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ABSTRAK 
 
 
Andi Rosmayana, 2017. Pengaruh iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap 
Kinerja Pegawai (Studi Kasus Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 
Subang), Tesis Program Pascasarjana Universitas Winaya Mukti Program Studi 
Magister Manajemen. dibawah bimbingan  

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: (1) Iklim 

Organisasi (2) Kepuasan Kerja; (3) Kinerja Pegawai; serta (4) Pengaruh iklim Organisasi 
dan kepuasan kerja terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kabupaten Subang baik secara simultan maupun parsial. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey deskriptif 
dan survey eksplanatori, unit analisis dalam penelitian ini adalah para Pegawai di Dinas 
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang dengan sampel sebanyak 30 orang. 
Tipe investigasinya adalah causalitas, serta time horizon dalam penelitian ini adalah 
cross-sectional. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa iklim Organisasi pada  Dinas 
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, ternyata sebagian besar pegawai 
memberikan tanggapan cukup baik; kepuasan kerja pegawai di Dinas Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kabupaten Subang pada umumnya dapat dikatakan baik; Kinerja 
Pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang saat ini dinilai 
baik. Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja 
Pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang. Namun secara 
parsial iklim Organisasi dominan mempengaruhi kinerja daripada kepuasan Kerja. 

Karena iklim organisasi lebih dominan mempengaruhi Kinerja, menjadi prioritas 
pertama dalam meningkatkan kinerja Pegawai, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kabupaten Subang diharapkan  mempertahankan iklim organisasi yang sudah 
tercipta dengan kondisi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, 
sehingga mereka mampu bekerja lebih profesional 
 
Kata Kunci : iklim Organisasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini kajian mengenai kinerja semakin menjadi fokus dan isu yang 

penting pada semua organisasi yang ada. Hal ini tak lepas dari pentingnya kinerja 

dalam penyelenggaraan suatu organisasi bahkan termasuk dalam 

pengembangannya. Kinerja menjadi potret kondisi yang ada dan terjadi dalam 

organisasi. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan tugas di suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi, dan visi organisasi tersebut (Bastian, 2001). Kinerja dapat berupa 

penampilan individu maupun kelompok kerja yang ada dalam organisasi secara 

keseluruhan. Kedua hal ini saling berkaitan karena organisasi merupakan 

kumpulan dari banyak individu yang bekerja di dalamnya. Oleh karena itulah 

kinerja di level organisasi akan terkait erat dan sangat dipengaruhi oleh kinerja di 

level individu. Baik buruk kinerja suatu organisasi bergantung pada baik 

buruknya kinerja individu sebagai pihak yang menjalankan organisasi.  

Ini sejalan dengan Irawan (1995) yang membagi kinerja dalam tiga 

bentuk yakni kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu sebagai 

pekerja dimana ketiga hal tersebut adalah 2 satu kesatuan yang saling berkaitan 

dalam pencapaian tujuan organisasi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan 

lainnya. Kajian mengenai kinerja tumbuh dan berkembang baik di organisasi 

sektor swasta maupun publik. Selain seiring berjalannya waktu, hal tersebut 
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terjadi karena pergeseran paradigma pada organisasi sektor publik. Beberapa 

prinsip termasuk kajian tentang kinerja yang semula hanya diterapkan dalam 

organisasi sektor swasta kini telah diimplementasikan ke organisasi sektor publik.  

Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya kinerja dalam organisasi 

sektor publik (Mahmudi, 2007), yaitu sebagai berikut:  

1. Kinerja dalam organisasi sektor publik dapat memberikan informasi 

mengenai tingkat ketercapaian tujuan organisasi; 

2. Kinerja menyediakan sarana pembelajaran bagi karyawan untuk selalu 

menjaga perilaku dan tindakan para pelaksana organisasi sektor publik 

dari berbagai penyimpangan yang dapat merugikan organisasi sektor 

publik itu sendiri maupun masyarakat; 

3. Memperbaiki kinerja pada periode berikutnya 

4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

reward dan punishment; 

5. Memotivasi karyawan sebagai pelaksana organisasi sektor publik untuk 

semakin efektif dan efisien dalam bertindak, dan 

6. Menciptakan akuntabilitas publik yang merupakan tuntutan dari 

masyarakat dan kewajiban bagi para pelaksana organisasi sektor publik 

dalam mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilaksanakan 

kepada masyarakat sebagai pemberi mandat.  

Hal ini terjadi pula pada organisasi sektor publik yang ada di Indonesia. 

Setiap tahun secara berkala, organisasi sektor publik di Indonesia berkewajiban 

untuk membuat dan melaporkan hasil capaian kerja selama tahun tersebut seperti 
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yang telah diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh 

perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen 

yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, 

unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan. Salah satunya  yaitu 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang.  

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang memiliki 

fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang perternakan dan kesehatan hewan 

ternak di suatu daerah. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dalam 

pelayanan umum bidang perternakan, kesehatan hewan ternak, distribusi daging 

dari hewan ternak, kelayakan hewan ternak yang akan dikonsumsi serta, 

penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 

sebanyak 32 orang pegawai dengan golongan dan latar belakang pendidikan, 

sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:   

Tabel 1.1.  Data Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kabupaten Subang 

 
No. Golongan Pendidikan Jumlah S.3 S.2 S.1 D.3 SLTA SLTP SD 
1 IV - 3 2 - - - - 5 
2 III - 3 15 - 1 - - 19 
3 II - - 1 2 5 - - 8 
4 I  - - - - - - - 

Jumlah - 6 18 2 6 - - 32 
 Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian (2016) 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang merupakan 

Organisasi Perangkat Daerah dimana setiap  sumber daya manusia yang tergabung 
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sudah barang tentu memiliki iklim dan budaya organisasi masing-masing, 

sehingga kondisi tersebut sampai sekarang merupakan kendala bagi kinerja 

pegawai untuk bekerja secara optimal sejalan dengan visi dan misinya organisasi, 

karena peran sumber daya manusia atau para pegawai sangat penting dalam 

rangka mencapai visi dan misinya. 

Dengan terbentuknya OPD ini, bagi pegawai yang memiliki kemampuan 

untuk menghadapi tantangan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi 

yang baru merespon dengan persepsi secara positif.  Tetapi berdasarkan 

wawancara dengan pegawai dan pengamatan peneliti menunjukkan bahwa 

kerjasama antara pegawai dalam meraih prestasi yang  baik, tampaknya belum 

terjalin secara utuh, hubungan komunikasi sesama karyawan dirasakan kurang 

harmonis karena masih terlihat adanya pegawai yang belum bisa untuk diajak 

kerjasama, daya dukung belum begitu kuat, sehingga kinerja yang dihasilkan 

belum sesuai target yang telah ditentukan.  Kinerja layanan mereka yang rendah 

dan tidak bergairah serta menunggu perintah atasan adalah fenomena yang 

muncul dalam kehidupan kerja pegawai, padahal pembagian tugas (job 

description) dari masing-msing pegawai telah ada.  Pola kerja yang cenderung 

instan dalam layanan yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok maupun tugas-

tugas diluar bukan hal asing terjadi, sehingga sering menggangu kelancaran 

pelaksanaan tugas.  Padahal apabila dilihat dari kemampuan, skill dan potensi 

para pegawai cukup memadai. 

Rendahnya kinerja organisasi ini sebagai akibat dari rendahnya kinerja 

pegawai, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tupoksi baru, 
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penurunan target kegiatan seperti terlihat dari output yang dihasilkan tidak sesuai  

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, bahan-bahan kebijakan yang 

selesai tidak tepat waktu, kurangnya jumlah/kuantitas pekerjaan yang 

terselesaikan.  

Rendahnya kinerja pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Subang lebih banyak terdapat pada pencapaian kerja dibawah target 

yang telah ditentukan, serta perilaku kerja yang masih kurang. Selain itu 

berdasarkan pengamatan penulis selama bekerja di Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten Subang selama ini, sangat dirasakan perubahan 

perilaku pegawai khususnya aspek kerjasama yang kurang kondusif  dan prakarsa 

yang kurang mendukung setelah  terjadinya perubahan  struktur organisasi 

(Survey, 2016).  

Indikasi rendahnya kinerja juga dapat dilihat dari seringnya terjadi terjadi 

keterlambatan dalam penyelesaian suatu pekerjaan, pegawai sering tidak berada 

ditempat kerjanya atau hasil kerja yang dicapai tidak sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan, kurang cepatnya pelayanan yang diberikan pegawai, masuk 

kesiangan,  pegawai rata-rata tidak hadir dalam kegiatan olah raga hari jum’at 

pagi dan tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan dari hal tersebut, maka dapat 

terlihat dalam tabel 1.2 dibawah ini mengenai keadaan absensi pegawai sebagai 

berikut ; 
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Tabel  1.2.  Absensi Pegawai 

KEHADIRAN TAHUN 2011 
April Mei Juni Juli 

Tepat Waktu 
Tidak Hadir 
Terlambat hadir 

85% 
9% 
6% 

80% 
14% 
6% 

76 % 
19% 
5 % 

74% 
23% 
3% 

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian. 

 

Kualitas layanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 

Subang akan terbentuk dengan baik jika pegawai yang ada di dalam organisasi 

tersebut telah memiliki komitmen yang kuat dalam organisasinya. Karena itu 

dewasa ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang senantiasa 

berupaya agar para pegawainya untuk bertindak dan bekerja sesuai dengan iklim 

organisasi yang kondusif dengan harapan agar organisasi ini dapat mengemban 

visi dan misinya secara optimal. 

Penurunan kinerja pegawai tersebut mempengaruhi kondisi Iklim 

organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terlihat iklim 

organisasi yang tidak menyenangkan maka ia akan selalu dihantui rasa malas 

untuk melakukan pekerjaan dan tidak bergairah, sehingga segala kemampuan, 

skill dan potensi yang dimiliki tidak dimanfaatkan secara optimal yang 

mengakibatkan hasil kinerjanyapun menjadi rendah.  Hal ini sesuai pendapat 

Mangkunegara (2005:17) bahwa faktor lingkungan organisasi sangat menunjang 

bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. 

Pegawai tersebut akan senantiasa memiliki komitmen dan loyalitas yang 

tinggi, sehingga memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung 

jawab yang lebih dalam menyokong keberhasilan organisasi.  Sebaliknya bagi 

pegawai yang tidak terpilih ke dalam struktur organisasi, akan mengidentifikasi 
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terhadap nilai-nilai, aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan dengan persepsi yang 

tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Mereka merasa tingkat keterlibatan 

terhadap organisasi yang  rendah, kebutuhan serta kepentingan pribadi yang ingin 

dicapai dalam organisasi tidak sesuai dengan harapan, sehingga tingkat 

kepuasanpun menjadi rendah, semangat atau kepuasan kerja menurun serta 

rendahnya efisiensi kerja yang mengakibatkan kinerjanya pun menurun.  Iklim 

organisasi dalam organisasi tersebut dirasakan  kurang menunjang, sehingga 

menyebabkan komitmen dan loyalitas individu pegawai terhadap organisasi 

menjadi luntur atau bahkan ia cenderung apatis terhadap tujuan dan sasaran 

organisasi. 

Sejalan dengan Stringer dalam Sumantri (2001 :134) mengemukakan 

bahwa terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya iklim organisasi , yaitu 

lingkungan eksternal, strategi, praktik kepemimpinan, pengaturan organisasi dan 

sejarah organisasi. Masing-masing faktor ini sangat menentukan, oleh karena itu 

orang yang ingin mengubah iklim suatu organisasi harus mengevaluasi masing-

masing faktor tersebut. 

Iklim organisasi juga berpengaruh terhadap kepuasan seseorang, dimana 

iklim organisasi yang kondusif seperti uraian jabatan yang jelas, autoritas yang 

memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi yang efektif, hubungan 

kerja harmonis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai akan 

menciptakan suasana yang mendukung bagi individu dalam mencapai prestasi 

kerja.  Begitu juga iklim organisasi yang tidak kondusif, bagi individu yang 

memiliki tingkat kecerdasan emosi yang baik, lingkungan kerja dapat diubah dan 
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bahkan dapat diciptakan oleh dirinya serta merupakan pemacu (pemotivator) dan 

tantangan bagi dirinya dalam mencapai prestasi kerja.  Tetapi sebaliknya iklim 

organisasi yang tidak kondusif, bagi individu yang tidak memiliki kecerdasan 

emosi yang baik, lingkungan kerja akan dipersepsi dan dihayati sebagai 

lingkungan yang tidak nyaman dan bahkan mengancam dirinya, sehingga tingkat 

loyalitas dan komitmen terhadap organisasi menjadi menurun yang pada akhirnya 

kinerja yang dihasilkan juga akan menurun. 

Sebagai instansi pemerintah dengan terjadinya perubahan paradigma baru 

yang mengutamakan pelayanan publik (public service), dengan berorientasi 

kepada kebutuhan dan kepuasan masyarakat, dituntut kepada para pegawai untuk 

memiliki sikap, perilaku, kemampuan dan profesionalisme dalam melaksanakan 

tugas. 

Kepuasan kerja juga merupakan salah satu aspek yang dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Fathoni (2006), kepuasan kerja 

merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. 

Kepuasan kerja karyawan dapat dilihat melalui gaya kepemimpinan yang 

diterapkan oleh supervisor. Apabila gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh 

supervisor sesuai dengan yang diharapkan oleh karyawan, maka kepuasan kerja 

yang dirasakan karyawan tersebut tinggi. Sebaliknya, apabila gaya kepemimpinan 

yang 4 diterapkan oleh supervisor tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh 

karyawan, maka kepuasan kerja yang dirasakan karyawan tersebut rendah. 

Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan melakukan tindakan 
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positif terhadap pekerjaannya, sebaliknya orang yang tidak puas akan 

menunjukkan tindakan negatif terhadap pekerjaannya. 

Kepuasan kerja diperoleh karyawan karena pemberian kompensasi 

aygnsesuai harapan. Kondisi ini sangat di harapkan oleh organisasi karena 

pencapaian tujuan organisasi akan lebih baik bahkan organisasi mempunyai 

prestise di mata publik. Kepuasan kerja menurut Kinicky dan Robert (2006) 

adalah kecenderungan emosi terhadap pekerjaan. Kecenderungan emosi ini 

diungkapkan oleh Newstorm (2007) dimana emosi suka atau tidak suka terhadap 

pekerjaan. Robbins dan Timothy (2008) berpendapat bahwa kepuasan kerja 

merupakan perasaan positif tentang pekerjaan seseorang dimana terdapat hasil-

hasil evaluasi karakteristiknya. Pendapat ini sejalan dengan MCShane dan Glinow 

(2008) dimana kepuasan kerja adalah hasil penilaian seseorang terhadap 

pekerjaan. Penilaian ini diberikan dalam konteks pekerjaan sesuai dengan 

persepsinya pada karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja dan pengalama emosi 

didalamnya. 

Bertitik tolak pada uraian di atas, apabila dilihat dari  tingkat kemampuan 

dan keterampilan pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 

Subang dianggap cukup memadai dengan rata-rata pengalaman dan masa kerja 

yang cukup lama, namun tingkat pencapaian kinerja masih rendah, maka kinerja 

yang rendah diduga disebabkan oleh iklim organisasi yang tidak kondusif dan 

kepuasan kerja yang rendah.   
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Oleh karena itu sangat perlu diteliti dengan judul “Pengaruh Iklim 

Organisasi dan  Kepuasan Kerja  Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang”. 

 

1.2.    Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang memiliki 

tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibudang 

peternakan dan kesehatan hewan ternak.  

Namun pada sisi lain yang menjadi kendala rendahnya kinerja pegawai, 

akibat dari iklim organisasi yang kurang kondusif yaitu dinas baru, dimana belum 

terjalinnya komunikasi antara pegawai atau urang harmonisnya hubungan antar 

sesama pegawai, sehingga tingkat kerjasampun rendah, tingkat kepercayaan 

pimpinan terhadap bawahan masih kurang, masih rendahnya efektivitas kerja dan 

daya dukung pegawai, dan rendahnya komitmen dan loyalitas pegawai terhadap 

tujuan organisasi serta kepuasan kerja yang rendah  

Bertitik tolak pada pernyataan di atas, ternyata bukan saja iklim organisasi 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang yang diduga 

mempengaruhi kinerja pegawai, tetapi kepuasna kerja juga diduga mempengaruhi 

kinerja pegawai. 
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1.2.2. Rumusan Masalah 

Bertolak dari permasalahan di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini dibatasi dalam rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana iklim organisasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Subang; 

2. Bagaimana kepuasan kerja pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kabupaten Subang 

3. Bagaimana kinerja pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Subang 

4. Seberapa besar pengaruh iklim organisasi dan kepuasan Kerja secara 

simultan terhadap kinerja pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kabupaten Subang secara simultan dan parsial 

 

1.3.     Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 

1. Iklim organisasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 

Subang 

2. Kepuasan Kerja pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Subang 

3. Kinerja pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 

Subang 
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4. Besarnya pengaruh iklim organisasi dan Kepuasan kerja secara simultan 

terhadap kinerja pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Subang secara simultan dan parsial. 

 
 
1.4.      Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang ingin diperoleh, maka hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat berguna : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna sebagai bahan kajian lebih lanjut 

dalam pengujian dan pengembangan model atau teori yang berkaitan dengan 

bagaimana pengaruh iklim organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

pegawai. 

2. Secara praktis, berguna bagi dinas dalam rangka meningkatkan kinerja 

pegawainya melalui perbaikan iklim organisasi dan kepuasan kerja. Selain 

itu, informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

pimpinan dalam pengambilan kebijakan organisasi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pada dasarnya Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan 

suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber  

daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sehingga mampu 

memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi maupun bagi 

pengembangan dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari ahli manajemen 

Petter dan Waterman dalam bukunya “In search for excellence” yang melaporkan 

bahwa hasil-hasil penelitian atas organisasi yang berhasil antara lain; organisasi 

itu memperhatikan sumber daya manusianya sedemikian rupa untuk dapat 

menciptakan pelayanan yang sangat baik untuk pelanggan. 

Munandar (2002:9) memberikan pengertian tentang istilah sumber daya  

manusia  adalah mencakup semua energi, keterampilan, bakat dan pengetahuan 

manusia yang dipergunakan untuk tujuan produksi dan jasa yang bermanpaat. 

Sedangkan menurut Siagian (2008:10) menyatakan bahwa Manajemen 

Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari 

hubungan dan peranan manusia dalam organisasi . Unsur MSDM adalah manusia 

yang merupakan tenaga kerja pada organisasi. Dengan demikian, fokus yang 

dipelajari MSDM ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga manusia 

saja. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan 
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terhadap manajemen manusia, yang berdasarkan tiga prinsip dasar, hal ini sebagai 

mana yang dikatakan oleh Siagian (2008:13), yaitu: 

1. Sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh 

suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi 

keberhasilan organisasi tersebut 

2. Keberhasilan  ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan 

dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari organisasi tersebut saling 

berhubungan dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan 

organisasi dan perencanaan strategis. 

3. Kultur dan nilai organisasi suasana organisasi dan perilaku manajerial yang 

berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap 

hasil pencapaian yang terbaik. Karena itu, kultur ini harus ditegakan, dari 

upaya yang terus menerus mulai dari puncak, sangat diperlukan agar kultur 

tersebut dapat diterima dan dipatuhi. 

Sedangkan menurut Wahyudi (2002:5) menyatakan bahwa pada dasarnya 

manusia cenderung mendefinisikan “sumber daya” dengan substansi tertentu, 

benda yang nyata dapat dilihat dan diraba. Sumber daya pernah didefinisikan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh  keuntungan 

dan kesempatan-kesempatan tertentu.  Dengan kata lain “sumber daya” 

merupakan suatu  abstraksi yang mencerminkan kegiatan  manusia yang 

berhubungan dengan suatu fungsi. 

 Sumber daya manusia. Bila pengertian “sumber daya” dapat disimpulkan 

timbul dari mitra kerja antara manusia dan benda untuk mencapai tujuan 
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perumusan kebutuhan manusia, maka “sumber daya manusia” adalah kemampuan 

manusia yang merupakan hasil akal budinya disertai pengetahuan serta 

pengalaman yang dikumpulkan dengan penuh kesadaran untuk memenuhi 

kebutuhan secara individual serta sasaran-sasaran sosial pada umumnya. 

 Secara singkat “sumber daya manusia” mengandung prestasi yang 

berkaitan dengan kondisi manusia pada umumnya, baik yang berasal dari dalam 

organisasi maupun yang berasal dari  luar organisasi. Namun dalam pembahasan 

ini kita memfokuskan kepada sumber daya manusia dalam pengertian sempit yaitu 

manusia di dalam organisasi. 

 Menurut Nawawi (2002:40), mengetengahkan tiga pengertian tentang 

sumber daya manusia, yaitu: 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja di lingkungan 

suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja dan karyawan). 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi manusia sebagai penggerak 

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi yang merupakan asset dan 

berfungsi sebagai model (non material/ non financial) di dalam organisasi bisnis, 

yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik 

dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Dari berbagai definisi diatas, dapat 

dikatakan bahwa  manajemen sumber daya merupakan kondisi manusia pada 

umumnya, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun yang berasal dari  luar 

organisasi akan menciptakan iklim organisasi yang kondusif. 
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2.1.2. Iklim Organisasi 

Dalam suatu organisasi untuk mencapai kinerja (performance) yang baik, 

selain ditentukan oleh faktor kemampuan (ability) dan motivasi (motivation) 

sumber daya manusia, juga  faktor lingkungan organisasi (the organization 

environment) dimana tempat mereka bekerja. Hasil-hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kinerja suatu organisasi ditentukan oleh suasana lingkungan kerja di dalam 

organisasi itu sendiri.  Banyak studi yang menunjukan bahwa Iklim organisasi 

berkorelasi positif dengan prestasi kerja.   

Organisasi yang terlalu formal dan bersifat birokratis sering kali 

menimbulkan suasana yang tidak nyaman dalam bekerja, segala keputusan 

biasanya berpusat pada unsur pimpinan, dan prilaku kerja harus sesuai dengan 

aturan yang baku. Selain itu ada juga organisasi yang lebih menekankan kerja 

sama dan hubungan yang saling menghargai antara berbagai pihak dalam institusi 

tersebut. Unsur-unsur diatas merupakan komponen penting yang dapat 

membentuk Iklim organisasi. Dalam hal ini seyogyanya manajemen khususnya 

pimpinan bertanggung jawab untuk menciptakan Iklim organisasi yang kondusif, 

lebih jauh pimpinan harus memperhatikan kebutuhan, keinginan dan 

kesejahteraan pegawainya. 

Iklim organisasi merupakan suasana dalam suatu organisasi yang 

diciptakan oleh pola hubungan antar pribadi (interpersonal relationship) yang 

berlaku. Pola hubungan ini bersumber dari hubungan antar pegawai dengan 

pegawai lainnya atau mungkin hubungan antara pegawai dengan pimpinan atau 

sebaliknya.  Pola hubungan antara pegawai dengan pemimpin membentuk suatu 
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jenis kepemimpinan (ladership style) yang diterapkan oleh pimpinan dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya.   Iklim organisasi yang kondusif 

sangat dibutuhkan bagi pegawai untuk menumbuhkan dorongan dalam diri 

pegawai tersebut untuk bekerja lebih bersemangat.  Hal ini berarti bahwa Iklim 

organisasi berpengaruh terhadap tinggi rendahnya motivasi para pegawai.  

 

2.1.2.1.  Pengertian Iklim organisasi 

Iklim organisasi adalah segala sesuatu yang terdapat dalam lingkungan 

kerja yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh orang-orang 

yang berada dalam lingkungan tersebut.  Iklim organisasi merupakan 

karakteristik-karakteristik dan segala sesuatu yang dipersepsi dari lingkungan 

organisasi yang dihasilkan oleh tindakan-tindakan organisasi.  Iklim organisasi 

adalah suatu kondisi abstrak tetapi dapat dirasakan dalam bekerja. Iklim 

organisasi berkaitan dengan adanya rasa aman, nyaman dan terlindungi, yang 

membuat pegawai merasa puas dan terdorong untuk bekerja secara optimal 

sehingga prestasi kerja dapat tercapai.   

Sumantri (2001:134) menjelaskan tentang konsep Iklim organisasi istilah 

iklim atau climate, berasal dari bahasa Yunani yaitu incline.  Kata ini tidak hanya 

memberikan arti yang terbatas pada hal fisik saja, seperti temperatur atau tekanan, 

tetapi juga memiliki arti psikologis bahwa orang yang berada dalam suatu 

organisasi menggambarkan lingkungan internal organisasi tersebut.  Menurut 

Gilmer (1971) di dalam Sumantri (2001 :134) Iklim organisasi digambarkan 

sebagai organization culture, Psichological climate dan company personality.  
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Iklim organisasi merupakan karakteristik-karakteristik tertentu yang membedakan 

suatu organisasi dengan organisasi lainnya dan mempengaruhi perilaku orang 

dalam organisasi tersebut.  Iklim organisasi tidak hanya mempengaruhi perilaku 

individu-individu di dalam organisasi, tetapi juga bagaimana organisasi itu 

berinteraksi dengan yang lain.   

Menurut Davis (2002: 215) bahwa Iklim organisasi yang diartikan sebagai 

lingkungan manusia yang didalamnya para pekerja suatu organisasi melakukan 

pekerjaan.  Selanjutnya Davis juga mengemukakan bahwa iklim organisasi 

merupakan hal yang tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi ada.  Menurut 

Gannon (1979) dalam Sumantri (2001 :136) mengemukakan bahwa iklim 

organisasi merupakan lingkungan-lingkungan internal atau budaya dari suatu 

organisasi seperti yang dirasakan anggota-anggotanya. 

Menurut Dessler (2000: 655) “Job climate is a perception’s individual 

about an organization where he work and being felt”.  Iklim organisasi sebagai 

persepsi yang dimiliki individu tentang suatu organisasi tempat ia bekerja dan apa 

yang dirasakannya terhadap organisasi tersebut. 

Steer dan Porter (1979), dalam Sumantri (2001: 134)  Iklim organisasi 

adalah sifat atau karakteristik-karakteristik, dari suatu lingkungan kerja, yang 

dirasakan oleh para anggotanya, yang sebagian besar merupakan hasil dari 

tindakan-tindakan yang diambil secara sadar maupun tidak oleh suatu organisasi 

dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku berikutnya. 

Dengan perkataan lain iklim nampaknya dapat dianggap sebagai 

kepribadiaan suatu organisasi sebagaimana kemudian anggota organisasi tersebut 
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akan merasakannya, sehingga mempengaruhi tindakan atau perilaku dari anggota 

organisasi tersebut. 

Dari beberapa definsi tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Iklim organisasi merupakan sesuatu yang dipersepsi dan dirasakan oleh 

pegawai, yang dipengaruhi oleh karakteristi-karakteristik pribadi, seperti : 

kebutuhan, nilai, sejarah perkembangan yang unik dan sikap-sikap terhadap 

organisasi. 

2. Iklim organisasi merupakan kenyataan perseptif, bukan yang sesungguhnya, 

sehingga penekanannya lebih kepada bagaimana pandangan dan persepsi 

pegawai bukan realita yang ada. 

3. Iklim organisasi merupakan persepsi terhadap atribut-atribut yang ada di 

lingkungan kerja dan dapat membedakan antara suatu organisasi yang satu 

dengan organisasi lainnya, dan berpengaruh terhadap perilaku individu-

individu dalam organisasi 

4. Faktor-faktor fisik, sistem organisasi formal dan perilaku manajemen secara 

bersama-sama memberikan kontribusi pada terbentuknya suatu iklim 

organisasi tertentu. 

Dari definisi tersebut di atas dapat dikatan bahwa Iklim organisasi adalah 

sejumlah persepsi orang-orang terhadap lingkungan di mana ia bekerja.  Lebih 

jauh persepsi tersebut mempengaruhi perilaku mereka dalam bekerja.  Iklim 

organisasi merupakan lingkungan internal suatu organisasi yang dipersepsi dan 

dirasakan oleh para anggota atau pekerjanya, yang merupakan karakteristik 

tertentu yang membedakannya dengan organisasi lain 
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2.1.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Iklim organisasi 

Menurut Litwin dan Stringer (1968) dalam Sumantri (2001: 138) iklim 

organisasi dipengaruhi oleh beberapa kekuatan yaitu : 

1. Pengalaman masa lalu (termasuk iklim sebelumnya) 

2. Pangaruh dari tekanan-tekanan sistem organisasi formal dan oleh 

karakteristik tugas yang dibebankan kepada karyawan. 

3. Kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan, dan nilai-nilai dari anggota 

organisasi merepresentasikan masukan yang signifikan terhadap penentu 

iklim organisasi. 

Selanjutnya Litwin dan Stringer mengemukakan bahwa gaya 

kepemimpinan manajemen merupakan determinan yang paling penting dalam 

pembentukan iklim.  Perhatian pemimpin terhadap ketaatan peraturan, jenis tujuan 

dan standar yang disusun, dan juga sifat atau cara hubungan dan komunikasi 

informasi dengan orang lain mempunyai pengaruh yang besar terhadap iklim 

organisasi. 

Sedangkan menurut Steers dan Porter (1980) yang dikutip oleh Sumantri 

(2001:140), ada empar faktor yang mempengaruhi Iklim organisasi, yaitu : 

1. Struktur Organisasi 

Organisasi yang lebih terstruktur yaitu semakin tinggi derajat 

tersentralisasi, orientasi terhadap peraturan dan sebagainya, maka lingkungan 

dirasakan lebih kaku, tertutup dan mengancam (Marrow, Bowers dan Seashore, 

1967; Payne dan Pheysey, 1971).  Semakin banyak kebebasan dan keleluasaan 

individual yang diperoleh serta lebih banyak perhatian ditunjukkan manajemen 
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kepada para pekerjanya, maka Iklim organisasi akan lebih menyenangkan yaitu 

adanya keterbukaan, saling percaya dan tanggung jawab. 

2. Teknologi 

Penelitian Burns dan Stalker (1961),menemukan teknologi yang bersifat 

rutin, misalnya memasang bagian-bagian mesin, cenderung menciptakan iklim 

yang kaku, berorientasi pada peraturan di mana kepercayaan dan kreativitas 

menjadi rendah. Sedangkan teknologi-teknologi yang dinamis dan penuh 

perubahan, seperti rekayasa, angkasa luar, mengarah pada komunikasi yang 

terbuka. Kreativitas dan penerimaan tanggung jawab personal terhadap 

penyelesaian tugas. 

3. Lingkungan Eksternal 

Kejadian-kejadian atau faktor-faktor eksternal yang memiliki hubungan 

tertentu dengan pekerja, sedikit banyak dapat pula mempengaruhi iklim. 

Ketidaktentuan ekonomi dan pasar mempunyai pengaruh yang mengganggu 

terhadap keterbukaan dan iklim yang dirasakan.  Sebagai contoh krisis ekonomi 

yang berkepanjangan menyebabkan banyak perusahan yang tidak mampu lagi 

untuk membiayai ongkos produksi, sehingga melakukan rasionalisasi karyawan 

dengan pemutusan hubungan kerja.  Bagi karyawan yang masih bekerja situasi 

lingkungan kerja akan tidak nyaman dan perasaan akan menghantui dirinya, 

jangan-jangan mereka juga terancam  untuk diberhentikan. 

4. Kebijakan dan Tindakan Manajemen 

Berhubungan dengan gaya kepemimpinan dalam menerapkan kebijakan-

kebijakan. Sebagai contoh manajer yang memberikan umpan balik kebebasan dan 
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kejelasan tugas-tugas kepada bawahannya akan menciptakan iklim yang 

berorientasi pada prestasi, yang mana para anggotanya merasa bertanggung jawab 

untuk mencapai tujuan organisasi dan kelompok (Lawler, 1974, Litwin dan 

Stringer, 1968, Marow, 1976, Schenerder dan Bartlet, 1968).   

 

2.1.2.3. Pengukuran dan Dimensi Iklim organisasi 

Menurut Gilmer (1971) , pengukuran iklim kerja pada organisasi, dalam 

beberapa hal sama dengan pengukuran kepribadian individu. Informasi tingkat 

pertama dapat diperoleh melalui suatu gambaran informal (informal description). 

Hal ini mencakup catatan seseorang (suatu ketika mungkin saja berprasangka) 

mengenai aktivitas organisasi yang dilakukan dengan observasi terhadap rapat, 

dokumen-dokumen, surat-menyurat, nota peringatan dan bahkan interpretasi yang 

didasarkan pada segala sesuatu yang ada seperti kotak telepon kantor yang selalu 

terkunci. Deskripsi ini kadang-kadang diakhiri dengan kata-kata penutup seperti 

‘demokratis’, ‘otoriter’, ‘konservatif’ atau ‘tidak komunikatif’. 

Pengukuran Iklim organisasi dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan 

persepsi dan respon para pegawai terhadap lingkungan kerja melalui dimensi-

dimensi Iklim organisasi.  Banyak dimensi Iklim organisasi seperti yang 

dikemukakan oleh Halpin and Croff (Hoy and Miskel; 2001: 190-198), yaitu : 

supportive, directive, resticrive, collegal, intimate, dan disengaged.  Dimensi-

dimensi tersebut membentuk tipe-tipe Iklim organisasi yaitu : open, engaged, 

disengaged end closed.   Adapun tipe-tipe Iklim organisasi tersebut adalah sebagai 

berikut : 
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1.  Iklim Terbuka (Open Climate) 

Iklim terbuka ditandai dengan adanya kerja sama dan respek di antara 

pegawai dan pimpinan.  Kerja sama tersebut menciptakan iklim di mana pimpinan 

mendengarkan dan terbuka terhadap pegawai.  Pimpinan memberikan hadiah yang 

benar-benar ikhlas, terus menerus dan respek terhadap kemampuan 

profesionalisme dari pegawai (dukungan yang tinggi) serta memberikan 

kebebasan kepada pegawai untuk berbuat.  Perilaku pegawai mendukung, terbuka 

dan hubungan dengan teman sejawat tinggi.  Pegawai menunjukkan pertemanan 

yang terbuka (intimasi tinggi), dan komit terhadap pekerjaan.  Singkatnya antara 

pimpinan dan pegawai terbuka. 

2.   Iklim terkendali (Engaged Climate) 

 Iklim terkendali ditandai dengan usaha yang tidak efektif oleh pimpinan 

untuk mengontrol dan adanya kinerja profesional dari para pegawai.  Pimpinan 

keras dan autokratik, dengan memberikan petunjuk, intruksi, perintah yang tinggi 

dan tidak respek pada kemampuan profesional serta kebutuhan para pegawai.  

Selain itu pimpinan menghalangi para pegawai dengan aktivitas yang berat.  Para 

pegawai tidak mempedulikan prilaku pimpinan dan memperlakukan mereka 

sendiri seperti para profesional.  Mereka bangga akan rekan kerja mereka dan 

menikmati pekerjaan, mereka benar-benar berteman. 

 Selain itu pegawai tidak hanya respek atas kemampuan mereka masing-

masing, tetapi mereka juga menyukai satu sama lain (benar-benar intim).  

Pegawai-pegawainya profesional dan produkstif walaupum memiliki pimpinan 

yang lemah, para pegawai bersatu, komitmen, mendukung dan terbuka. 
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3.   Iklim Lepas (Disengaged Climate) 

 Iklim ini ditandai dengan adanya perilaku pimpinan bersifat terbuka, 

peduli dan mendukung.  Pimpinan mendengarkan dan terbuka terhadap pegawai 

(sangat mendukung). Memberlakukan kebebasan terhadap pegawai untuk berbuat 

sesuai dengan pengetahuan profesional mereka.  Namun pegawai tidak mau 

menerima pimpinan, pegawai secara aktif bekerja untuk melakukan sabotase 

terhadap pimpinan, pegawai tidak mempedulikan pimpinan.  Pegawai tidak hanya 

tidak menyukai pimpinan, tetapi mereka tidak respek dan tidak menyukai satu 

sama lain (hubungan kolega rendah).  Pegawai benar-benar terlepas dari tugas-

tugas. 

4.  Iklim Tertutup (Closed Climate) 

 Pada iklim tertutup, pimpinan dan bawahan benar-benar terlihat 

melakukan usaha, pimpinan menekankan pekerjaan yang kurang penting dan 

pekerjaannya sendiri, sedangkan pegawai merespon secara minimal dan 

menunjukkan komitmen yang rendah.  Kepemimpinan atasan terlihat sebagai 

pengawasan, kaku, tidak peduli, tidak simpatik dan memberikan dukungan yang 

rendah.  Bahkan pimpinan menunjukkan kecurigaan, kurangnya perhatian 

terhadap pegawai, tertutup, kurang fleksibel, apatis dan tidak komitmen. 

Litwin dan Stringer (1968) yang diadaptasi dari Hay Mcber, 1995 oleh 

Kelner (2002:6),  mengemukakan ada enam dimensi Iklim organisasi  yaitu  :  

1. Struktur. 

Struktur (structure) organisasi merefleksikan perasaan organisasi secara 

baik dan mempunyai peran dan tanggung jawab yang jelas dalam lingkungan 
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organisasi. Struktur tinggi jika anggota organisasi merasa pekerjaan mereka 

didefinisikan secara baik.Struktur rendah jika mereka merasa tidak ada kejelasan 

mengenai siapa yang melakukan tugas dan mempunyai kewenangan mengambil 

keputusan. 

2. Standar-standar. 

Standar-standar (standards) dalam suatu organisasi mengukur perasaan 

tekanan untuk meningkatkan kinerja dan derajat kebanggaan yang dimiliki oleh 

anggota organisasi dalam melakukan pekerjaan dengan baik.Standar-standar 

tinggi artinya anggota organisasi selalu berupaya mencari jalan untuk 

meningkatkan kinerja. Standar-standar rendah merefleksikan harapan yang lebih 

rendah untuk kinerja. 

3. Tanggungjawab. 

Tanggungjawab (resposibility) merefleksikan perasaan karyawan bahwa 

mereka menjadi ”bos diri sendiri” dan tidak memerlukan keputusannya 

dilegitimasi oleh anggota organisasi lainnya. Persepsi tanggung jawab tinggi 

menunjukkan bahwa anggota organisasi merasa didorong untuk memecahkan 

problemnya sendiri. Tanggung jawab rendah menunjukkan bahwa pengambilan 

risiko dan percobaan terhadap pendekatan baru tidak diharapkan. 

4. Penghargaan 

Penghargaan (recognation) mengindikasikan bahwa anggota organisasi 

merasa dihargai jika mereka dapat menyelesaikan tugas secara baik. Penghargaan 

merupakan ukuran penghargaan dihadapkan dengan kritik dan hukuman atas 

penyelesaian pekerjaan. Iklim organisasi yang menghargai kinerja berkarakteristik 
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keseimbangan antara imbalan dan kritik. Penghargaan rendah artinya 

penyelesaian pekerjaan dengan baik diberi imbalan secara tidak konsisten. 

5. Dukungan 

Dukungan (support) merefleksikan perasaan ppercaya dan saling 

mendukung yang terus berlangsung diantara anggota kelompok kerja.Dukungan 

tinggi jika anggota organisasi merasa bahwa mereka bagian tim yang berfungsi 

dengan baik dan merasa memperoleh bantuan dari atasannya, jika mengalami 

kesulitan dalan menjalani tugas. Jika dukungan rendah, anggota organisasi merasa 

terisolasi atau tersisih sendiri. Dimensi iklim organisasi ini menjadi sangat penting 

untuk model bisnis yang ada saat ini, dimana sumber-sumber sangat terbatas. 

6. Komitmen. 

Komitmen (commitment) merefleksikan perasaan bangga anggota 

terhadap organisasinya dan derajat keloyalan terhadap pencapaian tujuan 

organisasi. Perasaan komitmen kuat berasosiasi dengan loyalitas personal. Level 

rendah komitmen artinya merasa apatis terhadap organisasi dan tujuannya. 

 Selanjutnya Litwin dan Stinger dalam Sumantri (2001:137) 

menjelaskan pengertian dari masing-masing dimensi Iklim organisasi tersebut: 

1. Confomity, derajat perasaan pekerja terhadap peraturan yang berlaku dalam 

lingkungan pekerjaannya 

2. Responsibility, derajat perasaan pekerja bahwa mereka dapat mengambil 

keputusan serta memecahkan masalah persoalan tanpa harus bertanya terlebih 

dahulu kepada atasan 
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3. Standards, derajat perasaan pekerja bahwa perusahaan menetapkan suatu 

target tertentu yang mengandung resiko dan menantang 

4. Rewards, derajat perasaan pekerja bahwa mereka memperoleh imbalan dan 

penghargaan untuk pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik 

5. Clarity, derajat perasaan para pekerja bahwa segala sesuatu dalam perusahaan 

di organisasi dengan baik dan tujuan ataupun pekerjaannya dirumuskan 

dengan jelas 

6. Team Spirit, derajat perasaan para pekerja bahwa dalam perusahaan terdapat 

keadaan saling mempercayai, tolong menolong, bersahabat dan hubungan 

yang baik antar anggota di dalam lingkungan kerja tersebut. 

Sedangkan Jones dan James (1979), di dalam Wallace, Hunt dan Richard 

(1999:552), mengemukakan ada enam dimensi iklim, yaitu : 

1. Leadership facilitation and support;  (Kepemimpinan dan dukungan) 

2. Work group co-operation, friendlines and warmth; (Kerja kelompok, 

keakraban dan kehangatan) 

3. Conflict and ambiguity; (Konflik dan kemenduaan) 

4. Professional and organisational spirit; (Profesionalisme dan semangat 

organisasi) 

5. Job challenge, importance and variety and (tantangan pekerjaan, kepentingan 

dan keanekaragaman dan) 

6. Mutual trust (Saling percaya) 

Pada penelitian ini tidak mengidentifikasi tipe-tipe iklim tersebut secara 

keseluruhan, melainkan berfokus pada salah satu tipe iklim terbuka dengan 
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dimensi yang ditelusuri yaitu  : Leadership facilitation and support 

(Kepemimpinan dan dukungan); Work group co-operation, friendlines and 

warmth (Kerja kelompok, keakraban dan kehangatan) dan; Mutual trust (Saling 

percaya).    Dimensi iklim terbuka tersebut diwujudkan dalam konteks hubungan 

komunikasi diantara orang-orang yang sedang bekerja.  Dengan demikian 

pertanyaan yang perlu diajukan adalah  (1) bagaimana tingkat kepemimpinan dan 

dukungan orang-orang yang sedang bekerja satu sama lain; (2) bagaimana tingkat 

kerjasama, keakraban dan kehangatan orang-orang yang sedang bekerja; dan (3) 

bagaimana tingkat kepercayaan diantara orang-orang yang sedang bekerja.  Ketiga 

dimensi tersebut merupakan indikator yang akan dikaji dalam penelitian ini.   

 Pembahasan dalam penelitian ini, karena Iklim organisasi merupakan 

sejumlah persepsi mengenai lingkungan kehidupan kerja, maka Iklim organisasi 

yang dimaksud pada penelitian ini adalah suasana lingkungan kerja yang 

dirasakan dan dipahami oleh pegawai tentang keterbukaan Iklim organisasi, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Leadership facilitation and support (Kepemimpinan dan dukungan)  

Iklim organisasi ini menggambarkan bahwa suasana orang-orang yang 

bekerja akan merasa senang dan nyaman dalam melakukan berbagai tugas yang 

diberikan, karena kepemimpinan dan dukungan dari rekan-rekan kerja.  Indikator 

kepemimpinan dan dukungan adalah sebagai berikut: 

a) Kebijakan-kebijakan yang diterapkan 

b) Pendelegasian wewenang 

c) Prosedur kerja dan; 
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d) Hubungan kerja 

2. Work group co-operation, friendlines and warmth (Kerja kelompok, 
keakraban dan kehangatan) 
 

Iklim organisasi ini menggambarkan bahwa suasana dalam bekerja 

senantiasa dilandasi oleh kerja tim, keakraban, dan kehangatan sesama rekan kerja 

dalam mencapai tujuan organisasi.  Indikator pegawai yang bekerja secara kerja 

kelompok, keakraban dan kehangatan adalah sebagai berikut : 

a) Menghargai pendapat orang laion 

b) Saling tolong menolong 

c) Selalu bersikap bersahabat 

d) Selalu berempati sesama teman 

3. Mutual trust (Saling percaya) 

Iklim organisasi ini menggambarkan bahwa orang-orang yang bekerja 

merasa saling percaya tidak saling curiga diantara rekan-rekan kerja, sehingga 

suasana kerja mejadi nyaman.  Indikator sikap pegawai yang saling percaya 

adalah sebagai berikut : 

a) Kejujuran 

b) Tanggungjawab 

 

2.1.2.4. Faktor-faktor Penyebab Iklim organisasi 

Stringer (2002) mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang 

menyebabkan terjadinya iklim suatu organisasi, yaitu lingkungan eksternal, 

strategi, praktik kepemimpinan, pengaturan organisasi dan sejarah organisasi. 

Masing-masing faktor sangat menentukan, oleh karena itu orang yang ingin 
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mengubah iklim organisasi harus mengevaluasi masing-masing faktor tersebut. 

Berikut ini faktor-faktor penyebab iklim organisasi seperti gambar 2.1 di bawah 

ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Faktor-faktor Penyebab Iklim Organisasi 

 

1. Lingkungan eksternal 

               Menurut Stringer walaupun lingkungan eksternal mempengaruhi keenam 

dimensi iklim organisasi, terdapat pengaruh langsung yang paling banyak terhaap 

tiga dimensi  yaitu : struktur, tanggung jawab dan komitmen. Ketiga dimensi 

lainnya : standar, pengakuan dan dukungan lebih terpengaruh oleh faktor-faktor 

internal penentu iklim organisasi 

2. Strategi organisasi. 

Kinerja suatu perusahaan bergantung pada strategi (apa yang diupayakan 

untuk dilakukan), energi yang dimiliki oleh karyawan untuk melaksanakan 

pekerjaan yang diperlukan oleh strategi (motivasi), dan faktor-faktor lingkungan 

penentu dari level enegi tersebut. Strategi yang berbeda menimbulkan pola iklim 

Praktek Kepemimpinan Pengaturan Organisasi 

Strategi Organisasi Sejarah Organisasi Iklim Organisasi 

Lingkungan  
Eksternal 
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organisasi yang berbeda. Strategi mempengaruhi iklim organisasi secara tidak 

langsung. 

a. Praktik kepemimpinan akan bervariasi, bergantung pada strategi yang 

dilaksanakan. 

b. Pengaturan organisasi akan dikembangkan untuk memperkuat strategi-strategi 

yang berbeda. 

c. Strategi jangka panjang akan mempunyai dampak terhadap kekuatan sejarah 

yang mentukan iklim organisasi. 

3. Pengaturan Organisasi. 

Pengaturan organisasi mempunyai pengaruh paling kuat terhadap iklim 

organisasi. Menurut Stringer, sebagai contoh banyak sekolah menengah di 

amerika Serikat yang menjadi contoh baik bagaimana pengaturan organisasi 

menentukan iklim organisasi. 

4. Kekuatan sejarah. 

Semakin tua umur suatu organisasi semakin kuat pengaruh 

kekuatansejarahnya. Pengaruh tersebut dalam bentuk tradisi dan ingatan yang 

membentuk harapan anggota organisasi dan mempunyai pengaruh terhadap iklim 

organisasinya. Menurut Stringer, terdapat lima aspek sejarah dan budaya suatu 

organisasi : 

a. Nilai-nilai sejarah, yaitu cara karyawan mengakses sifat, aktivitas atau 

perilaku tertentu sebagai baik atau buruk dan produktif atau pemborosan. 

b. Kepercayaan, yaitu pengertian karyawan mengenai cara organisasi bekerja 

dan kemungkinan konsekuensi atas tindakan yang mereka lakukan. 
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c. Mite, yaitu bahwa cerita atau legenda yang terus berlangsung mengenai 

organisasi dan para pemimpinnya mampu memperkuat nilai-nilai inti dan 

kepercayaan. 

d. Tradisi, yaitu kejadian-kejadian penting yang berulang dalam suatu organisasi 

yang memperkuat dan mengabadikan nilai-nilai budaya. 

e. Norma, Peratura-peraturan informal yang ada dalam suatu organisasi misal 

mengenai pakaian, kebiasaan kerja, jam kerja dan perilaku intereprsonal. 

5. Kepemimpinan. 

Perilaku kepemimpinan mempengaruhi iklim organisasi yang kemudian 

mendorong motivasi karyawan. Motivasi karyawan merupaka pendorong utama 

terjadinya kinerja. Stringer mengemukakan hubungan kepemimpinan dengan 

iklim organisasi , motivasi dan kinerja sebagai berikut ; 

 

 

Gambar 2.2. Hubungan antara Kepemimpinan, motivasi dan kinerja 

Praktik kepemimpinan atasan setiap hari mempengaruhi iklim organsasi. 

Menurut Stringer, terdapat tiga alasan mengapa kepemimpinan sangat 

berpengaruh terhadap iklim organisasi yaitu : 

1. Kepemimpinan merembaes kesemua unit dan aktivitas organisasi. Faktor-

faktor penentu iklim organisasi lainnya seperti pengaturan organisasi dan 

strategi dikomunikasikan kepada anggota organisasi melalui kata-kata dan 

tindakan manajer atau pemimpin kelompok kerja yang diekspresikan sebagai 

kepemimpinan. 

Praktik  
Kepemimpinan 

 Atasan 

Dimensi  
Iklim  

Organisasi 

Motivasi 
 yang  

Muncul 

Kinerja  
yang  

Meningkat 
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2. Penelitian meunjukkan bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh paling 

besar terhadap iklim organisasi. 

3. Kepemimpinan merupaka faktor penentu iklim organisasi yang paling mudah 

dirubah, jadi perubahan dalam iklim organisasi dan dari sini kinerja dapat 

dicapai melalui perubahan kepemimpinan. 

Menurut Stringer (2002) hubungan Iklim dan Budaya Organisasi, Motivasi 

dan kinerja karyawan , digambarkan sebagai berikut : 

STRATEGI                                PENGATURAN ORGANISASI 

LINGKUNGAN EKSTERNAL                KEKUATAN-KEKUATAN HISTORIKAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3. Hubungan Iklim dan Budaya Organisasi, Motivasi Karyawan 

dan Kinerja Karyawan 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
BUDAYA ORGANISASI 

(Nilia-nilai, Kepercayaan, Mite, tradisi, Norma) 
 

IKLIM ORGANISASI 
• Struktur 
• Standar-standar 
• Tanggungjawab 
• Pengakuan 
• Dukungan 

MOTIVASI PEGAWAI 

KINERJA INDIVIDU DAN KELOMPOK 
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2.1.3 Kepuasan Kerja 

2.1.3.1 Definisi Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja diperoleh karyawan karena pemberian kompensasi 

aygnsesuai harapan. Kondisi ini sangat di harapkan oleh organisasi karena 

pencapaian tujuan organisasi akan lebih baik bahkan organisasi mempunyai 

prestise di mata publik. Pengertian kepuasan kerja menurut Wood, Wallace, dan 

Zeffane (2001), bahwa “Job satisfaction is the degree to which individuals feel 

positively about their jobs. As a concept, job satisfaction also indicates the degree 

to which the expectations in someone’s psychological contract are fulfilled”. 

Kepuasan kerja menurut Kinicky dan Robert (2006) adalah kecenderungan 

emosi terhadap pekerjaan. Kecenderungan emosi ini diungkapkan oleh Newstorm 

(2007) dimana emosi suka atau tidak suka terhadap pekerjaan. Robbins dan 

Timothy (2008) berpendapat bahwa kepuasan kerja merupakan perasaan positif 

tentang pekerjaan seseorang dimana terdapat hasil-hasil evaluasi karakteristiknya. 

Pendapat ini sejalan dengan MCShane dan Glinow (2008) dimana kepuasan kerja 

adalah hasil penilaian seseorang terhadap pekerjaan. Penilaian ini diberikan dalam 

konteks pekerjaan sesuai dengan persepsinya pada karakteristik pekerjaan, 

lingkungan kerja dan pengalama emosi didalamnya. McShane berkata bahwa 

seseorang tetap dapat menyukai teman kerjanya meskipun kurang puas dengan 

pekerjaannya. 

Kepuasan kerja yang di anggap sebagai sikap terhadap pekerjaan 

dikemukaan juga oleh Greenberg dan Baron (2008), serta Ivancevich dan 

Donnelly (2000) menyatakan bahwa “kepuasan kerja merupakan sikap yang 
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dimiliki pegawai tentang pekerjaan”. Kemudian menurut Gibson (2000) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap seseorang terhadap 

pekerjaannya. Sikap tersebut berasal dari persepsi mereka mengenai pekerjaannya 

dan hal tersebut tergantung pada tingkat outcome intrinsic maupun ekstrinsik dan 

bagaimana pekerja memandang outcome tersebut. Kepuasan kerja akan 

mencerminkan perasaan merka terhadap pekerjaan. 

Pada beberapa pendekatan ditemukan dai hasil eksplorasi teori kepuasan 

kerja. Pendekatan pertama berorientasi pada individu, penekanan pada kondisi 

lingkungan, dan pemberian reward dalam membangun kinerja personal dalam 

organisasi. Pendekatan kedua, menekankan pentingnya hubungan antar pribadi 

dan supervise di dalam organisasi. Sejalan dengan hal ini maka organisasi 

membangun sistem pemberian reward untuk mempengaruhi kepuasan kerja dalam 

kelompok. Pendekatan yang ketiga berorientasi pada pekerjaan dan pertumbuhan 

individu. Variasi tugas, dan otonomi serta peluang untuk pengembangan diri 

digunakan sebagai strategi peningkatan kinerja dan kepuasan kerja. Sejalan 

dengan pendekatan-pendekatan ini teridentifikasi berbagai teori kepuasan kerja, 

diantarnya teori pemenuhan kebutuhan (need fulfillment), teori kesesuaian harapan 

(discrepancy), teori kesesuaian nilai kerja (value attainment), teori keseimbangan 

(equity), teori disposisi probadi (dispositional/genetic). 

Kepuasan guru ditunjukkan oleh sikapnya dalam bekerja/mengajar. Jika 

guru merasa puas akan keadaan yang mempengaruhinya, dia akan bekerja dengan 

baik/mengajar dengan baik. Tetapi jika guru kurang puas maka dia akan mengajar 

sesuai dengan kehendaknya. 
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Kepuasan kerja merupakan salah satu sikap guru yang perlu diciptakan di 

sekolah agar guru mampu bekerja dnegan moral yang tinggi, disiplin, semangat, 

berdedikasi, dan menghayati profesinya. Guru yang merasa puas terhadap 

lembaganya akan berdampak pada kelancaran kegiatan belajar mengajar di 

sekolahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada para siswa. Sehingga, dapat 

diartikan bahwa pencapaian tingkat kepuasan kerja akan berdampak pada 

pengharapan kinerja sebagai seorang guru yang baik. 

 

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Bagian personalia juga pemimpin harus cermat dan kontinyu dalam 

memonitoring kepuasan kerja. Menurut Tyson dan Jackson (2003), kepuasan 

kerja pada satu sisi secara seimbang dapat dikaitkan pada kesukaan, atau 

sebaliknya, untuk pekerjaan, tanda-tandanya dapat berupa kecelakaan kerja, 

kegembiaraan, keterlambatan, ketidakhadiran kerja, turnover. 

Kinicky dan Robert (2006) menyebutkan bahwa kepuasan kerja 

dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan (need fulfillment), perbedaan antara 

hasil yang diharapkan dengan perolehannya dari tempat kerja, nilai pekerjaa 

terhadap individu, keseimbangan pengahrgaan dan faktor genetic. Newstorm 

(2007) menjelaskan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oelh penghasilan yang 

diterima oleh individu, supervise, profil pekerjaan (task performance), sejawat 

dan kondisi pekerjaan. Kemudian, menurut Newstorm (2007) bahwa pekerjaan 

menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan individu. Oleh karenanya, 

kepuasna kerja menjadi salah satu bagian pula dari kepuasan hidup seorang 
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individu. Seangkan Lowrer dan Porter dan Greenberg dan Baron (2008) 

memaparkan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh variabel persepsi individu 

terhadap reward yang diterima baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. 

Mathis dan Jackson (2003) menyatakan bahwa kepuasan kerja memilki 

banyak dimensi. Secara umum tahap yang diamati ialah kepuasan dalam 

pekerjaan itu sendiri, gaji, pengakuan, hubungan antara supervisor dengan tenaga 

kerja dan kesempatan maju. Setiap dimensinya menghasilkn perasaan puas secara 

keseluruhan, namun tiap individu memiliki definisi tersendiri mengenai pekerjaan 

itu sendiri. Sedangkan Robbins (2009) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

lebih penting mendorong kepuasan kerja ialah kerja yang secara mental 

menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung dan rekan kerja 

yang mendukung. 

Kerja yang secara mental menantang, karyawan akan cenderung lebih 

menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk 

menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka, menawarkan beragam tugas, 

kebebasan dan umpan balik mengenai betapa baiknya mereka berkerja. Pekerjaan 

yang kurang menantang menciptakan kebosanan, tetapi yang terlalu banyak 

menantang menciptakan frustasi dan perasaan gagal. Pada kondisi tantangan yang 

sedang, kebanyakan karyawan akan mengalami kesenangan dan kepuasan. 

Kondisi kerja yng mendukung, akan membuat karyawan menjadi peduli akan 

lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi ataupun untuk memudahkan 

mengerjakan tugas yang baik. 
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Faktor-faktor yang berkenaan dengan kepuasan kerja guru ialah 

keterlibatan guru dalam pembuatan keputusan di sekolah, pengakuan yang 

dirasakan guru, harapan guru, hubungan antar personel yang terjadi di lingkungan 

kerja, dan otoritas yang diterima (De Roche dalam Burhanudin, Imron dan 

Maisyaroh (2002:165)). 

Oleh karena itu, kepuasan kerja guru yang perlu diperhatikan pengelola 

pendidikan adalah: 

a. Kerja itu sendiri (work it self) 

Para pegawai yakin bahwa yang mereka lakukan adalah pendting da 

berguna. Perlu ditekankan bahwa kontribusi mereka menghasilkan outcome 

yang baik. Pemahaman para pengawai tidak seluruhnya menuju pada 

ketertarikan dan imbalan, mereka menyadari bahwa tugas pekerjaan mereka 

menjadi bagian terpenting dalam keseluruhan proses yang memberikan 

keberhasilan. 

Guru yakin bahwa mereka harus melaksanakan tugas mengajar dan tugas-

tugas lain sesuai dengan tugas fungsi poko seorang guru, dimana akan 

membawa pencapaian sekolah, akan melaksanakan tugas pekerjaan mereka 

dengan sebaik-baiknya, sebab pekerjaan mereka ialah bagian terpenting 

dalam proses menuju pencapaian tujuan sekolah. 

b. Gaji/kesejahteraan 

Gaji merupakan karakteristik pekerjaan yang menyebabkan terjadinya 

kepuasan atau ketidakpuasan kerja. Gaji yang diberikan untuk pegawai 

dalam posisi yang sama menjadi penyebab terjadinya keyakinan seseorang 
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tentang seberapa besar gaji yang harus diterima. Semakin tinggi pendidikan 

dan professional pegawai maka semakin tinggi kemungkinan ia melakukan 

perbandingan sosial dengan orang-orang yang berprofesi sama di luar 

organisasi. Jika gaji yang diberikan oleh organisasi lebih rendah dari gaji 

yang berlaku di masyarakat, maka para pegawai mungkin sekali tidak puas 

atas gajinya (Wexley dan Yukl, 2000:130) 

Gaji dan bentuk kesejahteraan lainnya sangat diharapkan oleh seoran 

individu. Individu yang bersangkutan mungkin tidak menerima uang, 

namun ada hal lain yang terpenuhi selain uang tersebut. Seperti yang 

dinyatakan oleh Feldman & Arnold dalam Burhanudin, Ali dan Maisyaroh 

(2002:175) bahwa gaji bukan saja berfungsi sebagai simbol status, dan 

bahkan sebagai suatu indikasi penghargaan terhadap prestasi atau salah satu 

pencerminan dari pengembangan diri. 

Kemudian, besara gaji dan bentuk kesejahteraan lainnya yang diterima oleh 

guru juga dipengaruhi oleh usaha dan harapan individu terhadap kerja yang 

dilakukan. Mungkin ada individu yang suka bekerja keras, santai, ada yang 

berkerja keras jika di awasi oleh pimpinan atau ada yng berkerja keras 

karena komitmen untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalm hal ini Du 

Brin dalam Burhanudin, dkk (2002:175) mengemukakan apabila seseorang 

memiliki banyak pengalaman kerja, bekerja keras dalam menduduki jabatan 

yang banyak membutuhkan pemikiran, maka yang bersangkutan akan 

mengharapkan gaji yang lebih banyak dari teman sejawat yang dimilikinya. 
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Jika harapan tidak terpenuhi maka ia merasakan ketidakadilan perlakuan 

serta tidak puas atas gaji yang diterima. 

c. Hubungan personal/ rekan sekerja 

Bagi kebanyakan pegawai kerja, kebutuhan sosial menjadi faktor  yang 

harus dipenuhi. Oleh karenanya tidak heran jika memiliki rekan sekerja 

yang ramah dan mendukung akan meningkatkan kepuasan kerja. Studi 

menyatakan bahwa kepuasan pegawai meningkat apabila penyelia langsung 

bersifat ramah dan dapat memahami, memberikan pujian untuk kinerja yang 

baik, mendengarkan pendapat karyawan dan menunjukkan suatu minat 

pribadi mereka. Sehingga, mitra kerja yang rama dan mendukung akan 

mendorong kepuasan kerja (Robbins, 2009:113) 

Hubungan sosial antar manusia selalu terjadi di dalam organisasi dimana 

menghasbiskan sebagian besar waktunya untuk interaksi interpersonal. 

Hubngan yang berlangsung dapat terjadi dengan atasan, bawahan dan 

dengan sesame, di sekolah hubungan dapat terjadi antara guru dengan 

kepala sekolah, kepala sekolah dengan atasannya, dan guru dengan guru. 

Terdapat bermacam-macam interaksi di sekolah. Jika dilihat dari interaksi 

yang ada, maka terdapat dua macam interaksi yaitu: (1) interaksi dalam 

konteks menjalankan tugas secara langsung mengarah pada tujuan 

organisasi; dan (2) interaksi di luar konteks pelaksanaan tugas, meskipun 

interakksi tersebut terjadi di lingkungan kerja. Hubungan yang harmonis, 

sehat dan menyenangkan dalam konteks pelaksanaan tugas menjadi 
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prasyarat agar pekerja siap berproduksi lebih tinggi (Herberg, dalam 

Burhanudin, dkk (2002:176)) 

 

2.1.4. Kinerja 

2.1.4.1. Pengertian Kinerja 

 Organisasi dalam menjalankan perannya akan bertumpu pada aktivitas 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  Pencapaian tujuan ini dilakukan melalui 

kerjasama antara anggota organisasi.  Tujuan organisasi akan dapat diwujudkan 

secara optimal apabila didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang 

memiliki kualitas yang baik.  Apabila kualitas dari para sumber daya manusia 

baik maka ia akan menghasilkan kinerja yang baik pula dan kondisi seperti itu 

akan memberikan dampak pada produktivitas yang dihasilkan. 

 Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang).  

Mangkunegara (2005:67) berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.  

Sedangkan Kusriyanto dalam (Mangkunagara, 2005) mendefisikan kinerja adalah 

perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu.    

 Kinerja pegawai merupakan kemampuan yang diberikan dan ditunjukkan 

pegawai pada saat melakukan tugas-tugasnya, dengan kata lain bahwa kinerja 

pegawai bisa dikatakan sebagai penampilan kerja yang ditunjukkan pegawai di 

tempat kerjanya, dan kinerja pegawai juga bisa dikatakan sebagai kemampuan 
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yang diperlihatkan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. 

 Menurut Mitchell, 1978:343, dalam Sedarmayanti, 2001:51, kinerja 

pegawai meliputi beberapa aspek, yaitu : (1) quality of work, (2) Proptness, (3) 

Initiative, (4) Capability, (5) Communication.  Kelima aspek tersebut dapat 

dijadikan ukuran dalam mengadakan pengkajian tingkat kinerja seseorang. 

Disamping itu bahwa untuk mengadakan pengukuran terhadap kinerja, ditetapkan 

Performance = ability x motivation. 

 Wahyudi (2002:10) menyatakan bahwa kinerja pegawai adalah kadar hasil 

yang dapat ditunjukkan seseorang dalam pelaksanaan pekerjaannya sedangkan 

Siagian (2008:105) menjelaskan bahwa kinerja adalah prestasi yang ditunjukkan 

oleh pegawai, ia merupakan hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya berdasarkan kecakapan pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu yang tersedia. 

 Artinya, kinerja pegawai adalah prestasi kerja atau pencapaian kerja 

pegawai yang diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari yang berdasarkan 

standar atau urutan penilaian yang telah ditetapkan standar dan alat ukur tersebut 

merupakan indikator untuk menentukan apakah seorang pegawai memiliki kinerja 

tinggi atau rendah. Ditetapkan berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan, standar 

tersebut juga berfungsi sebagai alat ukur dalam memberikan pertanggungjawaban. 

 Implementasi pelaksanaan tugas seseorang berhubungan erat dan 

dipengaruhi oleh : a) Kompetensi yang ia miliki, b) Motivasi individual dan 
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kelompok, c) Lingkungan dan organisasi, d) Sifat dan jenis pekerjaan dalam 

rumusan yang lebih spesifik. 

  

2.1.4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 Seorang pemimpin dalam rangka meningkatkan kinerja bawahannya harus 

mengetahui faktor-faktor yang perlu dipersiapkan sehingga mendukung terhadap 

peningkatan kinerja. Kinerja akan dipengaruhi oleh faktor instrinsik dan ekstrinsik 

yang ada dalam diri pegawai. Hal ini membuktikan bahwa dalam meningkatkan 

kinerja pegawai diperlukan suatu pengkondisian aspek-aspek yang 

mempengaruhinya dengan baik. 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan pendapat Keith 

Davis yang dikutip oleh Mangkunegara (2005:13) yang merumuskan bahwa : 

Human Performance = Ability x motivation 

Motivation  = Attitude x Situation 

Ability   = Knowledge x Skill 

Human Performance = (Knowledge x Skill) x (Attitude x Situation) 

a.  Faktor Kemampuan (Ability) 

Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) 

dan kemampuan reality (knowledge + skill).  Artinya pimpinan dan karyawan 

yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110 – 120) apalagi IQ superior, very 

superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk 
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jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan 

lebih mudah mencapai kinerja maksimal. 

b.   Faktor Motivasi (Motivation) 

Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan terhadap 

situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya.  Mereka yang bersikap 

positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi 

dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya 

akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud 

mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, Iklim organisasi, 

kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. 

Sedangkan menurut Griffin, yang dikutip Sule dan Saefullah (2005:235) 

menjelaskan bahwa kinerja ditentukan oleh 3 faktor, yaitu (1) motivasi 

(motivation), yaitu yang terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan; (2) 

kemampuan (ability) yaitu kapabilitas dari tenaga kerja atau SDM untuk 

melakukan pekerjaan; dan (3) lingkungan pekerjaan (the work environment) yaitu 

sumber daya dan situasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini karena pegawai dianggap 

telah memiliki kemampuan (ability) dalam melaksanakan tugas, maka diduga 

bahwa kinerja yang rendah disebabkan oleh faktor lingkungan kerja/Iklim 

organisasi dan motivasi kerja.  Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dikaji 

bagaimana pengaruh iklim dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. 

Menurut Mangkunegara (2005:14), kinerja (performance) dipengaruhi 

oleh tiga faktor, yaitu : 
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a. Faktor individual yang terdiri dari 

1) Kemampuan dan keahlian 

2) Latar belakang 

3) Demografi  

b. Faktor psikologis yang terdiri dari : 

1) Persepsi 

2) Attitude 

3) Personality 

4) Pembelajaran 

5) Motivasi 

c. Faktor organisasi yang terdiri dari : 

1) Sumberdaya 

2) Kepemimpinan 

3) Penghargaan 

4) Struktur 

5) Job design 

Kinerja individu adalah hasil kerja pegawai baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas berdasarkan standard kerja yang telah ditentukan.  Kinerja individu ini 

akan tercapai apabila didukung oleh atribut individu, upaya kerja (work effort) dan 

dukungan organisasi.  Dengan kata lain, kinerja individu adalah hasil : 

a. Atribut individu, yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan sesuatu.  

Atribut individu meliputi faktor individu (kemampuan dan keahlian, latar 
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belakang serta demografi) dan psikologis meliputi persepsi, attitude, 

personality, pembelajaran dan motivasi. 

b. Upaya kerja (work effort), yang membentuk keinginan untuk mencapai 

sesuatu 

c. Dukungan organisasi, yang memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu.  

Dukungan organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, lingkungan kerja, 

struktur organisasi dan job design. 

Menurut Timpe (Mangkunegara, 2005:15), faktor-faktor kinerja terdiri 

dari faktor internal dan faktor eksternal.  Faktor internal (disposisional) yaitu 

faktor yang dihungkan dengan sifat-sifat seseorang.  Misalnya kinerja seseorang 

baik karena memiliki kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras, 

sedangkan seseorang yang memilki kinerja jelek dikarenakan orang tersebut 

mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya 

untuk memperbaiki kemampuannya. 

 Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang 

yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap dan tindakan-tindakan rekan 

kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi. Faktor internal 

dan faktor eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi yang mempengaruhi kinerja 

seseorang. 

 Siagian (2008:173-178) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempunyai kaitan dengan masalah-masalah keperilakuan dan kinerja seseorang 

dalam organisasi tersebut, yaitu : sifat agresif, daya tahan terhadap tekanan, energi 

fisik, kreativitas, kepercayaan pada diri sendiri, kemampuan menyesuaikan diri, 
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kepemimpinan, integritas pribadi, keseimbangan emosional, antusiasme, mutu 

pekerjaan, ketepatan waktu, prakarsa, kemampuan dan komunikasi. 

 

 Setiap organisasi akan selalu memperhatikan kinerja bawahannya. Hal ini 

diperlukan untuk mengukur sejauhmana para pegawai mampu melakukan tugas 

dan tanggung jawabnya.  Pengukuran kinerja akan memberikan manfaat yang 

cukup besar terhadap proses pengembangan organisasi. 

Secara garis besar kinerja pegawai dapat diukur dengan cara melihat 

sejauh mana pegawai dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya, artinya 

bahwa pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan rangkain 

tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja pegawai dapat diukur sehingga hasil 

pengukuran tersebut dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi 

para pemimpin dalam mengambil keputusan. 

Pengukuran kinerja diperlukan oleh manajemen sebagai pemberi petunjuk 

dalam pengambilan keputusan.  Untuk mengukur kinerja pegawai adalah dengan 

cara menilainya. Penilaian prestasi karyawan menurut Siagian (2008:123) adalah 

kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku dan prestasi kerja karyawan, serta 

menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. 

Menurut Yoder yang dikutip oleh Siagian (2008:132) unsur-unsur yang 

dinilai dari seorang pegawai adalah : “quantity of work, quality of work, job 

knowledge, creativeness, cooperation, dependability, initiative dan personal 

qualities”. 
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1. Quantity of work (kuantitas hasil kerja), yang diukur adalah kesesuaian jumlah 

hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dengan jam kerja 

2. Quality of work (kualitas hasil kerja), yang diukur adalah kesesuaian kualitas 

hasil kerja yang dicapai dengan standar 

3. Job knowledge (pengetahuan tentang pekerjaan), yang diukur di sini adalah 

tingkat penguasaan pengetahuan mengenai pekerjaan, artinya apakah sesuai 

pengetahuan yang dimiliki dengan pekerjaan yang dibebankan kepada 

pegawai 

4. Creativeness (kreativitas), yaitu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan 

tugas yang bermacam-macam persoalannya sehingga bekerja lebih berdaya 

guna dan berhasil guna, yanng diukur dari kreativitas ini adalah sejauh mana 

tingkat keaslian gagasan pegawai dalam menyekesaikan persoalan pekerjaan. 

5. Cooperation (kerja sama), yaitu kemampuan karyawan dalam berpartisipasi 

dan bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan pekerjaannya 

6. Dependability (ketergantungan), yang diukur adalah tingkat kesadaran 

penyelesaian pekerjaan dan tingkat kehadiran 

7. Initiative (inisiatif/prakarsa), artinya kemampuan pegawai untuk mengambil 

keputusan, langkah-langkah dalam menjabarkan tugas pokok 

8. Personal qualities (kualitas pribadi), yang diukur adalah loyalitasnya terhadap 

pekerjaan dan keramahtamahan 

Secara praktis banyak metode penilaian yang dilakukan, yang sudah 

barang tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.  Menurut Efendi 
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(2002:204-205) keseluruhan metode tersdebut secara garis besar dikelompokkan 

ke dalam dua kategori, yaitu : 

1. Penilaian yang berorientasi pada masa lalu, diantaranya rating scale, checklist, 
critical incident technique, skala penilaian berjangkarkan perilaku, observasi 
dan tes kerja dengan metode perbandingan kelompok. 

2. Penialaian yang berorientasi pada masa depan, diantaranya penilaian diri 
sendiri, manajemen by objective dan asessment centre. 
 

Suatu penilaian bisa dikatakan objektif bila semua faktor yang ada 

dimasukkan dalam pertimbangan penilaian, ini jelas tidak mungkin, selain 

memerlukan penelitian yang panjang juga biaya yang besar. Sebagai jalan keluar 

dibuatlah peraturan yang pada akhirnya ditetapkan sebagai kriteria penilaian, baik 

sepihak (oleh atasan) maupun berdasarkan musyawarah. 

Selanjutnya Castetter (2001:244-247) mengemukakan beberapa asumsi 

penilaian kinerja yang memberikan konsukuensi terhadap strategi dan teknik 

penilaian kinerja sebagai berikut : 

1. Penilaian kinerja harus merupakan bagian yang integral dari suatu sistem 

2. Penilaian kinerja harus didesain secara terpadu antara kepentingan-

kepentingan personal maupun organisasional 

3. Pengembangan personil merupakan misi yang utama bagi penilaian kinerja. 

Ini berarti penilaian kinerja misinya bersifat diagnortik untuk keperluan-

keperluan peningkatan produktivitas personil yang pada gilirannya akan 

mempengaruhi produktivitas organisasi. 

4. Proses penilaian kinerja inti dari sistem penilaian personil secara keseluruhan 

5. Kualitas interaksi antara personil, terutama antara pimpinan dan bawahan 

mempengaruhi penilaian kinerja 
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6. Efektivitas penilaian kinerja tergantung pada rencana organisasi dalam seleksi 

dan pengembangan personil. Artinya bahwa penilaian kinerja merupakan 

bagian dari semangat pengembangan personil 

7. Pemeliharaan dan perbaikan sistem penilaian kinerja ditentukan olehsistem 

pengendalian yang ada dalam organisasi yang bersangkutan 

Dari berbagai pendekatan di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian 

kinerja berkaitan dengan substansi apa yang dikerjakan oleh pegawai dan 

karakteristik pribadi yang memperlihatkan kualitas orang produktif.  Kedua 

substansi itu meliputi proses dalam bekerja dan output pekerjaan.  Karena itu 

teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian kinerja akan bervariasi dan lebih 

baik mempergunakan teknik yang beragam agar seluruh aspek-aspek kinerja dapat 

diungkap. 

Dari pendekatan tersebut, maka banyak teknik yang digunakan dalam 

mengukur kinerja yaitu rating scales, cheeklist, forced choice method, critical 

incident method, behaviorally anchored rating scales, field review method, 

performance tests and observations, comperative evaluation, ranking method, 

forced distribution, point allocation method, dan paired comparisons (Werther 

and Davis, 2002).  Teknik-teknik ini digunakan sesuai dengan kinerja apa yang 

akan dinilai. 

Berdasarkan uiraian di atas banyak instrumen-instrumen untuk mengukur 

penilaian kinerja, tetapi pada penelitian ini penilaian kinerja difokuskan kepada 

penelusuran intrumen-instrumen (Mangkunegara, 2005:67) sebagai berikut : 

1. Quantity of work (Kuantitas kerja) 
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Intrumern ini digunakan untuk menilai kinerja dengan mengukur kesesuaian 

jumlah output yang dicapai oleh pegawai dalam waktu tertentu.  Adapun 

indikator kuantitas kerja adalah sebagai berikut : 

a) Jumlah kerja yang dilaklukan dalam suatu periode yang telah ditentukan 

b) Efisiensi waktu untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan  

2.  Quality of work (Kualitas kerja) 

Intrumern ini digunakan untuk menilai kinerja dengan mengukur kesesuaian 

jumlah output yang dicapai dengan standar yang telah ditentukan.  Adapun 

indikator kualitas kerja adalah sebagai berikut : 

a) Kualitas kerja yang dicapai 

3. Creativeness (kreativitas) 

Intrumern ini digunakan untuk menilai kinerja dengan mengukur kemampuan 

karyawan dalam menyelesaikan tugas yang bermacam-macam persoalannya 

sehingga bekerja lebih bardaya guna dan berhasil guna.  Adapun indikator 

kreativitas  kerja adalah sebagai berikut : 

a) Pengetahuan yang dimiliki 

b) Gagasan/ide yang dimunculkan dalam menyelesaikan masalah pekerjaan 

c) Kerjasama dengan orang lain 

d) Berani menanggung resiko 

4. Initiative (Inisiatif/prakarsa) 

Intrumern ini digunakan untuk menilai kinerja dengan mengukur kemampuan 

pegawai untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah dalam 



 52 

menjabarkan tugas pokok yang diberikan.  Adapun indikator inisiatif adalah 

sebagai berikut: 

a) Pengambilan keputusan  

b) Integritas 

 

 

2.1.5. Pengaruh Iklim organisasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja  

 Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Iklim organisasi suatu 

organisasi akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai pada organisasi 

tersebut.  Iklim organisasi yang positif akan menciptakan suasana lingkungan 

yang nyaman, tenang dan menyenangkan.  Suasana yang demikian akan dapat 

membuat setiap pegawai merasa betah di tempat kerjanya dan membangkitkan 

semangat untuk menampilkan pekerjaan semaksimal mungkin.  Hal ini 

disebabkan pegawai mempunyai kepuasan kerja yang tinggi dalam bekerja.  

Dengan kata lain Iklim organisasi dalam suatu organisasi akan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja pegawainya. 

 Pegawai yang bekerja dalam  suasana tenang, nyaman, penuh kehangatan, 

saling tolong menolong dan saling menghargai sesama pegawai, serta penuh 

semangat dengan kepuasan kerja yang tinggi, maka pekerjaan dapat diselesaikan 

dengan cepat dan tepat.  Artinya pekerjaan dapat diselesaikan sesuai standar yang 

benar dan dalam skala waktu yang telah ditentukan.  Kinerja pegawai akan 

dipantau oleh individu yang bersangkutan dan tidak akan membutuhkan terlalu 
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banyak pengawasan.  Iklim organisasi yang demikian sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan kinerja para pegawainya. 

 Menurut Schatz (Sumantri 2001:122) menyatakan bahwa Iklim organisasi 

organisasi senantiasa mempengaruhi kondisi dasar dan perilaku orang-orang yang 

berada di dalamnya.  Oleh karena itu seorang pemimpin harus mampu 

menciptakan Iklim organisasi yang kondusif, agar efektifitas kerja dapat dicapai 

sehingga pada akhirnya kinerja para pegawai juga meningkat.   Dari uraian 

tersebut jelaslah bahwa antara Iklim organisasi dan kepuaasn kerja mempunyai 

hubungan yang sangat erat. 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

 Berangkat dari fenomena yang ada, berkaitan dengan dinas baru dan pola 

manajemen yang diterapkan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Subang,  yang menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap perubahan 

situasi dan lingkungan kerja yang pada akhirnya berdampak pada penurunan 

kinerja para karyawan.  Hal ini ditunjukkan dari pencapaian kinerja belum sesuai 

dengan target yang telah ditentukan.   

Untuk mengantisipasi munculnya permasalahan yang lebih kompleks, 

sehingga kinerja pegawai menjadi semakin rendah, maka dilihat dari segi 

sumberdaya manusia diperlukan beberapa hal, antara lain memberikan suasana 

kerja atau Iklim organisasi yang kondusif dan semangat kerja yang baik, sehingga 

diharapkan kinerja pegawai dapat meningkat. 
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Seorang pimpinan harus dapat mengelola organisasinya secara profesional, 

agar setiap pegawai dapat bekerja secara produktif. Pimpinan harus mampu 

menciptakan suasana kerja yang menyenangkan atau Iklim organisasi yang 

kondusif. Suasana yang demikian memungkinkan para pegawai dapat bekerja 

dengan nyaman, tenang, tidak terburu-buru, penuh keakraban dan saling 

menghargai di antara para pegawai.  Iklim organisasi seperti di atas sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kinerja para pegawainya.  Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Schatz dalam Sumantri (2001:122), 

bahwa “.... Iklim organisasi organisasi senantiasa mempengaruhi kondisi dasar 

dan perilaku orang-orang yang ada di dalamnya”.   Selanjutnya Schatz dalam 

Sumantri (2001:128) menyatakan “Sebagai seorang manajer, harus senantiasa 

meluangkan waktu guna memperlajari dan memahami kondisi-kondisi lingkungan 

agar mampu menciptakan suatu iklim keberhasilan”. Dengan menciptakan iklim 

keberhasilan atau lingkungan kerja yang sekondusif mungkin efektifitas pimpinan 

akan sangat meningkat. 

Oleh karena itu, indicator-indikator iklim kerja yang akan dijadikan 

ukuran/ dalam penelitian ini adalah menyangkut perilaku individu / pegawai pada 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang terhadap kepuasan 

pegawai, hal ini di dasarkan pada enam (enam) indikator iklim kerja pendapat 

Litwin &  Meyer (Sumantri, 2002:137) yaitu meliputi: Conformity (Struktur), 

Responsibility (Tanggungjawab), Standards (Standar), Rewards (Penghargaan), 

Clarity, (Kejelasan), dan Team Spirit (Dukungan) 
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Kepuasan kerja merupakan penyataan sikap karyawan yang positif 

maupun negatif yang didasarkan pada cara pandang (persepsi) karyawan yang 

bersangkutan terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja karyawan pada dasarnya 

tumbuh pada diri karyawan itu sendiri, dimana mengukur sejauhmana guru akan 

menerima dan melaksanakan kerja sesuai dengan yang diharapkan. Kepuasan 

karyawan ditunjukkan oleh sikapnya dalam bekerja. Jika karyawan puas akan 

keadaan yang mempengaruhi dia maka dia akan bekerja dengan baik. Bila 

karyawan merasakan kepuasan dalam pekerjaannya maka akan berpengaruh pada 

kinerja karyawan tersebut. 

 Berdasarkan kutipan di atas dapat kita lihat bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai, di antaranya adalah faktor kepuasan kerja dan 

Iklim organisasi pegawai. Oleh karena itu dapat dikatakan, jika Iklim organisasi 

kondusif akan memungkinkan terjadinya peningkatan kepuasan kerja karyawan, 

dan keduanya akan dapat meningkatkan kinerja karyawan di lingkungan kerjanya.    

Bertitik tolak dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa iklim dan 

kepuasan kerja pegawai akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai tersebut. 

Oleh sebab itu sebagai pimpinan perlu menyadari akan pentingnya hal tersebut, 

dan lebih dari itu mereka sudah seharusnya untuk selalu berusaha mengusahakan 

agar tercipta Iklim organisasi yang kondusif dan berusaha dengan berbagai cara 

untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawainnya sehingga kinerja yang mereka 

inginkan dapat terwujud.    

Secara konseptual kinerja pegawai akan meningkat jika tercipta suasana 

kerja/Iklim organisasi yang kondusif dan jika kepuasan kerja pegawai juga tinggi. 
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Dan sebaliknya jika Iklim organisasi tidak kondusip, tetapi apabila pegawai 

memiliki tingkat kecerdasan emosi yang baik, lingkungan kerja dapat diubah dan 

bahkan dapat diciptakan oleh dirinya menjadi pemacu dan tantangan untuk 

mencapai prestasi kerja yang baik.  

Berdasarkan pernyataan di atas, jelas adanya pengaruh antara iklim 

organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. dapat digambarkan 

secara lengkap diagram kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar  2.1  : Kerangka Pemikiran 

 

KINERJA 
PEGAWAI (Y) 

 
 Kualitas kerja 
 Kuantitas kerja  
 Kreativitas 
 Inisiatif  

Mangkunegara, 
2005:67) 

IKLIM ORGANISASI (X1) 
 

 Struktur (Conformity) 
 Tanggungjawab (Responsibility) 
 Standar (Standards) 
 Penghargaan (Rewards) 
 Kejelasan (Clarity) 
 Dukungan (Team Spirit) 

Litwin dan Stinger (Sumantri, 
2001:137) 

KEPUASAN KERJA  (X2) 
 

 Pekerjaan yang sangat menarik 
 Lebih suka melaksanakan 

pekerjaan lain 
 Tunjangan yang diperoleh cukup 

banyak 
 Organisasi memberikan gaji lebih 

baik daripada pesaing 
 Jarang terjadi promosi 
 Bila melaksanakan pekerjaan 

dengan baik akan dipromosikan 
 Supervisor memberikan dukungan 
 Supervisor mempunyai motivasi 

kerja tinggi 
 Ketika meminta rekan melakukan 

pekerjaan tersebut selesai 
 Menikmati bekerja dengan teman-

teman sat tempat kerja 
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Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka paradigma penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Paradigma Penelitian 

 

 
2.3  Hipotesis   

Berdasarkan kerangka pemikiran dan model penelitian di atas, maka 

dapat disusun suatau jawaban sementara dalam bentuk hippotesis sebagai berikut :  

1. Iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang”. 

2. Motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten Subang”. 

3. Iklim organisasi dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang”. 

 

 
Iklim Organisasi (X1) 

 
Kepuasan Kerja  (X2) 

Kinerja (Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode yang Digunakan 

              Metode yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan yaitu metode deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang ciri-ciri variabel 

persepsi mengenai iklim organisasi dan kepuasan kerja. Sifat penelitian verifikatif 

pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan 

melalui pengumpulan data di lapangan, dimana dalam penelitian ini akan menguji 

pengaruh iklim  organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang. 

Mengingat sifat penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dengan 

asumsi bahwa metode ini paling relevan dengan menganalisis peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dengan cara mengukur indikator-indikator variabel penelitian melalui 

parameter dan teknik pengukuran statistik, maka metode penelitian yang 

digunakan  adalah metode descriptive survey dan  metode explanatory survey. 

               Tipe investigasi bersifat kausalitas, karena akan diuji hubungan sebab 

akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Unit analisis dalam penelitian ini 

adalah individu yaitu pegawai pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Subang. Penelitian ini termasuk pada kategori cross-sectional, yaitu 

informasi dari responden dikumpulkan langsung di obyek penelitian, dengan 

tujuan untuk dapat menduga pendapat responden terhadap obyek penelitian. 
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3.2. Operasionalisasi variabel 

                Seperti yang terungkap dalam identifikasi masalah, bahwa pokok 

masalah yang diteliti adalah persepsi mengenai iklim organisasi (X1) dan 

Kepuasan Kerja (X2) sebagai variabel bebas, Kinerja pegawai sebagai variabel 

terikat (Y). Bardasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, variabel 

penelitian ini dapat diidentifikasikan seperti dalam Tabel 3.1 sebagai berikut 

Tabel: 3.1. Operasionalisasi Variabel 

Variabel  Konsep Sub Variabel Indikator Ukuran Skala 

 Iklim 
organisasi 
(X1)  

-Merupakan 
kualitas 
lingkungan internal 
organisasi yang 
secara relatif terus 
berlangsung,diala
mi oleh anggota 
organisasi,mempen
garuhi perilaku 
mereka dan dapat 
dilukiskan dalam 
pengertian satu set 
karateristik atau 
sifat organisasi 
Litwin dan Stinger 
(Sumantri, 
2001:137) 
  

  

 Struktur  
(Conformity) 
 
 
 
 
 

 Tanggungjawab  
(Responsibility) 
 
 
 
 
 
 
 
Standar  
(Standards) 
 
 
 
 

 Penghargaan  
 (Rewards) 

 
 
 

 Kejelasan  
 (Clarity) 

 
 
 

 Dukungan  
 (Team Spirit) 

 

o Peraturan 
 

o Prosedur 
 
o Kebijakan yang harus 

ditaati 
 

o Derajat perasaan pegawai 
 
o Dapat mengambil 

keputusan 
 

o Memecahkan persoalan 
tanpa harus bertanya dulu 
ke atasan 

 
o Derajat perasaan terhadap 

target atau standar yang 
ditetatpkan organisasi 
untuk menyelesaikan 
tugas 

 
o Derajat perasaan pekerja 

memperoleh imbalan dan 
penghargaan 

 
 
o Kejelasan dalam 

pengorganisasian dan 
perumusan pekerjaan 
 
 

o Sikap saling 
mempercayai 

o Tolong menolong 
 

o Bersahabat 
 

o Tingkat realisasi 
peraturan 

o Tingkat kejelasan 
prosedur 

o Tingkat ketaatan 
kebijakan 

 
o Tingkat perasaan 

pegawai 
o  Tingkat kemampuan 

dalam mengambil 
keputusan 

o Tingkat kemampuan 
dalam memecahkan 
persoalan 

 
o Tingkat perasaan 

terhadap target 
organisasi 

 
 
 
o Tingkat perasaan 

pekerja terhadap 
imbalan dan 
penghargaan 

 
o Tingkat Kejelasan 

dalam 
pengorganisasian dan 
perumusan pekerjaan 

 
o Tingkat kepercayaan 

 
o Tingkat tolong 

menolong 
o Tingkat persahabatan 

Ordinal 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
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Lanjutan Tabel 3.1 
 

Variabel  Konsep Sub Variabel Indikator Ukuran Skala 

Kepuasa
n Kerja  
(X2) 

Kepuasan Kerja 
adalah hasil dari 

persepsi karyawan 
mengenai seberapa 

baik pekerjaan 
mereka 

memberikan hal 
yang dinilai 

penting. (Luthans, 
2006) 

 

 1. Pekerjaan yang 
sangat menarik 

2. Lebih suka 
melaksanakan 
pekerjaan lain 

3. Tunjangan yang 
diperoleh cukup 
banyak 

4. Organisasi 
memberikan gaji 
lebih baik daripada 
pesaing 

 
5. Jarang terjadi 

promosi 
 

6. Bila melaksanakan 
pekerjaan dengan 
baik, akan 
dipromosikan 

 
7. Supervisor memberi 

dukungan 
8. Supervisor 

mempunyai 
motivasi kerja tinggi 

 
9. Ketika meminta 

rekan melakukan 
pekerjaan, pekerjaan 
tersebut selesai 

10. Menikmati bekerja 
dengan teman-
teman disini 

1. Tingkat 
ketertatikan 
terhadap 
Pekerjaan 

2. Tingkat 
ketertarikan 
terhadap 
melaksanakan 
pekerjaan lain 

 
3. Tingkat 

perolehan 
tunjangan yang 
cukup banyak 

4. Tingkat 
ketertarikan pada 
organisasi atas 
pemberian gaji 
yang lebih baik 
daripada pesaing 

5. Tingkat intensitas 
terjadinya 
promosi 

6. Tingkat 
kecenderungan 
pemberian 
promosi saat 
melakukan 
pekerjaan dengan 
baik 

7. Tingkat intensitas 
supervisor dalam 
memberi 
dukungan 

8. Tingkat 
ketertarikan pada 
supervisor karena 
mempunyai 
motivasi kerja 
tinggi 

9. Tingkat 
solidaritas rekan 
kerja dalam 
membantu 
pekerjaan hingga 
selesai 

 
10. Tingkat 

kenyamanan 
berkawan dengan 
rekan sekerja 

O 
R 
D 
I 
N 
A 
L 
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Lanjutan Tabel 3.1 
Variabel  Konsep Sub Variabel Indikator Ukuran Skala 

Kinerja 
Pegawai 
(Y) 

Hasil kerja 
secara kualitas 
dan kuantitas 
yang dicapai 
seorang 
pegawai dalam 
melaksanakan 
tugasnya sesuai 
dengan 
tanggung jawab 
yang diberikan 
kepadanya 
(Mangkunegara, 
2005:67) 

Kuantitas Kerja 
 
 
 
 
 
 
Kualitas Kerja 
 
 
Kreativitas  
 
 
 
 
 
 
 
Inisiatif 
 
 
 

 Jumlah kerja yang 
dilakukan dalam suatu 
periode yang telah 
ditentukan 

 Efisiensi waktu untuk 
mengerjakan sesuatu 

  
 Kualitas kerja yang 

dicapai 
 
 Pengetahuan yang dimiliki 

mengenai pekerjaan 
 Gagasan/ide yang 

dimunculkan 
 Kerjasama dengan orang 

lain 
 Berani menanggung resiko 
 
 Pengambilan Keputusan 

 
 

 Integritas 
 

 Tingkat capaian target 
 
 
 
 Jumlah waktu yang 

dibutuhkan  
 
Tingkat ketelitian 
 
 
 Tingkat pengetahuan 
 
 Cara penyelesaian 

pekerjaan 
 Tingkat kerjasama 
 
 Tingkat tanggung jawab 
 
 Tingkat iklim organisasi 

pengambilan keputusan 
 
Tingkat integritas 

Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 

 

3.3  Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi  

   Sumber data adalah sumber data yang dapat memberikan informasi pada 

pokok permasalahan dan fokus penelitian yang terdiri dari data sekunder dan data 

primer. Data sekunder (secondary data) yaitu data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari unit analisis, tetapi dari pihak-pihak tertentu melalui penelaahan 

dokumen atau laporan yang tersedia pada instansi tersebut dan secara deskriptif 

menurut pengamatan selama peneliti bekerja di Instansi tempat obyek penelitian.  

Sedangkan data primer (primary data) yaitu data yang diperoleh langsung dari 

unit analisis penelitian melalui wawancara, angket atau obseravasi.   

Data mengenai iklim organisasi, kepuasan kerja dan kinerja pegawai dapat 

diperoleh secara empirik dengan memberikan sejumlah pertanyaan pada obyek 

penelitian sebagai responden yaitu orang yang merespon atau menjawab 
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pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti, baik pertanyaan lisan atau tulisan 

yang berkaitan dengan variabel penelitian sebagai responden sehingga data 

kualitatif dapat diperoleh sebelum diolah menjadi data kuantitatif.  Mengingat 

Jumlah pegawai pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang 

sedikit yaitu sebanyak 32 orang, maka cara penentuan responden dilakukan 

dengan cara sensus Husen Umar (2004:32) yaitu sebanyak 30 orang.  

 

3.4. Teknik pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku atau bahan-bahan tertulis 

yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

2. Studi lapangan , yaitu pengumpulan data yang langsung terjun kelapangan 

dengan cara sebagai berikut: 

♦ Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mengetahui 

iklim organisasi dan kepuasan kerja dengan cara tanya jawab antara 

pewawancara dengan responden yaitu dari pihak Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten Subang dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara). 

♦ Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pernyataan tertulis untuk dijawabnya. Bentuk 

kuesionernya adalah kuesioner terstruktur, dimana pertanyaan yang dibuat 

sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dalam memberi jawaban 
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kepada beberapa alternativ saja ataupun kepada satu jawaban saja (Nazir, 

2003 : 250). 

a. Observasi adalah cara pengambilan data dengan pengamatan tanpa ada 

alat standar lain untuk keperluan tersebut, yaitu mengadakan pengamatan 

langsung tentang iklim organisasi dan kepuasan kerja pada pegawai Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang yang berimplikasi 

terhadap kinerjanya. 

3.5.  Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

Berdasarkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data, maka 

variabel yang memiliki ukuran ordinal selanjutnya ditransformasikan ke dalam 

bentuk interval dengan menggunakan Method of Siccessive Intervals. Sebelum 

penyebaran instrumen, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan 

reliabilitas instrumen Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan 

menggunakan rumus Corelation Product Moment (Sugiyono, 2001:182). 

 

 

 

Instrumen dinyatakan valid bila koefisien korelasi > 0,3 (Sugiyono, 

2001:329). Sedangkan pengujian reliabilites instrumen dilakukan dengan 

menggunakan rumus Cronbach’s Alfa dengan menggunakan SPSS 11.5 

(Sekaran,2000:329). 

Sebelum data dianalisis, dilakukan terlebih dahulu pengolahan data. 

Pengolahan data yang terkumpul dari hasil  wawancara dan kuesioner dapat 
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dikelompokkan ke dalam 3 langkah, yaitu : persiapan, tabulasi dan penerapan data 

pada pendekatan penelitian. Persiapan penelitian meliputi kegiatan 

mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan lembar kuesioner dan memberikan 

nilai ( scoring) sesuai dengan sistem penilaian yang telah ditetapkan. Kuesioner 

tertutup dengan menggunakan skala ordinal 5, nilai yang diperoleh merupakan 

indikator untuk pasangan variabel independen X dan variabel dependen Y, yaitu 

sebagai berikut : (X,Y) yang diasumsikan berhubungan linier. Data hasil tabulasi 

diterapkan pada pendekatan penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

 Untuk memperoleh data dari variabel kualitatif (iklim organisasi dan 

kepuasan kerja), setiap variabel terlebih dahulu dijabarkan ke dalam subvariabel 

dan setiap subvariabel dioperasionalisasikan ke dalam indikator. Setiap indikator 

diukur dengan ukuran peringkat jawaban dengan skala ordinal. 

 Analisis yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu : (1) analisis deskriptif 

terutama untuk variabel yang bersifat kualitatif dan (2) analisis kuantitatif, berupa 

pengujian hipotersis dengan menggunakan uji statistik. Analisis kuantitatif 

ditekankan untuk mengungkapkan perilaku variabel penelitian, sedangkan analisis 

deskriptif/ kualitatif digunakan untuk menggali perilaku faktor penyebab. Metode 

analisis yang digunakan berupa cross-sectional analysis. Dengan menggunakan 

kombinasi metode analisis tersebut dapat diperoleh generalisasi yang bersifat 

komprehensif.  

 Adapun untuk keperluan analisis telah ditempuh langkah-langkah sebagai 

berikut : 
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Sebagaimana yang dirancang dalam operasionalisasi variabel dari kuestioner, 

maka nilai variabel-vairabel : iklim organisasi , kepuasan kerja, dan kinerja 

merupakan data yang berskala ordinal. Dengan menggunakan tipe pertanyaan 

tertutup (closed-end questions) setiap item ditentukan peringkat dengan lima 

alternatif jawaban. Pilihan jawaban responden merupakan nilai skor jawaban, 

sehingga nilai variabel diperoleh dari total skor jawaban dari setiap item. 

 Teknik analisis jalur memerlukan syarat data yang mempunyai tingkat 

pengukuran sekurang-kurangnya interval. Karena itu melalui methods of 

successive intervals, dilakukan transformasi data  dengan langkah kerja sebagai 

berikut : 

1. Perhatikan setiap item pertanyaan. 

2. Untuk setiap item hitung frekuensi jawaban (f), berapa responden yang 

mendapat skor 1,2,3,4, atau 5. 

3. Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah 

responden. 

4.  Hitung proporsi kumulatif (p). 

5. Hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan 

menggunakan Tabel normal. 

Tentukan nilai skala (scale value) untuk setiap nilai Z dengan rumus: 

      Scale Value      =     (Density at lower limit)-(Density at upper limit) 

                                    (Area below upper limit)-(Area below lower limit) 

Menyiapkan pasangan data dari variabel independen dan dependen dari 

semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis. Sedangkan untuk meneliti 
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Pyε 

pengaruh diantara variabel penelitian terhadap kinerja pegawai, data hasil tabulasi 

diterapkan pada pendekatan penelitian yaitu dengan Analisis Jalur (Path 

Analysis), Karena pada dasarnya koefisien jalur (path) adalah koefisien regresi 

yang distandarkan yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah 

diset dalam angka baku atau Z-score (data yang telah diset dengan nilai rata-rata = 

0 dan standar deviasi = 1). Koefisien jalur yang distandarkan (standardized path 

coefficient) ini digunakan untuk menjelaskan besarnya pengaruh (bukan 

memprediksi) variabel bebas (eksogen) terhadap variabel lain yang diberlakukan 

sebagai variabel terikat (endogen). Menurut Tobing (2005) bahwa analisis jalur 

cocok digunakan untuk menganalisis variabel-variabel yang bersifat kausalitas.  

Dengan analisis jalur, besarnya pengaruh antar variabel dapat ditentukan dan 

dinyatakan dalam persentase.  Keterkaitan antar variabel  seperti pada gambar di 

bawah ini : 

 

                 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.  Struktur Diagram Antara Iklim organisasi dan Kepuasan 
Kerja dengan Kinerja 

 
Dimana : 

X1 :  Iklim organisasi 

X1 

Y 

  ε 

Pyx1 

Pyx2 

rx1x2 

X2 
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X2   :  Kepuasan Kerja 

Y :  Kinerja 

ε  :  Faktor Lain yang mempengaruhi Y, selain X , X2 dan X3. 

rx1x2  =   Korelasi antara variabel X1 dan  X2   

Pyx1 =   Koefisien Jalur pengaruh variabel  X1 terhadap variabel   Y    

Pyx2 =  Koefisien Jalur pengaruh variabel  X2 terhadap variabel Y 

Pyε      =   Koefisien Jalur pengaruh variabel ε ( variabel  lain  yang tidak diteliti / 
diamati    dalam penelitian ini)  terhadap variabel Y 

 

 Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka variabel yang 

dianalisa adalah variabel independen yaitu iklim organisasi dan Kepuasan Kerja 

(variabel X1  dan X2) sedangkan variabel dependen adalah kinerja (variabel Y). 

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh iklim 

organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja, baik secara simultan maupun 

secara parsial. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, 

maka uji statistik yang digunakan melalui perhitungan regresi dan korelasi untuk 

kedua variabel. Pengujian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen X1 dan X2 terhadap Y baik secara langsung maupun tidak 

langsung. . Dengan analisis jalur, besarnya pengaruh antar variabel dapat 

ditentukan dan dinyatakan dalam persentase.  Keterkaitan antar variabel  seperti 

pada hipotesis di bawah ini : 

Hipotesis 1 yang diajukan, sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah no. 

4 digambarkan secara struktural melalui sebuah paradigma, yang secara 

diagramatik menggambarkan hubungan antar variabel. Dalam diagram tersebut  
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Iklim organisasi (X1) berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai (Y) pada 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang. Oleh karena itu 

hipotesis 1, dapat digambarkan dengan paradigma sebagai berikut : 

 

 

1) Menyusun Sub-Struktur I : 

 

                            Pyx1        

       Gambar 3.2. Sub Struktur I 

2) Menghitung koefisien korelasi variabel iklim organisasi (X1) terhadap 

variabel kinerja pegawai (Y) dengan menggunakan rumus  rProduct Moment : 

NΣx1ix2i  - (Σx1i)( Σx2i ) 

  Rx1x2 = 

    {NΣx1i 2 -(Σx1i )2}{NΣx2i 2 - (Σx2i )2} 

 

3) Menentukan koefisien jalur Pyx1 

4) Menghitung nilai pengaruh lainnya         Pε1 =       1-  (Rx2y)2 

5) Keputusan penerimaan atau penolakan Ho 

a. Rumusan hipotesis operasional secara parsial (
1X YP ) 

Ho : 
1X YP = 0, Tidak terdapat pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja 

Hi  : 
1X YP   ≠ 0, Terdapat pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja 

X1 Y 

 ε1 
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b. Kriteria keputusan  

Tolak Ho jika thitung ≥ ttabel (0,05) (n – k – 1) 

Terima Ho jika t hitung < ttabel (0,05) (n – k – 1) 

di mana 

1)-k-(
R-(1 ).X (X 

2

X 

21

i

n
C

P
t

iiY

Y=  

Hipotesis 2 yang diajukan, sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah 

no.5, digambarkan secara struktural melalui sebuah paradigma, yang secara 

diagramatik menggambarkan hubungan antar variabel. Dalam diagram tersebut  

Kepuasan Kerja (X2) berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai (Y) pada 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang. Oleh karena itu 

hipotesis 2, dapat digambarkan dengan paradigma sebagai berikut : 

1. Menyusun Sub-Struktur I : 

                                               

                                Pyx2 

Gambar 3.3. Sub Struktur II 

2. Menghitung koefisien korelasi variabel kepuasan kerja (X2) terhadap 

variabel kinerja pegawai (Y) dengan menggunakan rumus  rProduct 

Moment : 

NΣx1ix2i  - (Σx1i)( Σx2i ) 
  Rx1x2 = 
    {NΣx1i 2 -(Σx1i )2}{NΣx2i 2 - (Σx2i )2} 
 
 

X2 Y 

 ε2 
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3. Menentukan koefisien jalur Pyx2 

4. Menghitung nilai pengaruh lainnya Pε1 =       1-  (Rx2y)2 

5. Keputusan penerimaan atau penolakan Ho 

a. Rumusan hipotesis operasional secara parsial (
1X YP ) 

Ho : 
1X YP = 0, Tidak terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

Hi  : 
1X YP   ≠ 0, Terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

b. Kriteria keputusan  

Tolak Ho jika thitung ≥ ttabel (0,05) (n – k – 1) 

Terima Ho jika t hitung < ttabel (0,05) (n – k – 1) 

di mana 

1)-k-(
R-(1 ).X (X 

2

X 

21

i

n
C

P
t

iiY

Y=  

Hipotesis 3 yang diajukan, sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah 

no.6, digambarkan secara struktural melalui sebuah paradigma, yang secara 

diagramatik menggambarkan hubungan antar variabel. Dalam diagram tersebut  

Iklim organisasi (X1) dan kepuasan kerja (X2) berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai (Y) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang. 

Oleh karena itu hipotesis 3, dapat digambarkan dengan paradigma sebagai berikut 

: 
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1) Menyusun Sub-Struktur III :    

          

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Sub Struktur III 

 

2) Rumusan hipotesis  

 Tolak Ho jika Fhitung ≥ Ftabel (0,05)(n-k-1) 

Terima Ho jika Fhitung < Ftabel (0,05)(n-k-1) 

Statistik uji yang digunakan adalah: 

 

 

 

3) Kriteria uji, tolak H0 jika F > Fα; (k, n-k-1) dengan Fα; (k, n-k-1) diperoleh dari tabel 

distribusi F dengan α = 5%, derajat bebasnya, db1 = k, dan db2 = n-k-1. 

4) Menghitung koefisien korelasi ganda Rx1x2y dengan menggunakan rumus : 

 

        R2
yx1 + R2

yx2 – 2Ryx1 Ryx2 Rx1x2 
  Rx1x2y = 

X2 

X1 

Y 

 
 ε3 
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             1 – R2
x1x2 

 

5) Menentukan koefisien kausalitas Px1x2, Pyx1, Pyx2 

6) Menghitung pengaruh lainnya  Pε2 =       1-  Rx1x2y
2 

7) Keputusan penerimaan atau penolakan Ho 

a. Rumusan hipotesis operasional secara Simultan 

Ho : X1 YP = X2 YP =  0, Tidak terdapat pengaruh iklim organisasi dan 

kepuasan kerja  terhadap kinerja 

Hi : X1 YP = X2 YP  ≠ 0, Terdapat pengaruh iklim organisasi dan 

kepuasna kerja  terhadap kinerja 

b. Kriteria keputusan  

Tolak Ho jika thitung ≥ ttabel (0,05) (n – k – 1) 

Terima Ho jika t hitung < ttabel (0,05) (n – k – 1) 

di mana 

1)-k-(
R-(1 ).X (X 

2

X 

21

i

n
C

P
t

iiY

Y=  

             Tolak H0, jika t0i ≥ t (α;n-k-1) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 
Subang 
 

Dinas Peternakan Kabupaten Subang Peraturan Bupati Subang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 14c.11 Tahun 2008 tentang Tugas 

Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Subang, kemudian dengan adanya 

pembentukan SOTK baru maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Subang, nama Dinas Peternakan berubah menjadi Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang. 

Tugas Pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan membantu Bupati 

dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang peternakan dan Kesehatan 

Hewan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan 

kepada Pemerintah Kabupaten. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud maka 

Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang adalah : 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bupati 

3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan 
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4. Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan 

barang daerah 

4.2. Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner 

kepada pegawai sebagai pegawai, maka dapat diketahui karakteristik setiap 

pegawai dengan harapan agar informasi ini dapat dijadikan masukan bagi Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang dalam menilai Iklim 

Organisasi, kepuasan kerja, serta kinerja yang sesuai dengan karakteristik masing-

masing pegawai dimasa yang akan datang.  Karakteristik yang dapat disajikan 

dalam penelitian ini meliputi : jenis kelamin pegawai, usia pegawai, pendidikan 

terakhir,serta masa kerja pegawai. 

Untuk lebih jelasnya mengenai aspek-aspek tersebut dapat dilihat pada 
tabel berikut ini : 

Tabel 4.1. KarakterIstik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase (%) 
1. Pria 19 63.3 
2. Wanita 11 36.7 

Jumlah 30 100 
Sumber : Hasil pengolahan data primer 

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa karakteristik pegawai menurut 

jenis kelamin sebagian besar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 

Subang adalah berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 63.3%.  Hal ini sesuai dengan 

proporsi pekerjaan yang sebagian besar dilakukan oleh pria, karena jenis kelamin 

sangat menentukan dalam menentukan kinerja. Selanjutnya Ruky (2001 ; 39) 

menyatakan bahwa jenis kelamin yaitu pria atau wanita tidak dibedakan dalam 
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pengukuran kinerja pegawai, sehingga pegawai pria maupun wanita memiliki 

penilaian kinerja yang tidak dibedakan. 

Tabel 4.2. Karakteristik Pegawai Berdasarkan Usia 

No. Usia Frekuensi Prosentase (%) 
1. 31 – 35 6 20 
2. 36 - 40 5 16.7 
3. 41 – 45 8 26.7 
4. 46 – 50 4 13.3 
5. > 50 7 23.3 

Jumlah 30 100 
Sumber : Hasil pengolahan data  primer 

Pada tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa karakteristik pegawai 

berdasarkan usia sebagaian besar termasuk usia kritis yakni berkisar antara 41-45 

tahun yaitu sebanyak 26.7%.  Pada umumnya pegawai tersebut dari mulai 

penempatan sampai sekarang tidak pernah mutasi, kalaupun terjadi rotasi hanya 

berbeda dalam komoditas yang ditangani, Pada usia tersebut apabila pegawai 

bekerja pada pekerjaan yang sama atau rutinitas dari mulai mereka ditempatkan, 

biasanya semangat bekerja para pegawai mulai menurun atau menunujukkan 

kebosanan/ kejenuhan, sehingga mengakibatkan kinerja yang dihasilkan menjadi 

rendah. Kusriyanto (1998:98) yang menyatakan bahwa produktivitas pegawai 

dapat dicapai pada usia kerja pegawai, jika pengelolaan SDM pada suatu 

lembaga/organisasi relative sudah baik. 
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Tabel 4.3. Karakteristik Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Frekuensi Prosentase (%) 
1. SD/SLTP 0 0.0 
2. SLTA 6 20 
3. D1/D2/D3 2 6.7 
4. S1 17 56.7 
5. S2 5 16.7 

Jumlah 30 100 
Sumber : Hasil pengolahan dat primer 

 Karakteristik pegawai berdasarkan pendidikan formal terakhir pada Tabel 

4.3. terlihat bahwa sebagian besar pegawai adalah lulusan S1 yaitu sebanyak 

56.7% dan diikuti lulusan SLTA sebanyak 20%. Pendidikan akan berpengaruh 

terhadap pola pikir dan kemampuan mereka dalam menganalisis permasalahan-

permasalan di lapangan sehingga akan berpengaruh terhadap komitmen yang pada 

akhirnya akan berpengaruh pula terhadap kinerja pegawai. Siagian (2008:83) yang 

menyatakan bahwa pendidikan akan menunjang prestasi kerja pegawai, namun 

tidak menutup kemungkinan pegawai dengan pendidikan kurang tinggi dapat 

mencapai prestasi puncak apabila memiliki etos kerja yang tinggi dan tujuan yang 

jelas. Bagi dengan pegawai pendidikan tersebut serta telah mengikuti latihan 

pegawai selain menunjang kinerja yang merupakan prestasi kerja pegawai juga 

akan menunjang promosi jabatan    

Tabel 4.4. Karakteristik Pegawai Berdasarkan Masa kerja 

No. Masa Kerja Frekuensi Prosentase (%) 
1. < 5 tahun 3 10 
2. 5 – 10 tahun 10 33.3 
3. 11 – 15 tahun 5 16.7 
4. 16 – 20 tahun  1 3.3 
5. 21 – 25 Tahun 2 6.7 
6. > 25 Tahun 9 30 
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 Jumlah 30 100 
Sumber : Hasil pengolahan dat primer 

 Tabel 4.4. menunjukkan bahwa karakteristik pegawai berdasarkan 

masa kerja para pegawai sebagian berasar antara 5-10 tahun yaitu sebanyak 

33.3%.  Apabila dilihat dari masa kerja, mereka rata-rata memiliki pengalaman 

yang cukup lama di bidang tugasnya masing-masing. Siagian (2008 ; 34) yang 

menyatakan bahwa masa kerja menunjang dalam meningkatkan prestasi kerja. 

Peningkatan prestasi kerja pegawai merupakan salah satu kriteria bahan penilaian 

pimpinan baik dalam promosi pegawai maupun penghargaan yang akan diberikan 

kepada pegawai. 

 

4.3. Iklim Organisasi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kabupaten Subang 
 
Iklim organisasi adalah segala sesuatu yang terdapat dalam lingkungan 

kerja yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh orang-orang 

yang berada dalam lingkungan tersebut.  Iklim organisasi merupakan 

karakteristik-karakteristik dan segala sesuatu yang dipersepsi dari lingkungan 

organisasi yang dihasilkan oleh tindakan-tindakan organisasi.  Iklim organisasi 

adalah suatu kondisi abstrak tetapi dapat dirasakan dalam bekerja. Iklim 

organisasi berkaitan dengan adanya rasa aman, nyaman dan terlindungi, yang 

membuat pegawai merasa puas dan terdorong untuk bekerja secara optimal 

sehingga prestasi kerja dapat tercapai.   

Sumantri (2001:134) menjelaskan tentang konsep Iklim organisasi istilah 

iklim atau climate, berasal dari bahasa Yunani yaitu incline.  Kata ini tidak hanya 
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memberikan arti yang terbatas pada hal fisik saja, seperti temperatur atau tekanan, 

tetapi juga memiliki arti psikologis bahwa orang yang berada dalam suatu 

organisasi menggambarkan lingkungan internal organisasi tersebut.  Menurut 

Gilmer (1971) di dalam Sumantri (2001 :134) Iklim organisasi digambarkan 

sebagai organization culture, Psichological climate dan company personality.  

Iklim organisasi merupakan karakteristik-karakteristik tertentu yang membedakan 

suatu organisasi dengan organisasi lainnya dan mempengaruhi perilaku orang 

dalam organisasi tersebut.  Iklim organisasi tidak hanya mempengaruhi perilaku 

individu-individu di dalam organisasi, tetapi juga bagaimana organisasi itu 

berinteraksi dengan yang lain.   

Menurut Davis (2002: 215) bahwa Iklim organisasi yang diartikan sebagai 

lingkungan manusia yang didalamnya para pekerja suatu organisasi melakukan 

pekerjaan.  Selanjutnya Davis juga mengemukakan bahwa iklim organisasi 

merupakan hal yang tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi ada.  Menurut 

Gannon (1979) dalam Sumantri (2001 :136) mengemukakan bahwa iklim 

organisasi merupakan lingkungan-lingkungan internal atau budaya dari suatu 

organisasi seperti yang dirasakan anggota-anggotanya. 

Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah dari 

indikator-indikator  variabel Iklim Organisasi yaitu skor tertinggi 5 x 30 = 150, 

sedangkan skor terendah 1 x 30 = 30 untuk setiap indikator, skor tersebut 

dipergunakan untuk mencari bobot setiap indikator dari variabel iklim Organisasi 

dengan rentang skor 40. Untuk lebih jelasnya mengenai indicator-indikator  

tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini; 
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Tabel 4.5. Tanggapan responden mengenai Penerapan kebijakan atau 
peraturan yang berlaku saat ini dalam mekanisme kerja sangat 
efektif, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 
Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 9 30.0 45 
Setuju 15 50.0 60 
Ragu-Ragu 9 20.0 27 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 132 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

     
                      Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Penerapan kebijakan atau peraturan yang berlaku saat ini dalam mekanisme kerja 

sangatefektif dengan skor 132, hal ini menunjukkan bahwa Penerapan kebijakan 

atau peraturan yang berlaku saat ini dalam mekanisme kerja sudah efektif. Hal ini 

terlihat dari 15 responden yang memilih jawaban setuju.   

Tabel 4.6. Tanggapan Responden mengenai prosedur kerja yang berjalan 
saat ini sangat jelas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

 
Tanggapan 

 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 0 0.0 0 
Setuju 2 6.7 8 
Ragu-Ragu 3 10.0 9 
Tidak Setuju 25 83.3 50 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 67 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

prosedur kerja yang berjalan saat ini sangat jelas dengan skor 67, hal ini 

menunjukkan bahwa prosedur kerja yang berjalan saat ini masih remang-remang 
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atau tidak jelas. Hal ini terlihat dari 25 responden yang memilih jawaban tidak 

setuju.  

Tabel 4.7. Tanggapan responden mengenai Selalu mentaati kebijakan 
Organisasi yang ada, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

 
Tanggapan 

 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 2 6.7 10 
Setuju 2 6.7 4 
Ragu-Ragu 19 63.3 57 
Tidak Setuju 7 23.3 14 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 85 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Selalu 

mentaati kebijakan Organisasi yang ada dengan skor 85, hal ini menunjukkan 

bahwa pegawai tidak selalu mentaati kebijakan Organisasi yang ada. Hal ini 

terlihat dari 19 responden yang memilih jawaban ragu-ragu.   

Tabel 4.8. Tanggapan responden mengenai Merasa nyaman sebagai pegawai 
di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, 
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang 
2017 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 1 3.3 5 
Setuju 5 16.7 20 
Ragu-Ragu 24 80.0 72 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 97 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Merasa 

nyaman sebagai Pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 
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Subang dengan skor 97, hal ini menunjukkan Pegawai belum merasa nyaman 

sebagai pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang. 

Hal ini terlihat dari 24 responden yang memilih jawaban ragu-ragu.   

Tabel 4.9. Tanggapan responden mengenai Keadaan situasi dalam 
mengambil suatu keputusan sangat nyaman, Dinas Peternakan 
dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 1 3.3 5 
Setuju 9 30.0 36 
Ragu-Ragu 20 66.7 60 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 101 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Keadaan situasi dalam mengambil suatu keputusan sangat nyaman dengan skor 

101, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai belum siap ketika menghadapai 

keadaan situasi dalam mengambil suatu keputusan. Hal ini terlihat dari 20 

responden yang memilih jawaban ragu-ragu.   

Tabel 4.10. Tanggapan responden mengenai Dalam mengambil keputusan/ 
memecahkan persoalan selalu bertanya kepada Atasan, Dinas 
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, 2017 
(n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 0 0.0 0 
Setuju 5 16.7 20 
Ragu-Ragu 10 33.3 30 
Tidak Setuju 15 50.0 30 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 80 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
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Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Dalam 

mengambil keputusan/ memecahkan persoalan selalu bertanya kepada Atasan 

dengan skor 80, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai dalam mengambil 

keputusan/ memecahkan persoalan jarang bertanya kepada Atasan. Hal ini terlihat 

dari 15 responden yang memilih jawaban tidak setuju.   

Tabel 4.11 Tanggapan responden mengenai Dalam menetapkan suatu target 
pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan/kompetensi 
pegawai dan menjadi suatu tantangan dan resiko dalam 
pekerjaan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 
Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 0 0.0 0 
Setuju 5 16.7 20 
Ragu-Ragu 23 76.7 69 
Tidak Setuju 2 6.7 4 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 93 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Dalam 

menetapkan suatu target pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan/kompetensi 

pegawai dan menjadi suatu tantangan dan resiko dalam pekerjaan dengan skor 93, 

hal ini menunjukkan bahwa para pegawai merasa dalam menetapkan suatu target 

pekerjaan tidak dsesuaikan dengan kemampuan/kompetensi dan menjadi suatu 

tantangan dan resiko dalam pekerjaan. Hal ini terlihat dari 23 responden yang 

memilih jawaban ragu-ragu.   
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Tabel 4.12. Tanggapan Responden mengenai Dalam melaksanakan 
pekerjaan selalu memperoleh imbalan dan penghargaan, 
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, 
2017 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 0 0.0 0 
Setuju 1 3.3 4 
Ragu-Ragu 9 30.0 27 
Tidak Setuju 20 66.7 40 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 71 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Dalam 

melaksanakan pekerjaan selalu memperoleh imbalan dan penghargaan dengan 

skor 71, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai merasa dalam melaksanakan 

pekerjaan tidak memperoleh imbalan dan penghargaan. Hal ini terlihat dari 20 

responden yang memilih jawaban tidak setuju.   

Tabel 4.13. Tanggapan Responden mengenai mendapat ke  Informasi 
pengorganisasian dan perumusan pekerjaan dalam hal visi, 
misi dan sasaran kerja, Dinas Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 0 0.0 0 
Setuju 6 20.0 24 
Ragu-Ragu 24 80.0 72 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 96 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

mendapat kejelasan  Informasi pengorganisasian dan perumusan pekerjaan dalam 

hal visi, misi dan sasaran kerja dengan skor 96, hal ini menunjukkan para pegawai 
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merasa tidak mendapat Ketidakjelasan  Informasi pengorganisasian dan 

perumusan pekerjaan dalam hal visi, misi dan sasaran kerja. Hal ini terlihat dari 

24 responden yang memilih jawaban ragu-ragu.  

Tabel 4.14. Tanggapan responden mengenai Diantara rekan 
sejawat/bawahan maupun pimpinan telah memiliki sikap saling 
mempercayai dalam bekerja sesuai dengan tugas, wewenangan 
dan tanggung jawab masing-masing, Dinas Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 1 3.3 5 
Setuju 5 16.7 20 
Ragu-Ragu 24 80.0 96 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 121 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Diantara rekan sejawat/bawahan maupun pimpinan telah memiliki sikap saling 

mempercayai dalam bekerja sesuai dengan tugas, wewenangan dan tanggung 

jawab masing-masing dengan skor 121, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai 

dengan rekan sejawat/bawahan maupun pimpinan belum memiliki sikap saling 

mempercayai dalam bekerja sesuai dengan tugas, wewenangan dan tanggung 

jawab masing-masing. Hal ini terlihat dari 24 responden yang memilih jawaban 

ragu-ragu. 
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Tabel 4.15. Tanggapan responden mengenai Sikap pegawai apabila teman 
rekan kerja memiliki banyak pekerjaan yang belum 
terselesaikan selalu ingin meolong, Dinas Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 1 3.3 5 
Setuju 9 30.0 36 
Ragu-Ragu 20 66.7 60 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 101 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Sikap 

pegawai apabila teman rekan kerja memiliki banyak pekerjaan yang belum 

terselesaikan selalu ingin menolong dengan skor 101, hal ini menunjukkan bahwa 

para pegawai cenderung jarang menolong apabila teman sejawat memiliki banyak 

pekerjaan yang belum terselesaikan. Hal ini terlihat dari 20 responden yang 

memilih jawaban ragu-ragu.   

Tabel 4.16. Tanggapan responden mengenai Dalam lingkungan bekerja 
pegawai merasa bersahabat dengan atasan, bawahan maupun 
rekan sejawat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

 
Tanggapan 

 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 0 0.0 0 
Setuju 5 16.7 20 
Ragu-Ragu 10 33.3 30 
Tidak Setuju 15 50.0 30 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 80 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Dalam 

lingkungan bekerja pegawai merasa bersahabat dengan atasan, bawahan maupun 
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rekan sejawat dengan skor 80, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai merasa 

dalam lingkungan bekerja sebagai pegawai merasa jauh dengan atasan, bawahan 

maupun rekan sejawat. Hal ini terlihat dari 15 responden yang memilih jawaban 

tidak setuju.   

Secara umum Iklim Organisasi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Subang dapat dilihat pada tabel 4.17 di bawah. 

Tabel 4.17 Rangkuman Iklim Organisasi di Dinas Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

No. Indikator Skor Kriteria 
1. Penerapan kebijakan atau peraturan yang berlaku saat ini 

dalam mekanisme kerja sangat efektif  132 Setuju 

2. prosedur kerja yang berjalan saat ini sangat jelas 
 67 Tidak Setuju 

3. Selalu mentaati kebijakan Organisasi yang ada 85 Ragu-ragu 
4. Merasa nyaman sebagai pegawai di Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten Subang 97 Ragu-ragu 

5. Keadaan situasi dalam mengambil suatu keputusan sangat 
nyaman 101 Ragu-ragu 

6. Dalam mengambil keputusan/ memecahkan persoalan 
selalu bertanya kepada Atasan  80 Ragu-ragu 

7. Dalam menetapkan suatu target pekerjaan disesuaikan 
dengan kemampuan/kompetensi pegawai dan menjadi 
suatu tantangan dan resiko dalam pekerjaan 

93 
Ragu-ragu 

8. Dalam melaksanakan pekerjaan selalu memperoleh 
imbalan dan penghargaan 71 Tidak setuju 

9. Mendapat kejelasan  Informasi pengorganisasian dan 
perumusan pekerjaan dalam hal visi, misi dan sasaran 
kerja  

96 
Ragu-ragu 

10. Diantara rekan sejawat/bawahan maupun pimpinan telah 
memiliki sikap saling mempercayai dalam bekerja sesuai 
dengan tugas, wewenangan dan tanggung jawab masing-
masing 

121 

Ragu-ragu 

11. Sikap pegawai apabila teman rekan kerja memiliki banyak 
pekerjaan yang belum terselesaikan selalu ingin menolong 101 Ragu-ragu 

12. Dalam lingkungan bekerja merasa bersahabat dengan 
atasan, bawahan maupun rekan sejawat 80 Ragu-ragu 

 Jumlah 1124  

Sumber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS 12.0 
 

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, skor total nilai kumulatif variabel iklim 

organisasi mencapai 1124. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 12 x 30 = 

1800, dan  jumlah skor terendah adalah 1 x 12 x 30 = 360. Klasifikasi skor 



 93 

jawaban pegawai variabel iklim organisasi dapat digambarkan dalam tahapan 

bobot skor dengan rentang skor 288 sebagai berikut : 

Sangat Tidak 
Setuju Tidak Setuju Ragu-Ragu 

 
Setuju 

Sangat Setuju 

     
     

360 648 936 1224       1512 1800 
                              1124            
     
Berdasarkan bobot skor variabel iklim organisasi di atas, ternyata iklim 

organisasi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang masih 

belum baik, dalam arti Iklim Organisasi yang diterapkan di Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten Subang masih perlu dibenahi dan diperbaiki 

kedepannya, karena Iklim organisasi salah satu faktor yang berpengaruh pada 

kinerja. 

 

4.4. Kepuasan Kerja Pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kabupaten Subang 

 
Kepuasan kerja diperoleh karyawan karena pemberian kompensasi 

aygnsesuai harapan. Kondisi ini sangat di harapkan oleh organisasi karena 

pencapaian tujuan organisasi akan lebih baik bahkan organisasi mempunyai 

prestise di mata publik. Pengertian kepuasan kerja menurut Wood, Wallace, dan 

Zeffane (2001), bahwa “Job satisfaction is the degree to which individuals feel 

positively about their jobs. As a concept, job satisfaction also indicates the degree 

to which the expectations in someone’s psychological contract are fulfilled”. 

Kepuasan kerja menurut Kinicky dan Robert (2006) adalah kecenderungan 

emosi terhadap pekerjaan. Kecenderungan emosi ini diungkapkan oleh Newstorm 
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(2007) dimana emosi suka atau tidak suka terhadap pekerjaan. Robbins dan 

Timothy (2008) berpendapat bahwa kepuasan kerja merupakan perasaan positif 

tentang pekerjaan seseorang dimana terdapat hasil-hasil evaluasi karakteristiknya. 

Pendapat ini sejalan dengan MCShane dan Glinow (2008) dimana kepuasan kerja 

adalah hasil penilaian seseorang terhadap pekerjaan. Penilaian ini diberikan dalam 

konteks pekerjaan sesuai dengan persepsinya pada karakteristik pekerjaan, 

lingkungan kerja dan pengalama emosi didalamnya. McShane berkata bahwa 

seseorang tetap dapat menyukai teman kerjanya meskipun kurang puas dengan 

pekerjaannya. 

Kepuasan kerja yang di anggap sebagai sikap terhadap pekerjaan 

dikemukaan juga oleh Greenberg dan Baron (2008), serta Ivancevich dan 

Donnelly (2000) menyatakan bahwa “kepuasan kerja merupakan sikap yang 

dimiliki pegawai tentang pekerjaan”. Kemudian menurut Gibson (2000) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap seseorang terhadap 

pekerjaannya. Sikap tersebut berasal dari persepsi mereka mengenai pekerjaannya 

dan hal tersebut tergantung pada tingkat outcome intrinsic maupun ekstrinsik dan 

bagaimana pekerja memandang outcome tersebut. Kepuasan kerja akan 

mencerminkan perasaan merka terhadap pekerjaan. 

Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah dari 

indikator-indikator  variabel kepuasan kerja yaitu skor tertinggi 5 x 30 = 150, 

sedangkan skor terendah 1 x 30 = 30 untuk setiap indikator, skor tersebut 

dipergunakan untuk mencari bobot setiap indikator dari variabel kepuasan kerja 
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pegawai dengan rentang skor 40. Untuk lebih jelasnya mengenai indicator-

indikator  tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini; 

Tabel 4.18  Tanggapan responden mengenai Pekerjaan yang saya kerjakan 
disini sangat menarik, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 6 20.0 30 
Setuju 20 66.7 80 
Ragu-Ragu 4 13.3 12 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 112 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

     
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Pekerjaan yang saya kerjakan disini sangat menarik dengan skor 112, hal ini 

menunjukkan bahwa para pegawai merasa puas karena pekerjaan yang mereka 

kerjakan disini sangat menarik. Kondisi ini terlihat dari 20 responden yang 

memilih jawaban setuju.  

 
Tabel 4.19  Tanggapan responden mengenai Saya lebih suka melaksanakan 

pekerjaan diluar pekerjaan saya, Dinas Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kabupaten Subang 2017 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 7 23.3 35 
Setuju 14 46.7 56 
Ragu-Ragu 7 23.3 21 
Tidak Setuju 2 6.7 4 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 116 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
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Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Saya 

lebih suka melaksanakan pekerjaan diluar pekerjaan saya dengan skor 116, hal ini 

menunjukkan bahwa para pegawai merasa belum puas karena mereka lebih suka 

melaksanakan pekerjaan diluar pekerjaan mereka. Kondisi ini terlihat dari 14 

responden yang memilih jawaban setuju. 

Tabel 4.20 Tanggapan responden mengenai Tunjangan yang saya peroleh 
disini cukup banyak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 8 26.7 40 
Setuju 10 33.3 40 
Ragu-Ragu 12 40.0 36 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 116 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Tunjangan yang saya peroleh disini cukup banyak dengan skor 116, hal ini 

menunjukkan bahwa para pegawai merasa cenderung agak puas karena tunjangan 

yang mereka peroleh cukup banyak. Kondisi ini terlihat dari 12 responden yang 

memilih jawaban setuju.  

Tabel 4.21 Tanggapan responden mengenai Institusi memberikan 
penghargaan yang baik kepada saya sebagai pegawai, Dinas 
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, 2017 
(n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 3 10.0 15 
Setuju 16 53.3 64 
Ragu-Ragu 10 33.3 30 
Tidak Setuju 1 3.3 2 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
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Total Skor 30 100 111 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Institusi memberikan penghargaan yang baik kepada saya sebagai pegawai 

dengan skor 111, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai merasa puas karena 

Institusi memberikan penghargaan yang baik kepada mereka sebagai pegawai. 

Kondisi ini terlihat dari 16 responden yang memilih jawaban setuju.  

Tabel 4.22 Tanggapan responden mengenai Institusi jarang melakukan 
promosi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 
Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 4 13.3 20 
Setuju 9 30.0 36 
Ragu-Ragu 14 46.7 42 
Tidak Setuju 3 10.0 6 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 104 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Institusi jarang melakukan promosi dengan skor 104, hal ini menunjukkan bahwa 

para pegawai merasa puas karena Institusi cenderung sering melakukan promosi. 

Kondisi ini terlihat dari 14 responden yang memilih jawaban ragu-ragu.  
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Tabel 4.23  Tanggapan responden mengenai Di institusi ini, jika 
melaksanakan tugas dengan baik akan mendapatkan promosi, 
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, 
2017 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 6 20.0 30 
Setuju 20 66.7 80 
Ragu-Ragu 4 13.3 12 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 112 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

     
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Di 

institusi ini, jika melaksanakan tugas dengan baik akan mendapatkan promosi 

dengan skor 112, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai merasa puas karena 

Di institusi ini, jika melaksanakan tugas dengan baik akan mendapatkan promosi. 

Kondisi ini terlihat dari 20 responden yang memilih jawaban setuju.  

 
Tabel 4.24  Tanggapan responden mengenai Atasan saya selalu memberikan 

dukungan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 
Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 7 23.3 35 
Setuju 14 46.7 56 
Ragu-Ragu 7 23.3 21 
Tidak Setuju 2 6.7 4 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 116 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Atasan 

saya selalu memberikan dukungan dengan skor 116, hal ini menunjukkan bahwa 
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para pegawai merasa puas karena Atasan selalu memberikan dukungan. Kondisi 

ini terlihat dari 14 responden yang memilih jawaban setuju. 

Tabel 4.25 Tanggapan responden mengenai Atasan memiliki motivasi kerja 
yang tinggi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 
Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 8 26.7 40 
Setuju 10 33.3 40 
Ragu-Ragu 12 40.0 36 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 116 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Atasan 

memiliki motivasi kerja yang tinggi dengan skor 116, hal ini menunjukkan bahwa 

para pegawai merasa puas karena Atasan memiliki motivasi kerja yang tinggi. 

Kondisi ini terlihat dari 12 responden yang memilih jawaban setuju.  

Tabel 4.26 Tanggapan responden mengenai Rekan kerja membantu 
pekerjaan saya hingga selesai, Dinas Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 3 10.0 15 
Setuju 16 53.3 64 
Ragu-Ragu 10 33.3 30 
Tidak Setuju 1 3.3 2 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 111 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Rekan 

kerja membantu pekerjaan saya hingga selesai dengan skor 111, hal ini 

menunjukkan bahwa para pegawai merasa puas karena Rekan kerja membantu 
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pekerjaan mereka hingga selesai. Kondisi ini terlihat dari 16 responden yang 

memilih jawaban setuju.  

Tabel 4.27 Tanggapan responden mengenai Saya menikmati bekerja 
dengan teman-teman yang saya miliki disini, Dinas Peternakan 
dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 4 13.3 20 
Setuju 9 30.0 36 
Ragu-Ragu 14 46.7 42 
Tidak Setuju 3 10.0 6 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 104 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Saya 

menikmati bekerja dengan teman-teman yang saya miliki disini dengan skor 104, 

hal ini menunjukkan bahwa para pegawai cenderung tidak puas karena mereka 

tidak menikmati bekerja dengan teman-teman yang mereka miliki. Kondisi ini 

terlihat dari 14 responden yang memilih jawaban ragu-ragu.  

Secara umum variabel Kepuasan Kerja pegawai di Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten Subang g dapat dilihat pada tabel 4.28 di bawah ini  
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Tabel 4.28 Rangkuman Variabel Kepuasan Kerja Pegawai di Dinas 
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, 2017 
(n=30) 

 
No. Indikator Skor Ket. 

1. Pekerjaan yang saya kerjakan disini sangat menarik 112 Setuju 
2. Saya lebih suka melaksanakan pekerjaan diluar pekerjaan saya 116 Setuju 
3. Tunjangan yang saya peroleh disini cukup banyak 116 Setuju 
4. Institusi memberikan penghargaan yang baik kepada saya sebagai 

pegawai 111 Setuju 

5. Institusi jarang melakukan promosi 104 Ragu-Ragu 
6. Di institusi ini, jika melaksanakan tugas dengan baik akan 

mendapatkan promosi 112 Setuju 

7. Atasan saya selalu memberikan dukungan 116 Setuju 
8. Atasan memiliki motivasi kerja yang tinggi 116 Setuju 
9. Rekan kerja membantu pekerjaan saya hingga selesai 111 Setuju 

10. Saya menikmati bekerja dengan teman-teman yang saya miliki 
disini 104 Ragu-Ragu 

 Jumlah 1118  
 Rata-Rata Skor 111.8  

Sumber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS 12.0 
   

Berdasarkan tabel 4.28 di atas, skor total nilai kumulatif variabel kepuasan 

kerja pegawai mencapai 1789. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 10 x 30 = 

1500, dan  jumlah skor terendah adalah 1 x 10 x 30 = 300. Klasifikasi skor 

jawaban responden variabel kepuasan kerja pegawai dapat digambarkan dalam 

tahapan bobot skor dengan rentang skor 240 sebagai berikut : 

Sangat Renda 
Rendah Cukup Tinggi 

 
Sangat Tinggi 

     
     
300 540 780 1020       1260 1500 

                               1789           
     
Berdasarkan Tabel 4.28 dan bobot skor variabel kepuasan kerja di atas, 

ternyata kepuasan kerja pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Subang sudah tergolong baik, dalam arti kepuasan kerja para pegawai 
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di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang masih perlu 

ditingkatkan dan diperbaiki kedepannya, karena kepuasan kerja salah satu faktor 

yang berpengaruh pada kinerja pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kabupaten Subang. 

4.5 Kinerja Pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 
Subang 
 

Organisasi dalam menjalankan perannya akan bertumpu pada aktivitas 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  Pencapaian tujuan ini dilakukan melalui 

kerjasama antara anggota organisasi.  Tujuan organisasi akan dapat diwujudkan 

secara optimal apabila didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang 

memiliki kualitas yang baik.  Apabila kualitas dari para sumber daya manusia 

baik maka ia akan menghasilkan kinerja yang baik pula dan kondisi seperti itu 

akan memberikan dampak pada produktivitas yang dihasilkan. 

Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang).  

Mangkunegara (2005:67) berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.  

Sedangkan Kusriyanto dalam (Mangkunagara, 2005) mendefisikan kinerja adalah 

perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu.    

Kinerja pegawai merupakan kemampuan yang diberikan dan ditunjukkan 

pegawai pada saat melakukan tugas-tugasnya, dengan kata lain bahwa kinerja 

pegawai bisa dikatakan sebagai penampilan kerja yang ditunjukkan pegawai di 
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tempat kerjanya, dan kinerja pegawai juga bisa dikatakan sebagai kemampuan 

yang diperlihatkan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. 

Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah dari 

indikator-indikator  variabel kinerja yaitu skor tertinggi 5 x 30 = 150, sedangkan 

skor terendah 1 x 30 = 30 untuk setiap indikator, skor tersebut dipergunakan 

untuk mencari bobot setiap indikator dari variabel kinerja dengan rentang skor 40. 

Untuk lebih jelasnya mengenai indicator-indikator  tersebut, dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini; 

Tabel 4.29 Tanggapan responden mengenai Ketercapaian target dalam 
bekerja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 
Subang, 2017 (n=30) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 4 13.3 20 
Setuju 10 33.3 40 
Ragu-Ragu 15 50.0 45 
Tidak Setuju 1 3.3 2 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 107 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

     
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Ketercapaian target dalam bekerja, dengan skor 107, hal ini berarti para pegawai 

merasa belum ada Ketercapaian target dalam bekerja. Hal ini terlihat dari 15 

responden memilih jawaban ragu-ragu. 
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Tabel 4.30 Tanggapan responden mengenai Efisiensi waktu untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan, Dinas Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 5 16.7 25 
Setuju 12 40.0 48 
Ragu-Ragu 11 36.7 33 
Tidak Setuju 2 6.7 4 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 110 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Efisiensi 

waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dengan skor 110, hal ini berarti para 

pegawai merasa belum efesien waktu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Hal ini 

terlihat dari 12 responden memilih jawaban setuju dan ragu-ragu. 

Tabel 4.31 Tanggapan responden mengenai Ketelitian dalam melaksanakan 
pekerjaan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 3 10.0 15 
Setuju 16 53.3 64 
Ragu-Ragu 11 36.7 33 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 112 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan, dengan skor 112, hal ini berarti para 

pegawai merasa ada Ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini terlihat 

dari 16 responden memilih jawaban setuju. 



 105 

Tabel 4.32 Tanggapan responden mengenai Penguasaan pengetahuan 
mengenai pekerjaan yang dihadapi selama ini, Dinas Peternakan 
dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 2 6.7 10 
Setuju 11 36.7 44 
Ragu-Ragu 14 46.7 42 
Tidak Setuju 3 10.0 6 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 102 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Penguasaan pengetahuan mengenai pekerjaan yang dihadapi selama ini, dengan 

skor 102, hal ini para pegawai merasa belum ada Penguasaan pengetahuan 

mengenai pekerjaan yang dihadapi selama ini. Hal ini terlihat dari 14 responden 

memilih jawaban ragu-ragu 

Tabel 4.33 Tanggapan responden mengenai Dalam menyelesaikan pekerjaan 
anda selalu mengeluarkan ide-ide atau gagasan untuk mengatasi 
masalah yang rumit, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 3 10.0 15 
Setuju 10 33.3 40 
Ragu-Ragu 16 53.3 48 
Tidak Setuju 1 3.3 2 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 107 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Dalam 

menyelesaikan pekerjaan anda selalu mengeluarkan ide-ide atau gagasan untuk 

mengatasi masalah yang rumit, dengan skor 107, hal ini berarti para pegawai 

merasa Dalam menyelesaikan pekerjaan nya belum mengeluarkan ide-ide atau 
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gagasan untuk mengatasi masalah yang rumit. Hal ini terlihat dari 16 responden 

memilih jawaban ragu-ragu. 

Tabel 4.34 Tanggapan responden  mengenai selalu berusaha bekerjasama 
dengan sesama rekan untuk menyelesaikan pekerjaan, Dinas 
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, 2017 
(n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 6 20.0 30 
Setuju 11 36.7 44 
Ragu-Ragu 13 43.3 39 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 113 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai selalu 

berusaha bekerjasama dengan sesama rekan untuk menyelesaikan pekerjaan, 

dengan skor 113, hal ini berarti para pegawai belum berusaha bekerjasama dengan 

sesama rekan untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini terlihat dari 13 responden 

memilih jawaban ragu-ragu. 

Tabel 4.35 Tanggapan responden mengenai organisasi selalu bertanggung 
jawab dan berani menanggung resiko terhadap pekerjaan dan 
keputusan yang diambil, Dinas Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 3 10.0 15 
Setuju 16 53.3 64 
Ragu-Ragu 11 36.7 33 
Tidak Setuju 0 2.0 2 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 112 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
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Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai selalu 

bertanggung jawab dan berani menanggung resiko terhadap pekerjaan dan 

keputusan yang diambil, dengan skor 112, hal ini berarti para pegawai belum 

bertanggung jawab dan berani menanggung resiko terhadap pekerjaan dan 

keputusan yang diambil. Hal ini terlihat dari 16 responden memilih jawaban ragu-

ragu. 

Tabel 4.36 Tanggapan responden mengenai mampu mengambil keputusan 
dalam menyelesaikan masalah dengan memperhatikan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku, Dinas Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 2 6.7 10 
Setuju 11 36.7 44 
Ragu-Ragu 14 46.7 42 
Tidak Setuju 3 10.0 6 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 102 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai mampu 

mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah dengan memperhatikan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku, dengan skor 102, hal ini berarti para pegawai 

merasa belum mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah 

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari 14 

responden memilih jawaban ragu-ragu. 
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Tabel 4.37 Tanggapan responden rekan kerja saling membantu pekerjaan 
hingga selesai, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 3 10.0 15 
Setuju 10 33.3 40 
Ragu-Ragu 16 53.3 48 
Tidak Setuju 1 3.3 2 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 105 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai memiliki 

loyalitas terhadap organisasi untuk menjaga  keutuhan/ integritas organisasi, 

dengan skor 105, hal ini berarti pegawai merasa belum memiliki loyalitas 

terhadap organisasi untuk menjaga  keutuhan/ integritas organisasi. Hal ini terlihat 

dari 16 responden memilih jawaban ragu-ragu. 

 

Tabel 4.38 Rangkuman variabel Kinerja Pegawai di Dinas Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, 2017 (n=30) 

No. Indikator Skor Ket. 
1. Ketercapaian target dalam bekerja 107 Setuju 
2. Efisiensi waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan  110 Setuju 
3. Ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan  112 Setuju 
4. Penguasaan pengetahuan mengenai pekerjaan yang 

dihadapi selama ini 102 Ragu-Ragu 

5. Dalam menyelesaikan pekerjaan anda selalu mengeluarkan 
ide-ide atau gagasan untuk mengatasi masalah yang rumit 107 Setuju 

6. selalu berusaha bekerjasama dengan sesama rekan untuk 
menyelesaikan pekerjaan 113 Setuju 

7. selalu bertanggung jawab dan berani menanggung resiko 
terhadap pekerjaan dan keputusan yang diambil 112 Setuju 

8. mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan 
masalah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang 
berlaku 

102 
Ragu-ragu 

9. memiliki loyalitas terhadap organisasi untuk menjaga  
keutuhan/ integritas organisasi 105 Setuju 

 Jumlah 970  
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Sumber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS 12.0 
 

Berdasarkan tabel 4.38 di atas, skor total nilai kumulatif variabel kinerja 

mencapai 970. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 9 x 30 = 1350, dan  

jumlah skor terendah adalah 1 x 9 x 30 = 270. Klasifikasi skor jawaban responden 

variabel kinerja dapat digambarkan dalam tahapan bobot skor dengan rentang skor 

216 sebagai berikut : 

 

Sangat Tidak 
Setuju Setuju Ragu-Ragu Setuju 

 
Sangat Setuju 

     
     
270 486 702 918       1134 1350 

                               970   
     
Berdasarkan Tabel 4.38 di atas, ternyata Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kabupaten Subang memiliki kinerja pegawai yang tinggi bahkan beberapa 

pegawai memiliki kinerja yang sangat tinggi. Hal ini menimbulkan hal baik bagi 

pihak organisasi  karena kinerja pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kabupaten Subang meningkat 

 

4.6 Pengaruh Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 
Pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang 
 

Untuk mengungkap pengaruh sebuah variabel atau seperangkat variabel 

terhadap varibel lain , dapat digunakan Analisis Jalur ( Path Analysis). Pada 

analisis jalur ini besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, baik 

langsung maupun tidak langsung dapat diketahui.  Sebelum mengambil keputusan 

mengenai besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya tersebut, 
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terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis, baik pengujian secara keseluruhan 

ataupun secara individual. 

Untuk mengetahui apakah varibel bebas yaitu Pengaruh iklim organisasi 

dan kepuasan kerja terhadap Kinerja pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kabupaten Subang, dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (path 

analysis) dan software yang digunakan adalah SPSS release 12. Adapun langkah 

yang dilakukan adalah menghitung korelasi antar variabel, sehingga diperoleh 

seperti tabel 4.39 di bawah ini. 

Tabel  4.39 Matriks Korelasi Antar Variabel 

Correlations 
 Kinerja Iklim 

Organisasi 
Kepuasan 

Kerja 

Pearson Correlation 
Kinerja 1.000 .591 .489 
Iklim Organisasi .591 1.000 .359 
Kepuasan Kerja .489 .359 1.000 

Sig. (1-tailed) 
Kinerja . .000 .000 
Iklim Organisasi .000 . .005 
Kepuasan Kerja .000 .005 . 

N 
Kinerja 30 30 30 
Iklim Organisasi 30 30 30 
Kepuasan Kerja 30 30 30 

 
Sumber : hasil output SPSS 
 
Selanjutnya berdasarkan kepada hasil perhitungan matriks korelasi dapat 

dihitung koefisien jalur, pengaruh secara keseluruhan dari X1 sampai X2 serta 

koefisien jalur variabel lainnya di luar variabel X1 sampai X2 seperti tabel 4.39 di 

bawah ini. 
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Tabel 4.40 Besarnya Koefisien Jalur 

Koefisien jalur X1 terhadap X2 px1x2 0.359 

Koefisien jalur X1 terhadap Y pyx1 0.477 

Koefisien jalur X2 terhadap Y pyx2 0.318 

     Sumber : hasil output SPSS 

Hasil perhitungan untuk koefisien detreminasi multiple (R2 Y.X1, X2,). 

Koefisien korelasi (R Y.X1, X2), koefisien determinasi variabel lain terhadap Y (P2 Y 

Є), dan koefisien jalur variabel lain terhadap Y (P Y Є), secara rincin ditunjukan 

oleh tabel 4.41 berikut ini : 

 

Tabel 4.41 Koefisien Determinasi Multiple, dan Koefisien Jalur Variabel 
Lain 

 

Determinasi Multiple (R2) R2 Y.X1, X2,  0.437 

Koefisien Korelasi Multiple R Y.X1, X2, 0.661 

Determinasi Var. Lain terhadap Y P2 Y Є 0.563 

Sumber : hasil output SPSS 

artinya bahwa pengaruh variabel X1, dan X2 secara bersama-sama terhadap 

variabel Y sebesar 0.437 atau 43.7% variabel X1, dan X2 secara bersama-sama 

mempengaruhi Y, dan sisanya 0.563 atau 56.3% dipengaruhi variabel lain yang 

tidak masuk dalam penelitian 

Didasarkan pada kerangka teori bahwa ada pengaruh antara Pengaruh 

iklim organisasi dan kepuasan kerja terhadap Kinerja pegawai di Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang selanjutnya akan  menguji 
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hipotesis secara keseluruhan tersebut dengan bentuk seperti tabel 4.42 sebagai 

berikut  : 

Tabel 4.42 Hasil Pengujian Simultan X1 dan X2 terhadap Y 

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 340.678 2 170.339 18.268 .000b 
Residual 438.249 27 9.324   
Total 778.927 29    

 

Sumber : Output SPSS 12.0 

Dari tabel 4.51 di atas, terlihat bahwa nilai Fhitung sebesar 18.268 dengan 

sig. Level sebesar 0.00 lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan hasil 

pengujian simultan terbukti atau signifikan, sehingga dapat diteruskan pada 

analisis lebih lanjut dengan pengujian secara parsial. 

Sedangkan hasil hubungan kausal atau pengaruh  secara langsung X1 dan 

X2 terhadap Y, dapat dilihat pada tabel 4.43 di bawah ini.  

Tabel 4.43  Pengaruh Variabel X1 dan X2 ke Y dan Pengaruh Diluar 
Variabel X1 dan X2 

 

Interpretasi Analisis Jalur 

Keterangan Pengaruh % 

 Pengaruh X1, X2  ke Y 0.437 43.7 

 Pengaruh Diluar X1, X2 0.563 56.3 

Jumlah  100 

Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS 

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa iklim organisasi dan 

kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Peternakan dan 
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Kesehatan Hewan Kabupaten Bandung yakni sebesar 43.7%, sedangkan sisanya 

sebesar 56.3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis 

yaitu motivasi kerja, komitmen, budaya kerja, lingkungan kerja. Namun apabila 

dilihat secara parsial iklim organisasi dominan mempengaruhi kinerja daripada 

kepuasan kerja kerja, dari  hasil pengujian hipotesis tersebut dapat digambarkan 

diagram hubungan kausal variabel X1, X2 terhadap Y sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sebagaimana pada  gambar 4.1 di atas,  terlihat bahwa iklim Organisasi 

dominan mempengaruhi Kinerja dengan koefisien jalur sebesar 0.477 dengan 

thitung sebesar 4.070 dengan nilai ttabel pada taraf signifikansi α(0,05) =1.67, 

daripada kepuasan kerja sebesar 0.318 dengan thitung sebesar 2.712 dengan nilai 

ttabel pada taraf signifikansi α(0,05) =1.67, serta kedua variabel tersebut terbukti 

mempengaruhi kinerja, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.41 di bawah ini. 

 

rX1X2=0.359 

R2
YX1YX2= 0.437 

 X1 

X2 

PYX1=0.477 
t YX1=4.070 

Y 

PYX2=0.318 
t YX2=2.712 

Gambar 4.1 Diagram Kausal antara Iklim Organisasi (X1) dan 
Kepuasan Kerja (X2) terhadap Kinerja (Y) 

 =0.563 
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Tabel 4.44 Pengujian Koefisien Jalur secara Parsial 
 

Simbol 
Koefisien Jalur 

thitung ttabel Kesimpulan 

 
PYX1 

 
0.477 

 
4.070 

 
1.67 

Ho tolak 
Terdapat pengaruh iklim organisasi 
terhadap kinerja 
 

 
PYX2 

 
0.318 

 
2.712 

 
1.67 

Ho tolak 
Terdapat pengaruh kepuasan kerja 
terhadap kinerja 
 

  Sumber : hasil perhitungan 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa iklim 

organisasi terhadap kinerja pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung 

di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang dapat dilihat pada 

tabel  4.45 dibawah ini : 

Tabel 4.45 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Dari Iklim Organisasi 
Terhadap Kinerja 

 

Interpretasi Analisis Jalur 

Ket   Pengaruh % 

X1 Pengaruh langsung ke Y 0.227529 22.7529 

 Pengaruh tidak langsung melalui X2 ke Y 0.054455 5.445527 

Jumlah   0.281984 28.19843 
Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS 

Dari tabel di atas dapat terlihat  bahwa kontribusi iklim organisasi 

terhadap kinerja secara langsung sebesar 22.7529% dengan koefisien thitung 

sebesar 4.070, sedangkan untuk nilai ttabel pada taraf signifikansi α(0,05) =1.67, 

karena nilai thitung > ttabel, serta tidak langsung melalui variabel kepuasan kerja 

sebesar 5.445527%. Sedangkan kontribusi iklim organisasi terhadap kinerja 
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secara keseluruhan mencapai 28.19843%, dapat disimpulkan bahwa iklim 

organisasi signifikan berpengaruh langsung terhadap kinerja, bukti empiris ini 

memberikan indikasi bahwa dalam upaya  meningkatkan kinerja, perlu adanya 

perbaikan faktor paradigma iklim organisasi, karena faktor iklim organisasi terkait 

erat dengan peningkatan Kinerja. Koefisien jalur menunjukkan nilai positif dan 

signifikan, artinya dimana semakin baik iklim organisasi yang diciptakan, maka 

kinerja akan meningkat. 

Demikian juga, hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa 

pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten Subang baik secara langsung maupun tidak 

langsung dapat terlihat pada tabel 4.46 di bawah ini : 

Tabel 4.46 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung dari Kepuasan Kerja 
Terhadap Kinerja 

 

Interpretasi Analisis Jalur 

Ket   Pengaruh % 

X2 Pengaruh langsung ke Y 0.101124 10.1124 

  Pengaruh tidak langsung melalui X1 ke Y 0.054455 5.445527 

Jumlah   0.155579 15.55793 
Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS 

Dari tabel di atas dapat terlihat  bahwa kontribusi kepuasan kerja terhadap 

Kinerja secara langsung sebesar 10.1124% dengan koefisien thitung sebesar 2.712, 

sedangkan untuk nilai ttabel pada taraf signifikansi α(0,05) =1.67, karena nilai 

thitung > ttabel, serta tidak langsung melalui variabel iklim organisasi sebesar 

5.445527%. Sedangkan kontribusi kepuasan kerja  terhadap kinerja secara 
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keseluruhan mencapai 15.55793%, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

signifikan berpengaruh langsung terhadap kinerja, bukti empiris ini memberikan 

indikasi bahwa dalam upaya  meningkatkan kinerja, perlu adanya perbaikan faktor 

kepuasan kerja, karena faktor kepuasan kerja terkait erat dengan peningkatan 

kinerja. Koefisien jalur menunjukkan nilai positif dan signifikan, artinya dimana 

semakin baik kepuasan kerja yang dilakukan akan mengakibatkan 

meningkatkanya kinerja pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Subang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui 

Pengaruh Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Iklim Organisasi yang terjadi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Subang belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, dalam arti 

iklim organisasi merupakan salah satu faktor yang memilik pengaruh besar 

pada kelangsungan organisasi, namun terdapat beberapa unsur/indikator yang 

dinilai kurang nyaman, sehingga responden lebih banyak memilih jawaban 

ragu-ragu.  

2. Kepuasan kerja pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Subang memperoleh nilai yang cenderung rendah. Hal ini berarti 

bahwa masih terdapat indikasi kepuasan kerja yang rendah yang harus 

diperbaiki oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang. 

3. Kinerja pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 

Subang tergolong  yang tinggi bahkan beberapa pegawai memiliki kepuasan 

yang tinggi, dari beberapa indikator yang ada, keseluruhan menunjukkan nilai 

yang baik dan tinggi. 
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4. Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja secara simultan berpengaruh terhadap 

Kinerja pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 

Subang. Namun secara parsial Iklim Organisasi dominan mempengaruhi 

Kinerja daripada kepuasan kerja. Dan secara parsial, pengaruh iklim 

Organisasi dan kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai adalah sebagai 

berikut: 

a. Iklim Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja, sehingga apabila iklim 

Organisasi yang terjadi sesuai, maka kinerja akan meningkat pula. 

b. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap Kinerja, sehingga apabila kepuasan 

kerja yang dirasakan pegawai tinggi, maka Kinerja akan meningkat pula. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, maka 

penulis ingin mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang. untuk meningkatkan 

Iklim Organisassi dan Kepuasan Kerja. Saran-saran tersebut antara lain 

1. Dalam mengahadapi suatu perubahan organisasi, iklim organisasi dirasa 

penting untuk menjadi penggerak kedisiplinan, motivasi dan keinginan pegwai 

untuk memberikan hasil terbaik pada organisasi. Sehingga iklim organisasi di 

masa depan harus mendapat perhatian lebih. 

2. Perbaikan Kepuasan kerja pegawai dapat dilakukan melalui peningkatan 

pemahaman sistem nilai yang berlaku serta tanggap dalam menanggapi semua 

informasi yang diterima, maka sebaiknya Dinas Peternakan dan Kesehatan 
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Hewan Kabupaten Subang meningkatkan kepuasan kerja pegawainya baik 

melalui pemberian beberapa penghargaan dan fasilitas memadai, sehingga 

untuk selanjutnya akan mendorong tercapainya kepuasan yang tinggi. 

3. Kinerja pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang 

harus ditingkatkan agar kinerja dan motivasi yang terbentuk menjadi semakin 

tinggi 
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Perihal  : Permohonan Pengisian Kuesioner 
Lampiran  : 1 (satu) Berkas 
 
 
Kepada 
Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i 
Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang 
 
 
Dengan hormat,  
 
Dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa tesis pada Program 
Pascasarjana Universitas Winaya Mukti, Program Studi Manajemen 
Sumber Daya Manusia, bersama ini saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i 
untuk dapat memberikan jawaban atas kuesioner yang saya serahkan ini 
berkaitan dengan penelitian saya yang berjudul : “Pengaruh Iklim 
Organisasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas 
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang” 
 
Hasil pengisian jawaban ini merupakan informasi yang hanya digunakan 
untuk kepentingan penelitian ini semata, tidak untuk dipublikasikan dan 
bersifat rahasia. Dengan demikian tidak akan mempengaruhi 
keberadaaan Bapak/Ibu/Sdr/i sebagai pegawai pada Dinas Peternakan 
dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang. 
 
Partisipasi dan bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i sangat berarti bagi saya dalam 
rangka penyusunan tugas akhir ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, 
saya ucapkan terima kasih. 
 
 
 
       Bandung, September 2017 
 
 
 
 
       Peneliti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUESIONER PENELITIAN 



 
 

 

 

 

Petunjuk Pengisian : 

 

1. Isilah data responden terlebih dahulu dengan lengkap. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan memilih jawaban yang sesuai 

dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i, kemudian berilah tanda check list 

() pada salah satu pilihan jawaban yang sudah tersedia. 

 

 

Data Responden : 

 

Usia   : ………………Tahun 

Jenis Kelamin : L/P* 

Pendidkan Formal : SD/SMP/SMA/DIPLOMA/S-1/S-2* 

Lama Bekerja  : ………….Tahun ………..Bulan 

Pangkat/Gol  : …………………………………………… 

 

 

* Coret yang tidak perlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

I. VARIABEL IKLIM ORGANISASI 

No Pertanyaan Tanggapan 

 Bagaimana Menurut Penilaian Anda Mengenai Iklim organisasi Pada Ini Dalam Hal : 

1 penerapan kebijakan atau 
peraturan yang berlaku saat ini 
dalam mekanisme kerja sudah 
efektifi 

Sangat 
Setuju 

 
 

setuju 
 
 
 

Ragu-
ragu 

 
 

Tidak 
Setuju 

 
 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

2 Kejelasan prosedur kerja yang 
berjalan saat ini sangat jelas 
 

Sangat 
Setuju 

 
 

setuju 
 
 
 

Ragu-
ragu 

 
 

Tidak 
Setuju 

 
 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

3 Selalu mentaati kebijakan 
Organisasi yang ada 

Sangat 
Setuju 

 
 

setuju 
 
 
 

Ragu-
ragu 

 
 

Tidak 
Setuju 

 
 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

4 Merasa nyaman sebagai pegawai di 
Dinas Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kabupaten Subang 

Sangat 
Setuju 

 
 

setuju 
 
 
 

Ragu-
ragu 

 
 

Tidak 
Setuju 

 
 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

5 Keadaan situasi dalam mengambil 
suatu keputusan sangat nyaman 

Sangat 
Setuju 

 
 

setuju 
 
 
 

Ragu-
ragu 

 
 

Tidak 
Setuju 

 
 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

6 Dalam mengambil keputusan/ 
memecahkan persoalan selalu 
bertanya kepada Atasan  

Sangat 
Setuju 

 
 

setuju 
 
 
 

Ragu-
ragu 

 
 

Tidak 
Setuju 

 
 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

7 Dalam menetapkan suatu target 
pekerjaan disesuaikan dengan 
kemampuan/kompetensi pegawai 
dan menjadi suatu tantangan dan 
resiko dalam pekerjaan 

Sangat 
Setuju 

 
 

setuju 
 
 
 

Ragu-
ragu 

 
 

Tidak 
Setuju 

 
 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

8 Dalam melaksanakan pekerjaan 
selalu memperoleh imbalan dan 
penghargaan 

Sangat 
Setuju 

 
 

setuju 
 
 
 

Ragu-
ragu 

 
 

Tidak 
Setuju 

 
 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

9 Kejelasan  Informasi 
pengorganisasian dan perumusan 
pekerjaan dalam hal visi, misi dan 
sasaran kerja  

Sangat 
Setuju 

 
 

setuju 
 
 
 

Ragu-
ragu 

 
 

Tidak 
Setuju 

 
 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

10 Diantara rekan sejawat/bawahan 
maupun pimpinan telah memiliki 
sikap saling mempercayai dalam 
bekerja sesuai dengan tugas, 
wewenangan dan tanggung jawab 
masing-masing 

Sangat 
Setuju 

 
 

setuju 
 
 
 

Ragu-
ragu 

 
 

Tidak 
Setuju 

 
 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

11 Sikap ingin menolong apabila 
teman anda memiliki banyak 
pekerjaan yang belum 
terselesaikan 

Sangat 
Setuju 

 
 

setuju 
 
 
 

Ragu-
ragu 

 
 

Tidak 
Setuju 

 
 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

12 Dalam lingkungan bekerja anda 
merasa bersahabat dengan atasan, 
bawahan maupun rekan sejawat 

Sangat 
Setuju 

 
 

setuju 
 
 
 

Ragu-
ragu 

 
 

Tidak 
Setuju 

 
 

Sangat 
Tidak 
Setuju 



 
 

 

II. KEPUASAN KERJA 

Setiap pernyataan diberikan lima alternatif jawaban. Silahkan berikan 

tanda (x) pada tempat yang disediakan 

Keterangan: 

ST : Sangat Setuju    TS : Tidak Setuju 

S : Setuju     STS : Sangat Tidak Setuju 

R : Ragu 

Menurut anda, sejauhmana Kepuasan Kerja Bapak/Ibu sebagai Pegawai pada 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang 

No. KETERANGAN 
HARAPAN 

SS S R TS STS 

1. Pekerjaan yang saya kerjakan disini sangat 

menarik 

     

2. Saya lebih suka melaksanakan pekerjaan diluar 

pekerjaan saya 

     

3.  Tunjangan yang saya peroleh disini cukup banyak      

4.  Institusi memberikan penghargaan yang baik 

kepada saya sebagai pegawai 

     

5.  Institusi jarang melakukan promosi      

6 Di institusi ini, jika melaksanakan tugas dengan 

baik akan mendapatkan promosi 

     

7. Atasan saya selalu memberikan dukungan      

8. Atasan memiliki motivasi kerja yang tinggi      

9.  Rekan kerja membantu pekerjaan saya hingga 

selesai 

     

10. Saya menikmati bekerja dengan teman-teman yang 

saya miliki disini 

     

 

 

 

 

 

 



 
 

 

III. KINERJA PEGAWAI 

No Pertanyaan Tanggapan 

 Bagaimana menurut penilaian anda mengenai prestasi kerja anda selama ini 

1 Ketercapaian target dalam 
bekerja 

Sangat 
Tercapai 

 
 

Tercapai 
 
 

Cukup 
Tercapai 

 

Tidak 
Tercapai 

 

Sangat 
Tidak 

Tercapai 
 

2 Efisiensi waktu untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan  

Sangat 
Efisien 

 

Efisien 
 
 

Cukup 
Efisien 

 

Tidak 
Efisien 

 

Sangat 
Tidak 

Efisien 
3 Ketelitian dalam melaksanakan 

pekerjaan  
Sangat 
Teliti 

 

Teliti 
 

Cukup 
Teliti 

Tidak 
Teliti 

 

Sangat 
Tidak  
Teliti 

4 
 

Penguasaan pengetahuan 
mengenai pekerjaan yang 
dihadapi selama ini 

Sangat 
Menguasai 

 

Menguasai  
 

Cukup 
Menguasai  

Tidak 
Menguasai 

 

Sangat 
Tidak 

Menguasai 

5 Dalam menyelesaikan 
pekerjaan anda selalu 
mengeluarkan ide-ide atau 
gagasan untuk mengatasi 
masalah yang rumit 

Sangat 
Sering 

 

Sering 
 
 

Cukup 
Sering 

 
 

Kadang-
kadang 

 

Tidak 
Pernah 

 

6 selalu berusaha bekerjasama 
dengan sesama rekan untuk 
menyelesaikan pekerjaan 

Sangat 
Sering 

 

Sering 
 
 

Cukup 
Sering 

 
 

Kadang-
kadang 

 

Tidak 
Pernah 

 

7 selalu bertanggung jawab dan 
berani menanggung resiko 
terhadap pekerjaan dan 
keputusan yang diambil 

Sangat 
bertanggung

jawab 

Bertanggung 
jawab 

Cukup 
bertanggung

jawab 

Tidak 
bertanggung

jawab 

Sangat  
Tidak 

bertanggung
jawab 

8 mampu mengambil keputusan 
dalam menyelesaikan masalah 
dengan memperhatikan 
ketentuan-ketentuan yang 
berlaku 

Sangat 
Mampu 

 

Mampu  Cukup 
Mampu 

 

Tidak 
Mampu  

Sangat 
Tidak 

Mampu 
 

9 memiliki loyalitas terhadap 
organisasi untuk menjaga  
keutuhan/ integritas organisasi 

Sangat 
Loyal 

 

Loyal 
 

Cukup 
Loyal 

 
 

Tidak Loyal 
  

Sangat 
Tidak Loyal 

 
 

 

Catatan : 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

-----Terima kasih atas partisipasi anda---- 



No. jenis kel Skala usia Skala penddk Skala
1 Perempuan 2 42 4 s2 4
2 perempuan 2 56 6 SMA 1
3 laki-laki 1 41 4 s1 3
4 laki-laki 1 40 4 s1 3
5 laki-laki 1 35 2 s1 3
6 laki-laki 1 38 3 s1 3
7 laki-laki 1 34 2 s1 3
8 perempuan 2 52 6 s1 3
9 laki-laki 1 54 6 s1 3
10 perempuan 2 54 6 s1 3
11 laki-laki 1 42 4 s2 4
12 laki-laki 1 37 3 SMA 1
13 laki-laki 1 52 6 s1 3
14 laki-laki 1 31 2 SMEA 1
15 perempuan 2 36 3 S1 3
16 perempuan 2 42 4 s2 4
17 laki-laki 1 34 2 s1 3
18 laki-laki 1 48 5 SMA 1
19 perempuan 2 55 6 SMA 1
20 laki-laki 1 48 5 s2 4
21 laki-laki 1 53 6 s1 3
22 perempuan 2 42 4 s1 3
23 perempuan 2 43 4 s1 3
24 laki-laki 1 38 2 s1 3
25 perempuan 2 47 5 s2 4
26 laki-laki 1 36 3 SMA 1
27 laki-laki 1 50 5 S1 3
28 perempuan 2 32 2 D3 2
29 laki-laki 1 44 4 s1 3
30 laki-laki 1 39 3 D3 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKOR
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
2 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 24
3 5 2 4 5 5 4 3 3 4 5 5 4 35
4 5 2 5 4 4 2 4 2 4 4 4 2 32
5 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 24
6 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 24
7 4 2 3 3 4 2 4 2 3 3 4 2 27
8 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 25
9 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 24
10 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26
11 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 25
12 4 2 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 30
13 5 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 3 29
14 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25
15 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 24
16 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25
17 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 24
18 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26
19 4 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 2 30
20 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 24
21 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 24
22 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26
23 5 2 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 33
24 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
25 5 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 30

DATA ORDINAL IKLIM ORGANISASINo



26 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
27 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 27
28 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26
29 4 2 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 30
30 5 2 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 30
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKOR
1 1 2,3439 2,4282 1 1 2,2659 2,9771 2,4772 1 1 1 2,2659 16,492
2 2,3279 1 1 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 12,305
3 3,6144 1 3,5034 3,4717 3,8893 3,3913 2,9771 2,4772 2,7038 3,4717 3,8893 3,3913 27,028
4 3,6144 1 4,1325 2,5725 2,5714 1 4,7257 1 2,7038 2,5725 2,5714 1 23,32
5 1 1 2,4282 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 12,405
6 2,3279 1 1 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 12,305
7 2,3279 1 2,4282 1 2,5714 1 4,7257 1 1 1 2,5714 1 17,053
8 1 2,3439 2,4282 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 13,749
9 2,3279 1 1 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 12,305

10 1 1 2,4282 1 1 2,2659 2,9771 2,4772 1 1 1 2,2659 15,148
11 2,3279 2,3439 1 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 13,649
12 2,3279 1 2,4282 1 2,5714 3,3913 4,7257 1 2,7038 1 2,5714 3,3913 21,148
13 3,6144 1 2,4282 2,5725 2,5714 2,2659 1 1 2,7038 2,5725 2,5714 2,2659 19,156
14 1 1 2,4282 1 1 1 2,9771 2,4772 1 1 1 1 13,882
15 2,3279 1 1 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 12,305
16 1 1 2,4282 1 1 1 2,9771 2,4772 1 1 1 1 13,882
17 2,3279 1 1 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 12,305
18 2,3279 1 2,4282 1 1 2,2659 2,9771 1 1 1 1 2,2659 14,999
19 2,3279 3,3408 3,5034 2,5725 2,5714 1 2,9771 1 1 2,5725 2,5714 1 20,293
20 1 1 2,4282 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 12,405
21 2,3279 1 1 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 12,305
22 1 1 2,4282 1 1 2,2659 2,9771 2,4772 1 1 1 2,2659 15,148
23 3,6144 1 4,1325 2,5725 2,5714 3,3913 4,7257 1 1 2,5725 2,5714 3,3913 24,008
24 2,3279 1 2,4282 1 1 2,2659 2,9771 3,7718 1 1 1 2,2659 17,771

No
DATA INTERVAL IKLIM ORGANISASI



25 3,6144 3,3408 2,4282 1 1 3,3913 2,9771 1 1 1 1 3,3913 19,752
26 2,3279 1 2,4282 1 1 2,2659 2,9771 2,4772 1 1 1 2,2659 16,476
27 2,3279 1 2,4282 1 2,5714 2,2659 2,9771 1 1 1 2,5714 2,2659 16,57
28 1 1 2,4282 1 1 2,2659 2,9771 2,4772 1 1 1 2,2659 15,148
29 2,3279 1 2,4282 1 2,5714 3,3913 4,7257 1 2,7038 1 2,5714 3,3913 21,148
30 3,6144 1 2,4282 2,5725 2,5714 2,2659 1 2,4772 2,7038 2,5725 2,5714 2,2659 20,633





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3
2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3
3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3
4 4 2 3 3 2 4 2 3 3 2
5 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3
6 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3
7 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3
8 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3
9 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3

10 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4
11 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4
12 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4
13 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3
14 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2
15 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4
16 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3
17 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4
18 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3
19 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4
20 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3
21 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3
22 3 3 5 4 4 3 3 5 4 4
23 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4
24 4 3 5 4 2 4 3 5 4 2
25 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5

DATA ORDINAL KEPUASAN KERJANo



26 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5
27 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4
28 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2,63429 2,10221 1 1 2,37387 2,63429 2,10221 1 1 2,37387
2 1 3,14519 1 2,49775 2,37387 1 3,14519 1 2,49775 2,37387
3 2,63429 2,10221 1 2,49775 2,37387 2,63429 2,10221 1 2,49775 2,37387
4 2,63429 1 1 2,49775 1 2,63429 1 1 2,49775 1
5 2,63429 1 1 3,81563 2,37387 2,63429 1 1 3,81563 2,37387
6 1 2,10221 2,23902 2,49775 2,37387 1 2,10221 2,23902 2,49775 2,37387
7 1 2,10221 2,23902 2,49775 2,37387 1 2,10221 2,23902 2,49775 2,37387
8 2,63429 3,14519 1 3,81563 2,37387 2,63429 3,14519 1 3,81563 2,37387
9 2,63429 2,10221 1 3,81563 2,37387 2,63429 2,10221 1 3,81563 2,37387

10 2,63429 3,14519 1 2,49775 3,49451 2,63429 3,14519 1 2,49775 3,49451
11 2,63429 3,14519 1 2,49775 3,49451 2,63429 3,14519 1 2,49775 3,49451
12 2,63429 3,14519 1 2,49775 3,49451 2,63429 3,14519 1 2,49775 3,49451
13 2,63429 3,14519 1 2,49775 2,37387 2,63429 3,14519 1 2,49775 2,37387
14 2,63429 3,14519 2,23902 3,81563 1 2,63429 3,14519 2,23902 3,81563 1
15 2,63429 3,14519 2,23902 2,49775 3,49451 2,63429 3,14519 2,23902 2,49775 3,49451
16 2,63429 3,14519 2,23902 3,81563 2,37387 2,63429 3,14519 2,23902 3,81563 2,37387
17 4,21276 4,33126 3,45428 3,81563 3,49451 4,21276 4,33126 3,45428 3,81563 3,49451
18 2,63429 3,14519 2,23902 3,81563 2,37387 2,63429 3,14519 2,23902 3,81563 2,37387

No DATA INTERVAL KEPUASAN KERJA



19 2,63429 4,33126 2,23902 3,81563 3,49451 2,63429 4,33126 2,23902 3,81563 3,49451
20 2,63429 4,33126 2,23902 3,81563 2,37387 2,63429 4,33126 2,23902 3,81563 2,37387
21 2,63429 3,14519 1 3,81563 2,37387 2,63429 3,14519 1 3,81563 2,37387
22 1 2,10221 3,45428 3,81563 3,49451 1 2,10221 3,45428 3,81563 3,49451
23 4,21276 4,33126 2,23902 3,81563 3,49451 4,21276 4,33126 2,23902 3,81563 3,49451
24 2,63429 2,10221 3,45428 3,81563 1 2,63429 2,10221 3,45428 3,81563 1
25 2,63429 3,14519 2,23902 3,81563 4,52533 2,63429 3,14519 2,23902 3,81563 4,52533
26 2,63429 3,14519 3,45428 3,81563 4,52533 2,63429 3,14519 3,45428 3,81563 4,52533
27 4,21276 3,14519 3,45428 3,81563 3,49451 4,21276 3,14519 3,45428 3,81563 3,49451
28 4,21276 4,33126 3,45428 5,17589 2,37387 4,21276 4,33126 3,45428 5,17589 2,37387
29 4,21276 4,33126 3,45428 5,17589 4,52533 4,21276 4,33126 3,45428 5,17589 4,52533
30 4,21276 4,33126 3,45428 5,17589 4,52533 4,21276 4,33126 3,45428 5,17589 4,52533



SKOR
30
32
32
28
32
32
32
36
34
36
36
36
34
36
38
38
46
38
42
40
36
38
44
36
42

   



44
44
46
50
50

1138

SKOR
18,220745
20,033627
21,21624

16,264068
21,647582
20,425702
20,425702
25,937969
23,852009
25,543467
25,543467
25,543467

23,3022
25,66826

28,021502
28,416004
38,616885
28,416004

   



33,02941
30,788143
25,937969
27,733264
36,186359
26,012825
32,718923
35,149449
36,244746
39,096134
43,399052
43,399052
846,79023



1 2 3 4 5 6 7
1 4 3 4 3 2 2 4
2 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3
7 3 3 4 3 3 3 3
8 3 2 3 2 3 4 3
9 3 3 3 3 3 4 4

10 3 4 3 3 3 3 3
11 3 3 4 2 3 4 4
12 4 3 3 3 3 4 4
13 3 3 5 3 3 3 3
14 3 3 4 4 3 4 3
15 4 4 4 2 2 4 4
16 4 4 4 3 4 3 4
17 4 4 4 4 3 3 3
18 4 4 4 4 3 3 3
19 4 4 4 4 4 4 4
20 3 4 3 3 4 3 4
21 4 4 4 4 4 4 4
22 5 4 4 4 4 4 4
23 3 4 4 4 4 5 4
24 4 4 4 4 4 5 4
25 4 5 4 3 4 4 5

No
DATA ORDINAL KINERJA



26 5 5 4 4 5 5 5
27 3 5 4 4 5 4 5
28 4 4 5 5 4 5 5
29 5 5 4 5 4 5 5
30 5 5 5 4 5 5 5







Item Likert Scale Freq Prop Cum Density Z Scale
1 3 8 0,276 0,276 0,334186 -0,595 1

4 15 0,517 0,793 0,285682 0,817 2,305
5 6 0,207 1 0 3,592

2 2 25 0,862 0,862 0,220332 1,09 1
3 2 0,069 0,931 0,132737 1,484 2,526
4 2 0,069 1 0 3,18

3 2 7 0,241 0,241 0,311844 -0,702 1
3 18 0,621 0,862 0,220332 1,09 2,439
4 2 0,069 0,931 0,132737 1,484 3,562
5 2 0,069 1 0 4,217

4 3 23 0,793 0,793 0,285682 0,817 1
4 5 0,172 0,966 0,076331 1,819 2,574
5 1 0,034 1 0 3,574

5 3 19 0,655 0,655 0,36837 0,399 1
4 9 0,31 0,966 0,076331 1,819 2,503
5 1 0,034 1 0 8,21 3,776

6 2 15 0,517 0,517 0,39857 0,043 1
3 9 0,31 0,828 0,255345 0,945 2,232
4 5 0,172 1 0 3,252

7 2 2 0,069 0,069 0,132737 -1,484 1
3 22 0,759 0,828 0,255345 0,945 2,763
4 5 0,172 1 0 4,406

8 2 20 0,69 0,69 0,352964 0,495 1
3 8 0,276 0,966 0,076331 1,819 2,515
4 1 0,034 1 0 3,725

9 3 23 0,793 0,793 0,285682 0,817 1
4 6 0,207 1 0 2,741

10 3 23 0,793 0,793 0,285682 0,817 1
4 5 0,172 0,966 0,076331 1,819 2,574
5 1 0,034 1 0 3,574

11 3 19 0,655 0,655 0,36837 0,399 1
4 9 0,31 0,966 0,076331 1,819 2,503
5 1 0,034 1 0 8,21 3,776

12 2 15 0,517 0,517 0,39857 0,043 1
3 9 0,31 0,828 0,255345 0,945 2,232
4 5 0,172 1 0 3,252

SUCCESIVE DETAIL
VARIABEL IKLIM ORGANISASI



Item Likert Scale Freq Prop Cum Density Z Scale
1 3 4 0,137931 0,137931 0,22033192 -1,089661982 1

4 19 0,655172 0,793103 0,28568184 0,817236822 2,497662
5 6 0,206897 1 0 3,978202

2 2 2 0,068966 0,068966 0,13273723 -1,483539859 1
3 6 0,206897 0,275862 0,33418609 -0,595178533 1,95102
4 14 0,482759 0,758621 0,31184435 0,701872595 2,970969
5 7 0,241379 1 0 4,216616

3 3 11 0,37931 0,37931 0,38054422 -0,307292571 1
4 10 0,344828 0,724138 0,33418609 0,595178533 2,137692
5 8 0,275862 1 0 3,214678

4 3 10 0,344828 0,344828 0,36836979 -0,399323067 1
4 16 0,551724 0,896552 0,17988388 1,262145177 2,409903
5 3 0,103448 1 0 3,80715

5 2 3 0,103448 0,103448 0,17988388 -1,262145177 1
3 13 0,448276 0,551724 0,39558447 0,130018583 2,257699
4 9 0,310345 0,862069 0,22033192 1,089661982 3,30358
5 4 0,137931 1 0 4,336284

6 3 4 0,137931 0,137931 0,22033192 -1,089661982 1
4 19 0,655172 0,793103 0,28568184 0,817236822 2,497662
5 6 0,206897 1 0 3,978202

7 2 2 0,068966 0,068966 0,13273723 -1,483539859 1
3 6 0,206897 0,275862 0,33418609 -0,595178533 1,95102
4 14 0,482759 0,758621 0,31184435 0,701872595 2,970969
5 7 0,241379 1 0 4,216616

8 3 11 0,37931 0,37931 0,38054422 -0,307292571 1
4 10 0,344828 0,724138 0,33418609 0,595178533 2,137692
5 8 0,275862 1 0 3,214678

9 3 10 0,344828 0,344828 0,36836979 -0,399323067 1
4 16 0,551724 0,896552 0,17988388 1,262145177 2,409903
5 3 0,103448 1 0 3,80715

10 2 3 0,103448 0,103448 0,17988388 -1,262145177 1
3 13 0,448276 0,551724 0,39558447 0,130018583 2,257699
4 9 0,310345 0,862069 0,22033192 1,089661982 3,30358
5 4 0,137931 1 0 4,336284

SUCCESIVE DETAIL
VARIABEL KEPUASAN KERJA



Item Likert Scale Freq Prop Cum Density Z Scale
1 3 15 0,517241 0,517241 0,39856966 0,043231 1

4 10 0,344828 0,862069 0,22033192 1,089662 2,287457
5 4 0,137931 1 0 3,367974

2 2 1 0,034483 0,034483 0,07633113 -1,81865 1
3 11 0,37931 0,413793 0,38959147 -0,2178 2,387735
4 12 0,413793 0,827586 0,25534522 0,94467 3,538031
5 5 0,172414 1 0 4,694605

3 3 10 0,344828 0,344828 0,36836979 -0,39932 1
4 16 0,551724 0,896552 0,17988388 1,262145 2,409903
5 3 0,103448 1 0 3,80715

4 2 3 0,103448 0,103448 0,17988388 -1,26215 1
3 13 0,448276 0,551724 0,39558447 0,130019 2,257699
4 11 0,37931 0,931034 0,13273723 1,48354 3,431838
5 2 0,068966 1 0 4,663567

5 2 1 0,034483 0,034483 0,07633113 -1,81865 1
3 15 0,517241 0,551724 0,39558447 0,130019 2,59638
4 10 0,344828 0,896552 0,17988388 1,262145 3,839134
5 3 0,103448 1 0 4,95248

6 3 12 0,413793 0,413793 0,38959147 -0,2178 1
4 11 0,37931 0,793103 0,28568184 0,817237 2,215456
5 6 0,206897 1 0 3,322308

7 3 12 0,413793 0,413793 0,38959147 -0,2178 1
4 11 0,37931 0,793103 0,28568184 0,817237 2,215456
5 6 0,206897 1 0 3,322308

8 1 1 0,034483 0,034483 0,07633113 -1,81865 1
2 3 0,103448 0,137931 0,22033192 -1,08966 1,821595
3 13 0,448276 0,586207 0,38959147 0,217798 2,836024
4 7 0,241379 0,827586 0,25534522 0,94467 3,769766
5 5 0,172414 1 0 4,694605

9 3 8 0,275862 0,275862 0,33418609 -0,59518 1
4 15 0,517241 0,793103 0,28568184 0,817237 2,305199
5 6 0,206897 1 0 3,59222

SUCCESIVE DETAIL
VARIABEL KINERJA



                TABEL INTERVAL
                   X1, X2,  DAN Y

No. X1 X2 Y
1 20,367622 39,90427 26,665354
2 19,738207 44,162706 29,555072
3 21,772085 40,366558 31,250973
4 23,194544 38,355261 36,103195
5 23,137113 51,891261 36,103195
6 22,682396 40,459383 37,245616
7 22,682396 34,308241 37,567637
8 24,382658 49,698683 36,554223
9 25,638185 36,956351 37,246876

10 26,60019 37,574051 38,127795
11 26,580964 41,515719 37,811554
12 27,979823 38,874659 39,972549
13 29,440374 37,460239 42,293373
14 29,347799 51,77233 44,453697
15 30,52442 36,299461 44,84367
16 30,721672 34,470349 45,826955
17 31,670954 45,032762 48,738288
18 32,072001 36,281848 48,738288
19 33,028374 36,541683 48,453458
20 33,29351 48,772862 49,156829
21 33,631652 39,651866 48,348393
22 34,529299 43,056653 49,564549
23 34,606849 41,401027 51,876217
24 35,242011 36,088767 52,876037
25 37,030415 37,70151 55,703666
26 36,851622 34,03699 56,535061
27 40,343077 40,704485 58,724809
28 41,603935 36,770091 61,037491
29 45,328326 54,865814 61,631491
30 45,163491 48,790099 64,312313



 
 
Frequency Table 
 

IKLIM ORGANISASI 
 
 

x1.1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 9 30.0 30.0 30.0 
Setuju 15 50.0 50.0 80.0 
Sangat Setuju 6 20.0 20.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x1.2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 25 83.3 83.3 83.3 
Ragu-Ragu 3 10.0 10.0 93.3 
Setuju 2 6.7 6.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
x1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak Setuju 7 23.3 23.3 23.3 
Ragu-Ragu 19 63.3 63.3 86.7 
Setuju 2 6.7 6.7 93.3 
Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x1.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 24 80.0 80.0 80.0 
Setuju 5 16.7 16.7 96.7 
Sangat Setuju 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x1.5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
Ragu-Ragu 20 66.7 66.7 66.7 
Setuju 9 30.0 30.0 96.7 
Sangat Setuju 1 3.3 3.3 100.0 



Total 30 100.0 100.0  
 
 

x1.6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 15 50.0 50.0 50.0 
Ragu-Ragu 10 33.3 33.3 83.3 
Setuju 5 16.7 16.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x1.7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 2 6.7 6.7 6.7 
Ragu-Ragu 23 76.7 76.7 83.3 
Setuju 5 16.7 16.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x1.8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 20 66.7 66.7 66.7 
Ragu-Ragu 9 30.0 30.0 96.7 
Setuju 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x1.9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
Ragu-Ragu 24 80.0 80.0 80.0 
Setuju 6 20.0 20.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x1.10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 24 80.0 80.0 80.0 
Setuju 5 16.7 16.7 96.7 
Sangat Setuju 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x1.11 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 



Valid 

Ragu-Ragu 20 66.7 66.7 66.7 
Setuju 9 30.0 30.0 96.7 
Sangat Setuju 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x1.12 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 15 50.0 50.0 50.0 
Ragu-Ragu 10 33.3 33.3 83.3 
Setuju 5 16.7 16.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 

KEPUASAN  KERJA 
 

x2.1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 4 13.3 13.3 13.3 
Setuju 20 66.7 66.7 80.0 
Sangat Setuju 6 20.0 20.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x2.2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 2 6.7 6.7 6.7 
Ragu-Ragu 7 23.3 23.3 30.0 
Setuju 14 46.7 46.7 76.7 
Sangat Setuju 7 23.3 23.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x2.3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 12 40.0 40.0 40.0 
Setuju 10 33.3 33.3 73.3 
Sangat Setuju 8 26.7 26.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 



 
x2.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3 
Ragu-Ragu 10 33.3 33.3 36.7 
Setuju 16 53.3 53.3 90.0 
Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x2.5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 3 10.0 10.0 10.0 
Ragu-Ragu 14 46.7 46.7 56.7 
Setuju 9 30.0 30.0 86.7 
Sangat Setuju 4 13.3 13.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
x2.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 4 13.3 13.3 13.3 
Setuju 20 66.7 66.7 80.0 
Sangat Setuju 6 20.0 20.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x2.7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 2 6.7 6.7 6.7 
Ragu-Ragu 7 23.3 23.3 30.0 
Setuju 14 46.7 46.7 76.7 
Sangat Setuju 7 23.3 23.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x2.8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 12 40.0 40.0 40.0 
Setuju 10 33.3 33.3 73.3 
Sangat Setuju 8 26.7 26.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x2.9 



 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3 
Ragu-Ragu 10 33.3 33.3 36.7 
Setuju 16 53.3 53.3 90.0 
Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x2.10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 3 10.0 10.0 10.0 
Ragu-Ragu 14 46.7 46.7 56.7 
Setuju 9 30.0 30.0 86.7 
Sangat Setuju 4 13.3 13.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

KINERJA PEGAWAI 
 

y1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3 
Ragu-Ragu 15 50.0 50.0 53.3 
Setuju 10 33.3 33.3 86.7 
Sangat Setuju 4 13.3 13.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

y2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 2 6.7 6.7 6.7 
Ragu-Ragu 11 36.7 36.7 43.3 
Setuju 12 40.0 40.0 83.3 
Sangat Setuju 5 16.7 16.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 
 

y3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 11 36.7 36.7 36.7 
Setuju 16 53.3 53.3 90.0 
Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 



 
y4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak Setuju 3 10.0 10.0 10.0 
Ragu-Ragu 14 46.7 46.7 56.7 
Setuju 11 36.7 36.7 93.3 
Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

y5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3 
Ragu-Ragu 16 53.3 53.3 56.7 
Setuju 10 33.3 33.3 90.0 
Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

y6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 13 43.3 43.3 43.3 
Setuju 11 36.7 36.7 80.0 
Sangat Setuju 6 20.0 20.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

y7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 11 36.7 36.7 36.7 
Setuju 16 53.3 53.3 90.0 
Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 
 
 
 

y8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 3 10.0 10.0 10.0 
Ragu-Ragu 14 46.7 46.7 56.7 
Setuju 11 36.7 36.7 93.3 
Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  



 
 

y9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3 
Ragu-Ragu 16 53.3 53.3 56.7 
Setuju 10 33.3 33.3 90.0 
Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 

 



UJi Hipotesis   
Correlations 

 Kinerja Iklim 
Organisasi 

Kepuasan 
Kerja 

Pearson Correlation 
Kinerja 1.000 .591 .489 
Iklim Organisasi .591 1.000 .359 
Kepuasan Kerja .489 .359 1.000 

Sig. (1-tailed) 
Kinerja . .000 .000 
Iklim Organisasi .000 . .005 
Kepuasan Kerja .000 .005 . 

N 
Kinerja 30 30 30 
Iklim Organisasi 30 30 30 
Kepuasan Kerja 30 30 30 

 
 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables 

Removed 
Method 

1 Kepuasan Kerja, 
Iklim Organisasib . Enter 

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

 
 

Model Summaryb 
Mod
el 

R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 
R Square 
Change 

F 
Chang

e 

df1 df2 

1 .661a .437 .413 3.05359 .437 18.268 2 27 
 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Iklim Organisasi 
b. Dependent Variable: Kinerja 

 
 

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 340.678 2 170.339 18.268 .000b 
Residual 438.249 27 9.324   
Total 778.927 29    

 
a. Dependent Variable: Kinerja 
b. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Iklim Organisasi 
 
 
 

 
 
 
 



 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 5.300 2.323  2.282 .027 
Iklim Organisasi .432 .106 .477 4.070 .000 
Kepuasan Kerja .418 .154 .318 2.712 .009 

 
a. Dependent Variable: Kinerja 
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