0% 
2 Sering 14 43% 
3 Kadang-kadang 15 45% 
4 Tidak Pernah 4 12% 

Total 33 100% 
-Swnber : Dwlah Dan Jawaban Pertanyaan No.9. Lmgkwtgan KeiJa 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada (0%) pegawai 

di KPU Kabupateu Bangka yang menyatakan bahwa organisasi selalu mengambil 

langkah-langkah secara tepat untuk menjamin pegawai dapat menikmati pekeijaan 

mereka, sebanyak 14 responden ( 43%) menyatakan organisasi sering, sebanyak 15 

responden (45%), dan sebanyak 4 responden (12%) menyatakan organisasi tidak 

pernah mengambil Iangkah-langkah secara tepat untuk menjamin pegawai dapat 

menikmati pekeijaan mereka. 

· Jawaban responden di atas menyatakan bahwa organisasi menjamin 

pegawai bahwa mereka bisa untuk bisa menikmati pekegaan mereka tanpa merasa 

was-was bahwa mereka suatu saat akan dipindahkan ke bagian lain ataupun 

organisaasi akan bubar, karena keberadaan organisasi KPU dijamin oleh UUD 

Tahun 1945. 

Tabe14. 44 
Kon s1 Kena ang ~yaman di. - Y N 

No AJternatif Jawaban Frekueusi Prosentase (%) 
l Selalu 10 30% 
2 Sering 16 48% 
3 Kadang-kadang 7 22% 
4 TidakPemah 0 0% 

Total 33 100% 
Sumber: Dwlah Dan Jawaban Pertanyaan No.JO. LmgkJmgan Kerya 

~ ·J' 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 10 (30%) pegawai di 

KPU Kabupaten Bangka yang menyatakan bahwa organisasi selalu memberikan 
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kondisi kerja yang aman dan nyaman bagi pegawai, sebanyak 16 responden ( 48%) 

menyatakan organisasi, sebanyak 7 responden (22%) menyatakan kadang-kadang, 

dan sebanyak 0 responden (0%) menyatakan organisasi tidak pernah memberikan 

kondisi kerja yang arnan dan nyaman bagi pegawai. 

Kondisi yang nyaman dalam bekerja juga dirasakan oleh pegawai, hal ini 

dapat dilibat dengan ruangan keija yang ber AC, fasilitas komputer yang lebih 

dari cukup serta pemenuhan sarana dan prnsarana kerja yang lain. 

Setelah data terkumpul semua, maka selanjutnya adalah melakukan 

tabulasi data. Untuk memberikan gambaran tingkatan persepsi mengenai 

lingkungan kerja, dimana setiap pertanyaan mempunyai rentangjawaban 1 sampai 

4 dengan jumlah responden 21, akan dihitung menggunakan interval. Nilai 

ratarata tertinggi adalah 4 dan nilai rata rata terendah adalah L 

Nilai Maksimlllllll - Nilai Minimum R= . 
Jumlah Kelas 

4--1 
R=--

4 

R=0,75 

Oleh karena itu, variabel kepuasan keija dapat dikatagorikan sebagai 

berikut: 

TidakPuas =1-1,74 

Kurang Puas = 1,75 - 2,49 

Cukup Puas = 2,50- 3.24 

Sangat Puas = 3.25- 4 

Berdasarkan interval di atas, maka distribusi responden untuk variabel 

X2 Lingkungan Kerja kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel4. 45 
IS us1 re ens1 or epem1mpman n· trib "F ku ·g~~; K 

Nomor Skor Jawaban Bobot Rata-rata Kategori 
Kuesioner 1 2 3 4 

1 7 7 15 4 82 2,48 KurangPuas 
2 5 8 14 6 87 2,64 Cukuppuas 
3 4 14 14 1 68 2,06 Kurangpuas 
4 10 2 17 4 81 2,45 Kurangpuas 
5 3 13 6 11 91 2,76 Cukuppuas 
6 7 4 11 II 92 2,79 Cukup puas 
7 4 5 16 8 94 2,85 Cukuppuas 
8 7 8 12 6 83 2,52 Cukup puas 
9 4 12 15 2 81 2,45 Kurangpuas 
10 7 9 10 7 83 2,52 Cukuppuas 

Rata-rata 2,55 Cnknp pnas 
Sumber: Pertan:yaan 1-10 varzabel X3 

Tabel4. 45 menunjukkan bahwa nilai nilai rata rata skor tectimbang untuk 

variabel lingkungan kelja adalah 2,55 atau masuk dalam katagori cukup puas. 

Dengan demikian, secara keseluruhan Iingkungan kelja. di lingkungan KPU 

Kabupaten Bangka cenderung cukup baik. 

Tabel 4.45 juga menunjukkan bahwa nilai y.mg paling banyak muncul 

untuk variabel lingkungan kerja adalah nilai 2 (jawaban c). Dengan demikian, 

secara keseluruhan Jingkungan keija di Jingkungan KPU Kabupaten Bangka 

cenderung cukup baik. Kondisi ini juga didukung dengan besarnya nilai 

maksimum untuk seluruh indikator adalah 3. Tidak adanya nilai minimum 

(jawaban d) untuk setiap indikator variabel menunjukkan bahwa motivasi kelja 

pegawai KPU Kabupaten Bangka cukup baik 

Tabel 4.45 juga memperlihatkan bahwa indikator variabel lingkungan 

kelja yang mempunyai nilai mean paling rendah adalah indikator 3 (Perhatian 

Dalam Pencapaian Target Masalah), sedangkan indikator paling tinggi adalah 

indikator 7 (Kesempatan Untuk Mencapai Kemajuan) sebesar 2,85. 
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C. Pembabasan 

l. Analisis Korelasi Rank Kendall 

Korelasi berarti hubungan timbal balik. Jika dua gejala berjalan sejajar 

atau searah berarti korelasi antara dua gejalan itu disebut positif. Sebaliknya jika 

berlawanan arab korelasinya disebut negatif. Besar kecilnya koreJasi seJalu 

dinyatakan dalarn angka yang disebut dengan koefisien korelasi. 

Koefisien korelasi selalu bergerak di antara 0,00 dan± 1,00. Koefisien 

korelasi dari 0,00 sarnpai + 1,00 menunjukkan korelasi yang positif, sedang dari 

0,00 sarnpai-1,00 menunjukkan korelasi negatif. 

Hasil pengolahan data dengan menggunakan Program SPSS Versi 14.00 

diperoleh besarnya koefisien korelasi Rank Kendall dari masing-masing variabel 

penelitian yang dapat dilihat dalarn Tabel4.48 berikut ini: 

Tabel4. 46 
Koefisien Korelasi Rank Kendall 

No Variabel Koefesien Korelasi Tingkat 
Si2Hifikan 

1 Rxlv 0,233 0,00 
2 Rx2v 0,302 0,00 
3 Rx3y 0,233 0,00 

Sumber: Data Primer Diolah, November 2011 

Dari Tabe14.46 dapat dijelaskan sebagai berikut 

1) Koefisien korelasi hubungan kepemirnpinan dengan kepuasan kerja sebesar 

0,233 dan bertanda positif, maka kepernimpinan berhubungan positif 

terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian, apabila kepemimpinan 

membaik maka kepuasan kerja pegawai membaik. 

2) Koefisien korelasi hubungan motivasi dengan kepuasan kerja sebesar 0,302 

dan bertanda positif, rnaka motivasi berhubungan positif terhadap kepuasan 
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kelja. Dengan demikian, apabiJa pegawai mendapatkan motivasi maka 

kepuasan kerja pegawai membaik. 

3) Koefisien korelasi hubungan lingkungan kelja dengan kepuasan kelja 

sebesar 0,233 dan bertanda positif, maka lingkungan kerja berhubungan 

positif terhadap kepuasan kelja Dengan demikian, apabiJa Jingkungan kelja 

membaik maka kepuasan kelja pegawai membaik 

2. U ji Hipotesis 

l) Hubungan Kepemimpinan dengan Kepuasan Kerja 

Berdasarkan basil pengolahan data dengan menggunakan Program SPSS 

Versi 14.00 dipemleh nilai koefisien korelasi Rank Kendall kepemimpinan 

dengan kepuasan kelja sebesar 0,233 pada tingkat signifikan 0,000 dan bertanda 

positif. Artinya, secara signifikan kepemimpinan mempunyai hubungan positif 

dengan kepuasan kelja pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Dengan 

demikian, apabila kepemimpinan rnembaik maka kepuasan kelja pegawai di 

lingkungan KPU Kabupaten Bangka juga rnernbaik, sebaliknya apabila 

kepernirnpinan rnernburuk rnaka kepuasan kelja juga rnemburuk Jadi terdapat 

hubungan positif antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja 

2) Hubungan Motivasi dengan Kepuasan Kerja 

Berdasarkan basil pengolahan data dengan menggunakan Program SPSS 

Versi 14.00 diperoleh nilai koeftsien korelasi Rank Kendall hubungan rnotivasi 

dengan kepuasan kelja sebesar 0,302 pada tingkat sigillfikan 0,000 dan bertanda 

positif. Artinya, secara signifikan motivasi mernpunyai hubungan positf dengan 

kepuasan keija pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bangka. Dengan 
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demikian, apabila motivasi kelja membaik maka kepuasan kelja pegawai di 

lingkungan KPU Kabupaten Bangk:ajuga membaik. 

3) Hubungan Lingkungan Kerja dengan Kepuasan Kerja 

Berdasarkan basil pengolahan data dengan menggunakan Program SPSS 

Versi 14.00 diperoleh nilai koefisien korelasi Rank Kendall hubungan lingkungan 

kelja dengan kepuasan kelja sebesar 0,233 pada tingkat signifikan 0,000 dan 

bertanda positif. Artinya, secara signifikan Iingkungan kerja mempunyai 

hubungan positif dengan kepuasan kerja pegawai di lingkungan KPU Kabupaten 

Bangka Dengan dernikian, apabila lingkungan kerja membaik maka kepuasan 

kelja pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bangk:a juga membaik, sebaliknya 

apabila lingkungan keija memburuk mak:a kepuasan keija juga mernburnk. Jadi 

terdapat hubungan positif antara lingkungan keija dengan kepuasan kelja. 

3. KoefJSien Konkordansi Kendall 

Berdasarkao basil pengolahan data dengan menggunakan Program SPSS 

Versi 14.00 diperoleh nilai Koefisien Konkordansi Kendall sebesar 0,164 dengan 

Chi-Square {X2) sebesar 10,301 dan df = 3. Oleh karena nilai X2-tabel pada df-.3 

dengan tingkat signifik:an 0,05 adalah 7,815 rnak:a llubungan aotara kepernimpinan 

(X1), motivasi (X2) dan lingkungan kerja (X3) dengan kepuasao kelja (Y) adalah 

signifikao. k:arena Xz-hitung lebih besar dari Xz-tabel (10,301>7,815). 

4. Koef"JSien Determinasi (R2) 

Dalam pimelitian ini nilai koefisien deterrninasi (R') menunjukkan 

seberapa besar pengarub variabel kepernimpinan, motivasi, dan lingkungan keija 
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secara bersama-sama mempengaruhi variabel kepuasan kerja Nilai R 2 berkisar 

antara 0-L Semakin besar R2 berarti semakin besar variabel kepemimpinan, 

motivasi, dan lingkungan kelja secar:a bersama-sama mempengaruhi kepuasan 

kelja pegawai KPU Kabupaten Bangka 

Berdasarkan basil pengolahan data dengan menggunakan Program SPSS 

Versi 14.00 diperoleh nilai Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0,90. Artinya, 

Apabila teljadi perubahan pada kepuasan kerja maka 90".4. dipengaruhi pengaruh 

variabel kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja secar:a bersama-sama. 

Sedangkan yang 10% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di Iuar variahel 

kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kelja 

5. Analisis 

a Kepemimpinan 

Dalam perkembangannya, seorang pemtmpm bukan hanya sebagai 

pemimpin saja, akan tetapi juga sebagai trainer, fasilitator, consultant, motivator, 

dan bahkan juga dituntut mampu membuat prediksi tentang kegiatan masa depan 

(Darmanto dan Toha, 2002). Selain memimpin, seorang pemimpin juga harus 

meningkatkan produktivitas dengan cara memotivasi bawahannya ke amh 

pencapaian uyuan organisasi yang telah ditetapkan. Terkait dengan basil 

penelitian di KPU Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa Kepemimpinan 

berpengaruh besar dalam mngka meningkatkan kepuasan kelja pegawai di 

lingkungan KPU Kabupaten Bangka. 

b. Motivasi 
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Robert L. Mathis dan Jhon H. Jackson (Moenir, 2002: 136), 

mengemukakan bahwa motivasi berasal dari kata motif adalah suatu kehendak: 

atau keinginan yang timbul dalam diri seseorang yang menyebabkan orang itu 

berbuat Selanjutnya Gibson (1996: 185), merumuskan babwa motivasi adalab 

kekuatan yang mendorong seseorang pegawai yang menimbulkan dan 

mengarahkan perilaku. Terkait dengan basil penelitian di KPU Kabupaten Bangka 

menunjukkan babwa motivasi mempunyai peran penting di dalam memberi 

kepuasan kelja terbadap pegawai di lingkungan KPU Kabuputen Bangka. 

c. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lingkungan 

dalam organisasi, yang sering disebut dengan iklim organisasi. lk1im organisasi 

telab lama dianggap mengadakan interaksi dengan ciri individu para pekelja dan 

menentukan perilaku mereka (Steer, 1985: 120). Terkait dengan hasil penelitian di 

KPU Kabupaten Bangka menunjukkan lingkungan kerja dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bangka. 

D. Implikasi Basil Penelitian 

Hasil pengolahan data diperoleh koefisien korelasi kepemirnpinan 

sebesar 0,233 pada tingkat signifikan 0,000 dan bertanda positif, artinya hila 

kepemirnpinan baik, maka kepuasan kerja pegawai juga meningkat Dengan 

demikian, bila pirnpinan di lingkungan KPU Kabupaten Bangka mgm 

meningkatkan kepuasan kerja pegawai bawahannya, maka pimpinan dapat 

melakukannya dengan meningkatkan atau memperbaiki kepernimpinannya kllrena 

terbukti kepemimpinan berhubungan positif dengan kepuasan kerja pegawai. 
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Selanjutnya juga dapat dijelaskan bahwa indikator variabel kepemimpian 

yang paling lemah adalah indikator kesadaran diri emosional, orientasi jasa, dan 

mengembangkan orang lain. Dengan demikian, bila pimpinan ingin mempemaiki 

kepemimpinannya, maka arah perbaikannya hendaknya diprioritaskan pada 

perbaikan indikator indikator kesadarnn diri emosional, orientasi jasa, dan 

mengembangkan orang lain. 

Hasil pengolahan data diperoleh koefisien korelasi lingkungan kelja 

sebesar 0,233 pada .tingkat signifikan 0,000 dan bertanda positif, artinya bila 

lingkungan kerja semakin baik, maka kepuasan kerja pegawai juga meningkat. 

Dengan demikian, hila pimpinan di lingkungan KPU Kabupaten Bangka ingin 

meningkatkan kepuasan kerja pegawai bawahannya, maka pimpinan dapat 

melakukannya dengan meningkatkan atau mempetbaiki .Jingkungan kelja karena 

temukti lingknngan kerja berbubungan positif terhadap kepuasan keJja pegawai. 

Selanjutnya juga dapat dijelaskan bahwa indikator variabel lingkungan 

kelja yang paling lemah adalah indikator perhatian terhadap kesejahternan 

pegawai. Dengan demikian, bila pimpinan ingin memperbaiki lingkungan kerja, 

maka arah perbaikannya hendaknya diprioritaskan pada pemaikan perhatian 

terhadap kesejahternan pegawai. 

Hasil pengolahan data diperoleh koefisien korelasi motivasi sebesar 

0.,302 pada tingkat signifikan dan bertanda posi~ artinya bila motivasi kerja 

meningkat, maka kepuasan kerja pegawaijuga meningkat. 

Dengan demikian, hila pimpinan di lingkungan KPU Kabupaten Bangka 

mgm meningkatkan kepuasan kerja bawahannya, maka pimpinan dapat 

melakukannya dengan meningkatkan atau memperbaiki motivasi kelja 
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bawabannya karena terbukti motivasi kelja berpengaruh positifterbadap kepuasan 

kerja pegawai. 

Selanjutnya juga dapat dijelaskan bahwa indikator variabe\ motivasi yang 

baik adalah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk berkreasi. Dengan 

dernikian, bila pirnpinan ingin memperbaiki atau meningkatkan motivasi kerja 

bawahan, maka arah perbaikannya hendaknya diprioritaskan pada indikator 

kesempatan untuk berkreasi. 

Dari basil pengolahan data juga diketahui bahwa dari 10 indikator 

variahel kepuasan kerja pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bangka, yang 

lemah adalah indikator perharian pimpinan. Dengan demikian, bila pirnpinan ingin 

meningkatkan kepuasan kerja bawabannya, selain dengan berusaha memperbaiki 

kepemimpinannya, lingkungan kerja dan motivasi kerja juga dapat dilakukan 

dengan berusaha memperbaiki kepuasan kerja itu sendiri dengan memprioritaskan 

pada perbaikan indikator perhatian pimpinan. Hasil pengolahan data juga 

diperoleh nilai R Square sebesar 0,900 artinya bila terjadi perubahan pada 

kepuasan keija pegawai KPU Kabupaten Bangka, 90% dapat dijelaskan melalui 

variahel kepemimpinan, lingkungan kerja dan motivasi kelja, sedang yang 10% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain tuar variabet kepemimpinan, tingkungan kerja 

dan motivasi kerja.. Dengan demik.ian, pirnpinan di tingkungan KPU Kabupaten 

Bangka dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai bawabannya dengan 

berusaha memperbaiki kepemimpinannya, dan memperbaiki motivasi kelja, 

memperbaiki Jingkungan keija, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, 

sehingga pimpinan mempunyai lima alternatif kegiatan untuk dapat meningkat 

kepuasan kerja pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bangka, yaitu: 
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1. Hanya meningkatkan atau memperbaiki kepemimpinannya. 

2. Hanya memperbaiki motivasi kCJja 

3. Hanya memperbaiki lingkungan kerja 

4. Hanya memperbaiki kepuasan kerja pegawai 

5. Meningkatkan kepemimpinan, motivasi dan Jingkungan kerja, secara 

bersama-sama 
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A. Kesimpulan 

BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan basil analisa pengolahan data statistik untuk data kepuasan 

keija, kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kelja, didapat bahwa : 

I. Kepemimpinan erat hubungannya terhadap kepuasan ke!ja pegawai di 

lingkungan KPU Kabupaten Bangka, oleh karena itu pemimpin 

mempunyai peran penting di dalam meningkatkan kepuasan ke!ja pegawai 

di lingkungan KPU Kabupaten Bangka 

2. Motivasi keJ:ja berhubungan positif terhadap kepuasan keJ:ja pegawai di 

lingkungan KPU Kabupaten Bangka. 

3. Lingkungan keJ:ja mempunyai hubungan erat terhadap kepuasan keJ:ja 

pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bangka 

B. Saran 

Dengan mengetahui adanya hubungan positif antara kepemimpinan, 

motivasi dan lingkungan keija terhadap kepuasan keJ:ja, baik secara bersama sama 

maupun secara parsial serta mengetahui karakteristik yang memberi nilai tambah 

terhadap kepuasan keJ:ja maka : 

1. Pimpinan organisasi KPU Kabupaten Bangka hendaknya memberi 

perhatian yang lebih terhadap pegawai dalam rangka meningkatkan 

kepuasan keJ:ja sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat dicapai 

dengan lebih baik dan kelancaran operasional tetap teljamin. 
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2. VariabeJ kepemimpinan yang mempunyai hubungan terhadap kepuasan 

ke!ja, yang mana hal ini terdiri a1as kesadaran diri emosional, orientasi 

jasa dan mengembangkan orang lain. Oleh karena itn hendaknya pimpinan 

dan pegawai dapat menciptakan suasana yang kondusif sehingga kepuasan 

kelja dapat tercipta 

3. Variabel motivasi kerja hendaknya ditingkatkan dengan prioritas 

perbaikan pada indikator kesernpatan untok berkreasi 

4. Variabel lingkungan kerja hendaknya ditingkatkan dengan prim-itas 

perbaikan pada indikator perhatian pada kesejahteraan pegawai, sehingga 

dapat meningkatkan kepuasan kelja pegawai. 

5. Diperlnkan penelitian lanjutan untuk mcngetahui fuktor fuktor lain di luar 

variabel kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja yang 

mempengcllUhi kepuasan kerja pegawai di linglamgan KPU Kabupaten 

Bangka. 
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LAMP IRAN 

Lampiran 1 Hasil Perhitungan Statistik 

Correlations 

kepemim kepuasan 
pinan kerja 

Kendall's tau_b kepemimpinan Correlation 
1.000 

Coefficient 
.233 

Sig. (2-tailed) . .363 

N 10 10 

kepuasan kerja Correlation 
.233 1.000 

Coefficient 

Sig. (2.-tailed) .363 

N 10 10 

Correlations 

kepuasan motivasi 
kerja kerja 

Kendall's tau_b kepuasan kerja Correlation 
1.000 

Coefficient 
-.302 

Sig. {2-tailed) .237 

N 10 10 

motivasi kerja Correlation 
-.302 1.000 

Coefficient 

Sig. (2-tailed) .237 

N 10 10 
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Correlations 

motivasi kepuasan 
kerja kerja 

Kendall's tau_b motivasi kerja Correlation 
1.000 -.302 

Coefficient 

Sig. {2-tailed} . .237 

N 10 10 

kepuasan kerja Correlation 
-.302 1.000 

Coefficient 

Sig. {2-tailed) .237 

N 10 10 

Correlations 

kepuasan lingkungan 
kerja kerja 

Kendall's tau_b kepuasan kerja Correlation 
1.000 .2.33 

Coefficient 

Sig. (2-tailed) . .363 

N 10 10 

lingkungan Correlation 
.233 1.000 

kerja Coefficient 

Sig. (2-tailed) .363 

N 10 10 
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Descriptive Statistics 

Std. Maximu 

N Mean Deviation Minimum m 

jumlah 4 2.6425 .09069 2.55 2.73 

Chi-Square Test 

Frequendes 

jumlah 

Observed N Expected N Residual 

2.55 11 1.0 .0 

I 
2.58 1 1.0 .0 

2.71 1 1.0 .0 

2.73 1 1.0 .0 

Total 4 

Test Statistics 

jumlah 

Chi-
.000 

Square( a) 

Of 3 

Asymp.Si~ 1.000 

a 4 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum <!xpected cell 

frequency is 1.0. 
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Lampiran 2 Kuesioner Penelitian 

HUBUNGAN KEPEMIMPINAN, MOTIV ASI DAN LINGKUNGAN 

KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI 

DIKPUKABUPATENBANGKA 

Disusun Oleh: 

HENDRA SINAGA 

016693925 

UPBJJ UT PANGKALPINANG 

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTR.>\81 l'UBLIK 

UNIVERSITAS TERBUKA 

PANGKALPINANG 

2011 
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DAFTARPERTANYAAN 
HUBUNGAN KEPEMIMPINAN, MOTIV ASI DAN LINGKUNGAN 

KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI 
DI KPU KABUPATEN BANGKA 

L IDENTITAS RESPONDEN 
Mohon untuk memberi tanda ( x ) pada jawaban berikut : 

1. Jenis Kelamin 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 

2. Usia Saudara 
a. 21 -30 tahun 
b. 31-40 tahun 
c. Di atas 40 tahun 

3Pendidikan 
a. SLTA 
b. D3/Sederajat 
c. 81/Sederajat 
dS2 

4. Masa kerja di KPUD Kabupaten Bangka 
a 1-2 ta.~un 
b. 3-5 tahun 
c. 6 tahun Iebih 

IL Kepuasan Kerja Pegawai ( Y) 
1. Apakah pekerjaan yang saudara kerjakanlperintah atasan sudah sesuai dengan 

kemampuan Saudara ? 
a Sesuai 
b. Cukup sesuai 
c. Kurang Sesuai 
d Tidak Sesuai 

2. Apakah apabila Saudara telah dan berhasil menyelesaikan pekerjaan akan 
mendapatkan penghargaan dari pimpinan ? 
a. Sering 
b. Kadang-kadang 
c. Jarang 
d, Tidak pernah 

3. Apakah Saudara puas dengan penghargaaan yang telah diberikan oleh pimpinan 
? 

a Sangat puas 
b. Puas 
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c. Kurang Puas. 
d. Tidak Puas 

4. Apakah penerapan Punish and Reward sudah benar -benar dilakukan di 
· lingkungan Saudara? 

a. Sudah sering 
b.Jarang 
c. Pemah sesekali 
d Tidak pemah 

5. Apakah kantor akan mengakui terhadap prestasi kelja yang telah anda capai? 
a. Sering 
b. Pemah sesekali 
c.Jarang 
d. Tidak Pemah 

6. Apakah saudara merasakan selama bekelja anda merasakan adanya keniajuan 
dalam diri anda? 
a Merasakan. 
b. Biasa saja 
c. Sedikit mernsakan 
d Tidak merasakan sama sekali 

7. Apakah dalam masalah pekeljaan anda mempunyai komitmen yang sangat 
tinggi? 

a Ya, sangat tinggi. 
b. Biasa saja 
c. Sedikit komitmen 
d Tidak mempunyai komitmen 

8. Apakah Saudara senang apabila mendapatkan tugas dari pimpinan ? 
a. Sangat senang 
b. Senang 
c. Kurang Senang 
d. Tidak Senang 

9. Apakah penghasilan yang sudara terima sudah cukup bagi kebutuhan anda? 
a. Lebih dari sukup 
b. Cukup 
c. kurang 
d. Sangat Kurang 

I 0. Apakah Saudara cukup puas dengan penghasilan Saudara? 
a. Puas 
b. Cukup puas 
c. Kurang Puas 
d Tidak:Puas 
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m Kepemimpinan ( Xl ) 
l. Apakah menurut Sauadara sikap pempinan sudah sesuai dengan yang 
diharapkan 7 

a Sesuai 
b. Cukup sesuai 
c. Kurang Sesuai 
d. Tidak Sesuai 

2. Apakah menurut Saudara pimpinan sering memberikan teladan yang baik 
terhada lingkungan ? 
a Sering 
b. Kadang-kadang 
c. Jarang 
d, Tidak pernah 

3. Apakah Saudara puas dengan penghargaaan yang telah diberikan oleh pimpinan 
? 

a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Kurang Puas. 
d. Tidak Puas 

4. Apakah pimpinan telah meerapkan Punish and Reward di lingkungan Saudara? 
a. Sudah sering 
b. Jarang 
c. Pemah sesekali 
d. Tidak pernah 

5. Apakah pimpinan sudah benar-benar bertanggungjawab terhadap organisasi? 
a. Sering 
b. Pernah sesekali 
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 

6. Apakah pimpinan sering mendelegasikan tugas secara merata terhadap 
bahawan? 

a Sering Sekali 
b. Jarang 
c. Sesekali 
d. Tidak pernah 

7. Bagaimana menurut anda komitmen pimpinan terhadap pekeljaan ? 
a. Ya, sangat tinggi. 
b. Biasa saja 
c. Sedikit komitmen 
d. Tidak mempunyai komitmen 
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8. Bagaimana menurut anda , apakah pimpinan sering memberikan motivasi 
terhadap bawahan 
a Sangat sering 
b. Kadang kadang 
c. Jar:ang sekali 
d Tidak pemah 

9. Apakah pimpinan sering menghargai idelpekerjaaanfprestasi anda ? 
a Lebih dari sukup 
b. Cukup 
c.lcurang 
d. Sangat Kurang 

10. Apakah Sandara cukup puas dengan model kepemimpinan yang diterapkan 
oleh pimpinan ? 
a.Puas 
b. Cukup puas 
c. Kurang Puas 
d. Tidak: Puas 

IV. Motivasi Kerja (X 2) 
1. Apak:ah pekerjaan yang saudara kerjakan/perintah atasan sudah sesuai dengan 

kemampuan Saudarn ? 
aSesuai 
b. Cukup sesuai 
c. Kurang Sesuai 
d. Tidak Sesuai 

2. Apak:ah anda selalu dilibatkan dalam segala kegiatan di kantor ? 
a Sering 
b. Kadang-kadang 
c.Jarang 
d, Tidak 

3. Apak:ah anda sering mendapat tugas yang menurut anda tidak mampu untuk 
menyelesaikannya? 

a. Sering 
b. Kadang-k:adang 
c. Jarang 
d, Tidak 

4. Bagaimana sik:ap anda apabila mendapatkan pekeijaan dari pimpinan ? 
aSenang 
b. Cukup Senang 
c. Biasa saja 
d Tidak Senang 
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5. Apakah anda selalu memikirkan perkembangan karir anda ? 
a Sering 
b. Kadang-kadang 
c. Jarang 
d, Tidak 

6. Apakah apabila Saudara telah dan berhasil menyelesaikan pekerjaan akan 
mendapatkan penghargaan dari pimpinan ? 
a Sering 
b. Kadang-kadang 
c.Jarang 
d, Tidak pemah 

7. Apakah Saudara puas dengan penghargaaan yang telah d!berikan oleh 
pimpinan? 
a.Sangatpuas 
b.Puas 
c. Kurang Puas. 
d. Tidak Puas 

8. Apakah anda selalu bekerja sama dengan rekan anda dalam melaksanakan 
pekerjaan? 
a.Sering 
b. Kadang-kadang 
c. Jarang 
d, Tidak 

9. Apakah penerapan Punish and Reward sudah benar-benar dilakukan di 
lingk"llllgan Saudara ? 
a. Sudah sering 
b.Jarang 
c. Pemah sesekali 
d. Tidak pernah 

10. Apakah kantor akan mengakui terhadap prestasi kerja yang telah anda capai? 
a Sering 
b. Pemah sesekali 
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 

V. Lingkungan Kerja (XJ) 
I. Apakah sarana dan prasarana yang ada dalam linglrungan kantor sudah sesuai 

dengan keinginan anda ? 
a. Sesuai 
b. Cukup sesuai 
c. Kurang Sesuai 

· d. Tidak Sesuai 
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2. Apakah anda sering merasakan bahwa pimpinan sering berkomunikasi dengan 
bawahan? 
a. Sering 
b. Kadang-kadang 
c.Janmg 
d, Tidak pernah 

3. Apakah Saudara puas dengan rekan sekerja anda dalam menyel;esaikan 
pekerjaan sehari -hari ? 
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Kunmg Puas. 
d. Tidak Puas 

4. Apakah anda merasa nyaman dilingkungan kerja anda 'I 
a. Sangat nyaman 
b.Nyaman 
c. Kurang Nyaman 
d. Tidak Nyama 

5. Apakah lingkungan diluar kantor anda sangat mendukung kegiatan kantor 
anda'l 

a. Sangat mendukung 
b. Mendukung 
c. Cukup mendukung 
d. Tidak mendukung 

6. Apakah saudara merasakan bahwa pimpinan anda memperhatikan lingkungan 
di luar kantor? 
a. Merasakan. 
b. Biasa saja 
c. ~tmerasakan 
d. Tidak merasakan sama sekali 

7. Apakab. dalam masalah pekerjaan ternan anda mempunyai komitmen yang 
sangat tinggi ? 
a. Ya, sangat tinggi. 
b. Biasa saja 
c. Sedikit komitmen 
d. Tidak mempunyai komitmen 

8. Apakah Saudara senang apabila mendapatkan tugas dari pimpinan ? 
a. Sangat senang 
b.Senang 
c. Kurang Senang 
d. Tidak Senang 
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9. Apakah system pengbargaan yang telah diterapkan menurut anda sudah cukup ? 
a. Lebih dari cukup 
b.Cukup 
c. kurang -
d. Sangat Kurang 

10. Apakah Saudara cukup puas dengan lingkungan keija anda? 
a. Puas 
b. Cukup puas 
c. Kurang Puas 
d. Tidak Puas 
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