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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Dinas Lingkungan Hidup mempuyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup, Persampahan dan 

Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada Kabupaten. Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara: 

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

4.1.1. Visi 

Dinas Lingkungan Hidup memiliki visi sebagai berikut: 

“TERWUJUDNYA JEPARA MADANI YANG BERKARAKTER, MAJU DAN 

BERDAYA SAING”. Hal ini memiliki makna diantaranya: 

1. BERKARAKTER  :  Orang yang memiliki watak, kepribadian yang arif 

dan religius dengan mempertahankan budaya lokal 

2. MAJU : pembangunan daerah  yang  dilandasi dengan keingin an bersama 

untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik 
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3. BERDAYA SAING :  Mampu kompetisi ditingkat lokal, regional, 

nasional dan internasional berbasis pada potensi unggulan daerah. 

4.1.2. Misi  

Dinas Lingkungan Hidup memiliki misi sebagai berikut: 

1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Religius dan Berbudaya 

2. Memperkuat Sumber Daya Alam yang Seimbang dengan Kesejahteraan 

Rakyat 

3. Mewujudkan Jepara yang Mandiri dan Berkemajuan 

4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan 

5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat yang 

Profesional. 

4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Pekerjaan (Job Description) 

Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup di Kabupaten Jepara sebagaimana 

Peraturan Daerah Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Jepara. Sejalan dengan dinamika yang ada, mengacu pada Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nomenklatur perangkat daerah tersebut 

berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dengan struktur organisasi secara 

lengkap terdiri dari: 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris, meliputi: 

a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub BagianKeuangan 

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
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3. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH, membawahi: 

a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; 

b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Ligkungan. 

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan, dan Pertamanan membawahi : 

a. Seksi Kebersihan dan Persampahan; 

b. Seksi Pertamanan. 

5. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 

membawahi: 

a. Seki Pengendalian Kerusakan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan 

Hidup; 

b. Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3. 

Struktur organisasi tersebut juga akan didukung oleh Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) yang akan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional 

dan/atau teknis penunjang Dinas khususnya dalam penanganan sampah, 

pembibitan dan laboratorium lingkungan hidup. Struktur Organisasi Dinas 

Lingkungan Hidup secara lebih jelas adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

 

4.2. Deskripsi Responden    

Identitas responden merupakan segala sesuatu yang erat hubungannya 

dengan diri responden secara individu, jumlah responden penelitian ini adalah 70 

orang yang merupakan responden pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Jepara. 

4.2.1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin            

Hasil dari penyebaran sejumlah kuesioner yang diberikan kepada para 

responden maka didapatkan responden laki-laki dan perempuan yang disebutkan 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

Keterangan  Jumlah  Persentase (%) 

Laki-laki 49 70 

Perempuan 21 30 

Total 70 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa pegawai Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Jepara didominasi oleh laki-laki. Hal ini terlihat dari daftar 

pegawai yang berjumlah 239 orang dimana Yang terdiri laki-laki dari pegawai 

PNS sebanyak 69 dan Perempuan 9 sedangkan yang dari pegawai Non PNS Laki-

laki sebanyak 162 dan perempuan 0. 

4.2.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia Responden 

Data mengenai usia responden dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Usia Responden 

Keterangan  Jumlah  Persentase (%) 

20-30 Tahun 16 22,86 

31-40 Tahun 22 31,43 

41-50 Tahun 14 20,00 

> 50 Tahun 18 25,71 

Total 70 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui karakterisktik responden 

berdasarkan usia didominasi oleh usia 31-40 tahun sebanyak 22 orang (31,43%), 

hal ini menunjukkan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 

didominasi oleh orang-orang yang usia produktif yang bersedia mengisi kuesioner 

dari peneliti. 
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4.2.3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Responden 

Data mengenai pendidikan responden dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 

Pendidikan Responden 

Keterangan Jumlah Persentase (%) 

SMA/SMK 5 7,14 

Diploma 1 1,43 

S1 61 87,14 

S2 3 4,29 

Jumlah  70 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui dari sisi tingkat pendidikan, 

responden yang ada banyak didominasi S1 yaitu 61 orang (87.14%) hal ini 

menunjukkan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara yang 

berpendidikan Sarjana (S1) memahami pentingnya penelitian yang dilakukan di 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. 

4.2.4. Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja Responden 

Data mengenai masa kerja responden dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Masa Kerja Responden 

Masa kerja Jumlah Persentase (%) 

3-5 Tahun 12 17,14 

5-10 Tahun 33 47,14 

10-15 Tahun 18 25,71 

 >15 tahun 7 10,00 

Jumlah  70 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui dari sisi tingkat masa kerja 

responden dimana terlihat yang telah mengabdi di Dinas Lingkungan Hidup 
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Kabupaten Jepara sudah cukup lama, hal ini dapat diketahui dari 5-10 Tahun yang 

berarti pegawai tersebut memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan 

tugas. 

4.3. Analisis Deskriptif  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 70 responden 

melalui penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini digunakan skala likert. 

Jawaban yang diberikan responden kemudian diberi skor dengan teknik agree-

disagree scale dengan mengembangkan pernyataan yang menghasilkan jawaban 

setuju-tidak setuju dalam berbagai rentang nilai. Dalam metode survey didesain 

dengan menggunakan pada skala likert (likert scale), dimana masing-masing 

dibuat dengan menggunakan pilihan agar mendapatkan data yang bersifat 

subyektif dan diberikan skor sebagai berikut: sangat setuju (skor 5), setuju (skor 

4), netral (skor 3), tidak setuju (skor 2), sangat tidak setuju (skor 1). 

4.3.1. Variabel Kompensasi 

Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima pegawai sebagai pengganti 

kontribusi jasa mereka kepada perusahaan Rivai (2010). Adapun tanggapan 

responden Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Mengenai X1 Kompensasi 

No. Indikator 

Jumlah Skor 
Total 

nilai 

Mean  

STS  

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 
  

1. 
Gaji yang 

adil 

0 

(0%) 

4 

(5,7%) 

8 

(11,4%) 

34 

(48,6%) 

24 

(34,4%) 

70 

(100%) 
4,11 

2. Insentif  0 0 0 42 28 70 4,40 
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No. Indikator Jumlah Skor 
Total 

nilai 

Mean  

(0%) (0%) (0%) (60%) (40%) (100%) 

3. 
Tunjangan  0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

46 

(65,7%) 

24 

(34,4%) 

70 

(100%) 
4,34 

4. 
Fasilitas  0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

45 

(64,3%) 

25 

(35,7%) 

70 

(100%) 
4,36 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan pada indikator Gaji yang adil lebih 

banyak yang setuju mencapai 48,6% serta nilai meannya sebesar 4,11 karena gaji 

yang diterima sesuai dengan jenjang karir yang dimiliki oleh pegawai, indikator 

Insentif  yang setuju mencapai 60,0% serta nilai meannya sebesar 4,40 karena 

intensif yang diterima adalah jumlah jam lembur yang dikerjakan oleh pegawai, 

indikator Tunjangan yang setuju mencapai 65,7% serta nilai meannya sebesar 

4,34 karena tunjangan yang diberikan sesuai dengan Undang-undang seperti 

asuransi kesehatan dan jiwa, indikator Fasilitas  yang setuju mencapai 64,3% serta 

nilai meannya sebesar 4,36 fasilitas yang diberikan dinas seperti motor, komputer 

sangat membantu pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. Variabel kompensasi 

untuk indikator dengan nilai tertinggi adalah indikator insentif dimana responden 

yang menjawab setuju sebanyak 60,0% dengan nilai mean 4,40. 

4.3.2. Variabel Beban Kerja 

Beban kerja merupakan hal yang erat hubungannya dengan suatu 

pekerjaan. Adapun tanggapan responden Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Jepara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Mengenai X2 Beban Kerja 

No. Indikator 

Jumlah Skor 
Total 

nilai 

Mean 

STS  

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1. 
Target yang 

harus dicapai 

0 

(0%) 

3 

(4,3%) 

8 

(11,4%) 

29 

(41,4%) 

30 

(42,9%) 

70 

(100%) 
4.23 

2. 
Kondisi 

pekerjaan 

0 

(0%) 

2 

(2,9%) 

8 

(11,4%) 

39 

(55,7) 

21 

(30%) 

70 

(100%) 
4.13 

3. 
Standar 

pekerjaan 

0 

(0%) 

5 

(7,1%) 

7 

(10%) 

34 

(48,6%) 

24 

(34,3%) 

70 

(100%) 
4.10 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan pada indikator Target yang harus 

dicapai lebih banyak yang sangat setuju mencapai 42,9% serta nilai meannya 

sebesar 4,23 hal ini dikarenakan target pekerjaan yang terlalu tinggi, indikator 

Kondisi pekerjaan yang setuju mencapai 55,7% serta nilai meannya sebesar 4,13 

hal ini dikarenakan kondisi pekerjaan yang memaksa pegawai mau tidak mau 

kerja lembur, indikator Standar pekerjaan yang setuju mencapai 48.6% serta nilai 

meannya sebesar 4,10 hal ini dikarenakan waktu penyelesaian tugas sangat 

terbatas. Variabel beban kerja untuk indikator dengan nilai tertinggi adalah 

indikator Target yang harus dicapai dimana responden yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 42,9% dengan nilai mean 4,23. 

4.3.3. Variabel Pemberdayaan 

Pemberdayaan merupakan proses yang memungkinkan karyawan untuk 

menetapkan tujuan kerja mereka sendiri, membuat keputusan, dan menyelesaikan 

masalah dalam lingkup tanggung jawab dan wewenang mereka. Adapun 

tanggapan responden Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Mengenai X3 Pemberdayaan 

No. Indikator 

Jumlah Skor 
Total 

nilai 

Mean  

STS  

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1. 

Wewenang 

mengatasi 

masalah 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

3 

(4,3%) 

37 

(52,9%) 

30 

(42,9%) 

70 

(100%) 
4,39 

2. 

Terdorong 

untuk 

menangani 

masalah 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

3 

(4,3%) 

45 

(64,3%) 

22 

(31,4) 

70 

(100%) 
4,27 

3. 

Kendali 

menyelesaikan 

masalah 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

48 

(68,6%) 

22 

(31,4%) 

70 

(100%) 
4,31 

4. Kontak sosial 
0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

42 

(60%) 

28 

(40%) 

70 

(100%) 
4,40 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan pada indikator Wewenang mengatasi 

masalah lebih banyak yang setuju mencapai 52,9% serta nilai meannya sebesar 

4,39, hal; ini karena pegawai DLH merasa berhak menyelesaikan masalah setiap 

hari, indikator Terdorong untuk menangani masalah yang setuju mencapai 64,3% 

serta nilai meannya sebesar 4,27 hal ini karena pegawai DLH terdorong untuk 

menanganinya, indikator Kendali menyelesaikan masalah yang setuju mencapai 

68,6% serta nilai meannya sebesar 4.31 karena pegawai hanya merasa ingin 

bertanggung jawab atas pekerjaannya, indikator Kontak sosial yang setuju 

mencapai 60% serta nilai meannya sebesar 4,40 hal ini karena pegawai DLH juga 

memiliki hubungan dengan pihak lain yang berhubungan dengan persampahan. 

Variabel pemberdayaan untuk indikator dengan nilai tertinggi adalah indikator 

kontak sosial dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 60% dengan 

nilai mean 4,40. 
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4.3.4. Variabel Loyalitas 

Loyalitas dapat digunakan sebagai sarana untuk memikat dan 

mempertahankan pegawai dalam sebuah organisasai maupun perusahaan. 

Loyalitas pegawai merupakan sikap positif pegawai terhadap perusahaan tempat 

dia bekerja. Adapun tanggapan responden Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Jepara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8 

Tanggapan Responden Mengenai Y Loyalitas 

No, Indikator 

Jumlah Skor 
Total 

nilai 

Mean  

STS  

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1, 
Bertahan dalam 

organisasi 

0 

(0%) 

6 

(8,6%) 

6 

(8,6%) 

34 

(48,6%) 

24 

(34,3%) 

70 

(100%) 

4,09 

2, 
Bersedia lembur 0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

42 

(60%) 

28 

(40%) 

70 

(100%) 

4,40 

3, 
Menjaga rahasia 0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

45 

(64,3%) 

25 

(35,7%) 

70 

(100%) 

4,36 

4, 
Mempromosikan 

perusahaan 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

44 

(62,9%) 

26 

(37,1%) 

70 

(100%) 

4,37 

5, 
Menaati 

peraturan 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

12 

(17,1%) 

45 

(64,3%) 

13 

(18,6%) 

70 

(100%) 

4,01 

6, 

Mengorbankan 

kepentingan 

pribadi 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
0 

(0%) 

46 

(65,7%) 

24 

(34,3%) 

70 

(100%) 

4,34 

7, 

Menawarkan 

saran-saran 

untuk perbaikan 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
0 

(0%) 

45 

(64,3%) 

25 

(35,7%) 

70 

(100%) 

4,36 

8, 
Bekerja sama 0 

(0%) 

0 

(0%) 

12 

(17,1%) 

45 

(64,3%) 

13 

(18,6%) 

70 

(100%) 

4,01 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan pada indikator Bertahan dalam 

organisasi lebih banyak yang setuju mencapai 48,6% serta nilai meannya sebesar 

4,09, karena pegawai selalu ikhlas dalam bekerja, indikator Bersedia lembur yang 
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setuju mencapai 60% serta nilai meannya sebesar 4,40 karena pegawai DLH 

sudah siap apabila disuruh kerja lembur, indikator Menjaga rahasia yang setuju 

mencapai 64,3% serta nilai meannya sebesar 4,36 karena pegawai DLH siap 

bertanggung jawab atas pekerjaannya, pada indikator Mempromosikan 

perusahaan lebih banyak yang setuju mencapai 62,9% serta nilai meannya sebesar 

4,37 karena pegawai DLH mempromosikan program-program DLH ke warga, 

indikator Menaati peraturan yang setuju mencapai 64,3% serta nilai meannya 

sebesar 4,01 karena pegawai DLH selalu emntaati peraturan, indikator 

Mengorbankan kepentingan pribadi yang setuju mencapai 65,7% serta nilai 

meannya sebesar 4,34 karena pegawai DLH mengutamakan kepentingan dinas 

daripada kepentinagn pribadi, pada indikator Menawarkan saran-saran untuk 

perbaikan lebih banyak yang setuju mencapai 64,3% serta nilai meannya sebesar 

4,36 karena pegawai DLH menerima saran dan kritikand ari pihak luar, indikator 

Bekerja sama yang setuju mencapai 64,3% serta nilai meannya sebesar 4,01 

karena pegawai DLH mampu bekerja tim atau kelompok Variabel loyalitas 

pegawai untuk indikator dengan nilai tertinggi adalah indikator bersedia lembur 

dimana responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 60% dengan nilai mean 

4,40. 

 

4.4. Analisis Uji Data 

4.4.1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Pengujian kuesioner sebanyak 30 kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 
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valid jika mampu mengungkap sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2013) hasil kuesioner dapat dilihat di lampiran. Dari hasil pengujian 

SPSS bahwa semua variabel (butir soal) bahwa menunjukkan seluruh butir-butir 

soal valid, hal ini terlihat dari nilai Corected Ite m-Total Correlation (r hitung) 

lebih besar dari nilai r tabel. Berikut hasil pengujian validitas variable: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item 
Corected Item-Total 

Correlation (r hitung) 
 r tabel Ket, 

Kompensasi 

(X1) 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

0,448 

0,445 

0,745 

0,745 

> 

> 

> 

> 

0,231 

0,231 

0,231 

0,231 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Beban Kerja 

(X2) 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

0,600 

0,846 

0,752 

> 

> 

> 

0,231 

0,231 

0,231 

Valid 

Valid 

Valid 

Pemberdayaan 

(X3) 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

0,837 

0,625 

0,768 

0,789 

> 

> 

> 

> 

0,231 

0,231 

0,231 

0,231 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Loyalitas (Y) 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4  

Y5 

Y6 

Y7 

Y8 

0,416 

0,562 

0,868 

0,868 

0,609 

0,760 

0,868 

0,652 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

0,231 

0,231 

0,231 

0,231 

0,231 

0,231 

0,231 

0,231 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 
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handal jika jawaban responden, terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. 

Untuk menguji reliabilitas alat ukur, menggunakan cronbach alpha. Alat 

ukur ini dnyatakan andal atau reliable bila koefesien cronbach alpha berkisar 

dengan nilai diatas 0,6 (Ghozali, 2006). Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 

Nilai Cronbach Alpha dan Tiap Variabel 

No. Variabel Nilai 

Cronbach 

Alpha 

 Cut 

Value 

Ket. 

1. Kompensasi (X1) 0,749 > 0,60 Reliabel 

2. Beban Kerja (X2) 0,853 > 0,60 Reliabel 

3. Pemberdayaan (X3) 0,885 > 0,60 Reliabel 

4. Loyalitas (Y) 0,886 > 0,60 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Dari tabel 4.9, terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach 

Alpha lebih besar dari 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam 

penelitian ini adalah reliable. 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan analisis regresi sebelumnya akan dilakukan pengujian 

untuk mengetahui layak tidaknya model regresi tersebut, maka akan dilakukan 

pengujian asumsi Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan 

Autokorelasi. 

4.5.1. Uji Normalitas  

Berdasarkan Normal Probability Plot menunjukkan bahwa data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histogram 
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menunjukkan pola distribusi normal maka model regresinya memenuhi asumsi 

normalitas. Untuk hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  

 
Gambar 4.2 

Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar diatas menunjukkan bahwa titik-

titik (yang menggambarkan data sesungguhnya) terlihat menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

penyebaran data tersebut berdistribusi normal yang artinya model regresi tersebut 

memenuhi asumsi normalitas. 

4.5.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

adanya korelasi antar variabel bebas (independent) model yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Deteksi terhadap ada tidaknya 
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mutikolonieritas yaitu dengan menganalisis materi korelasi variabel-variabel 

bebas, dapat juga dengan melihat pada nilai tolerance serta nilai variance inflation 

factor (VIF) dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.11 

Tabel Multikolonieristas 

Coefficientsa 

Model Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

 

(Constant)   

Kompensasi .203 4,928 

Beban kerja .432 2,317 

Pemberdayaan .329 3,042 

a. Dependent Variable: Loyalitas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas yang dilakukan diketahui 

bahwa nilai Kompensasi 0,203 dan VIF 4,928 untuk nilai Beban kerja 0,432 dan 

VIF 2,317 untuk nilai pemberdayaan 0,329 dan VIF 3,042. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki tolerance kurang dari 10 persen 

dan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam 

model regresi. 

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan grafik scaterplot menunjukkan bahwa ada pola yang tidak 

jelas, serta ada titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastitas pada model regresi. 

Untuk hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Gambar 4.3 

Gambar Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan hasil pengujian SPSS pada gambar 4.6. menunjukkan bahwa 

titik-titik tersebut letaknya menyebar diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y dan 

tidak membentuk pola tertentu seperti bergelombang, melebar kemudian 

menyempit. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

4.5.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui kesalahan (errors). Model 

regresi linier yang baik adalah tidak mengalami autokorelasi dengan mengecek 

nilai Durbin-Watson. Berikut hasil perhitungan autokorelasi menggunakan SPSS 

Versi 21: 
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Tabel 4.12 

Tabel Autokorelasi 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .942a .887 .882 1.151 1.760 

a. Predictors: (Constant), Pemberdayaan, Beban_kerja, Kompensasi 

b. Dependent Variable: Loyalitas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Hasil pengujian dengan menggunakan uji Durbin-Watson atas residual 

persamaan regresi diperoleh angka d-hitung sebesar 1,760 untuk menguji gejala 

autokorelasi maka angka d-hitung sebesar 1,760 tersebut dibandingkan dengan nilai 

d-teoritis dalam ttabel d-statistik. Durbin Watson dengan titik signifikansi  = 5 

%. Dari tabel d-statistik Durbin Watson diperoleh nilai dl sebesar 1,524 dan du 

sebesar 1,702 karena Model regresi ganda yang baik adalah tidak mengalami 

autokorelasi. Cara untuk mengetahui apakah mengalami atau tidak mengalami 

autokorelasi adalah dengan mengecek nilai Durbin Watson (DW) syarat tidak 

terjadi autokorelasi adalah 1<DW<3 dengan kriteria dan keputusan sebagai 

berikut (Sufreni dan Natanael, 2014) maka dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian tidak ada autokorelasi positif untuk tingkat signifikansi   = 5 %. Dapat 

dilihat pada lampiran. 

4.5.5. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh variabel independen yaitu Kompensasi (X1), Beban Kerja 

(X2) dan Pemberdayaan (X3) Variabel dependen adalah Loyalitas Pegawai (Y). 
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Tabel 4.13 

Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.786 1.392  2.720 .008 

Kompensasi 2.017 .168 1.105 12.015 .000 

Beban kerja -.467 .100 -.294 -4.661 .000 

Pemberdayaan .073 .133 .040 .547 .586 

a. Dependent Variable: Loyalitas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

variabel independent mempunyai pengaruh variabel dependent. Dengan variabel-

variabel tersebut dapat disusun dalam persamaan sebagai berikut : 

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e 

Berdasarkan tabel 4.13, maka dapat diketahui persamaan regresi linier 

berganda adalah sebagai berikut: 

Y = 3,786+2,017x1 – 0,467x2 + 0,073x3  

Persamaan regeresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Konstanta sebesar 3,786 dapat diartikan apabila kompensasi (X1) beban 

kerja (X2) serta pemberdayaan (X3) Variabel dependen adalah loyalitas (Y). 

nilainya sebesar 3,786. 

2. Koefisien regresi variabel kompensasi (X1) bernilai positif sebesar 2,017 

artinya setiap kenaikan satu satuan kompensasi (X1) akan meningkatkan 

loyalitas pegawai sebesar 2,017 satuan sebaliknya setiap penurunan satu 
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satuan kompensasi (X1) akan menurunkan loyalitas pegawai sebesar 2,017 

dengan anggapan bahwa variable lainnya tetap. 

3. Koefisien regresi variabel beban kerja (X2) bernilai negative sebesar -0,467 

artinya setiap kenaikan satu satuan beban kerja (X2) akan menurunkan 

loyalitas pegawai sebesar 0,467 sebaliknya setiap penurunan satu satuan 

beban kerja (X2)  akan menaikkan loyalitas pegawai sebesar 0,467 satuan 

dengan anggapan bahwa variable lainnya tetap. 

4. Koefisien regresi variabel pemberdayaan (X3) bernilai positif sebesar 0,073 

artinya setiap kenaikan satu satuan pemberdayaan (X3) akan meningkatkan 

loyalitas pegawai sebesar 0,073 sebaliknya setiap penurunan satu satuan 

pemberdayaan (X3) akan menurunkan loyalitas pegawai sebesar 0,073 

satuan dengan anggapan bahwa variable lainnya tetap. 

4.5.6. Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat Ketentuan yang 

digunakan adalah: 

Apabila nilai probabilitas < 0,05 maka Ho diterima.  

Apabila nilai probabilitas > 0,05 maka Ho ditolak. 
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Tabel 4.14 

Tabel Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 684.315 3 228.105 172.141 .000b 

Residual 87.457 66 1.325   

Total 771.771 69    

a. Dependent Variable: Loyalitas 

b. Predictors: (Constant), Pemberdayaan, Beban_kerja, 

Kompensasi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau uji F pada Tabel 4.14. Menunjukan 

bahwa nila F hitung sebesar 172,141 sedangkan untuk nilai F tabelnya sebesar 

2,74 Selain itu diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,000 adalah lebih kecil dari 

taraf signifikansinya sebesar 0,05. Dengan demikian nilai F hitung > F tabel 

(172,141> 2,74) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari taraf signifikansinya 

(0,000 < 0,05) maka hipotesis kelima diterima, artinya variabel Kompensasi (X1), 

Beban Kerja (X2) dan Pemberdayaan (X3) Variabel Loyalitas Pegawai (Y) 

 

 

 

 

 

                  2,74         172,141 

Sumber: Data primer yang diolah  

Gambar 4.4  Uji F 

Daerah Penerimaan Ho       

Daerah Penerimaan Ho       
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4.5.7. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)  

Pengujian parsial (uji t) bertujuan untuk menguji atau mengkonfirmasi 

hipotesis secara individual. Uji parsial ini yang terdapat dalam hasil perhitungan 

statistik ditunjukkan dengan thitung. Secara lebih rinci hasil thitung dapat dilihat pada 

lampiran. Adapun hasil dari perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 

bantuan SPSS versi 21 dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Tabel Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model t Sig. 

1 

(Constant) 2.720 .008 

Kompensasi 12.015 .000 

Beban_kerja -4.661 .000 

Pemberdayaan .547 .586 

a. Dependent Variable: Loyalitas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.15, dapat dijelaskan pengaruh 

Kompensasi (X1), Beban Kerja (X2) dan Pemberdayaan (X3) Variabel Loyalitas 

Pegawai (Y) secara parsial sebagai berikut: 

4.5.7.1. Uji Statistik t Kompensasi Terhadap Loyalitas Pegawai  

Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa Kompensasi (X1) 

berpengaruh terhadap Loyalitas Pegawai sehingga diperoleh hasil pengujian 

sebagai berikut: Tabel 4.15. diperoleh nilai thitung untuk variabel Kompensasi (X1) 

adalah sebesar 12,015 sedangkan nilai ttabel adalah sebesar 1,666 menggunakan uji 

dua sisi. Sedangkan untuk nilai signifikansiya adalah 0,000. Dari data tersebut 

dapat diartikan bahwa thitung > ttabel dan hasilnya positif (12,015 > 1,666) dan nilai 

signifikansinya menunjukan lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05) 
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maka dapat diartikan bahwa hipotesis pertama diterima artinya Kompensasi (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Pegawai. 

 

Gambar 4.4 

Hasil Uji t Kompensasi 

 

4.5.7.2.Uji Statistik t Beban Kerja Terhadap Loyalitas Pegawai  

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa beban kerja (X2) 

berpengaruh terhadap Loyalitas Pegawai sehingga diperoleh hasil pengujian 

sebagai berikut: Tabel 4.15. diatas diperoleh nilai thitung untuk variabel beban kerja 

(X2) adalah sebesar -4,661 sedangkan nilai ttabel adalah sebesar -1,666 

menggunakan uji dua sisi. Sedangkan untuk nilai signifikansiya adalah 0,000. 

Dari data tersebut dapat diartikan bahwa thitung > ttabel dan hasilnya negatif (-4,661 

> -1,666) dan nilai signifikansinya menunjukan lebih kecil dari taraf signifikansi 

0,05 (0,000 < 0,05) maka dapat diartikan bahwa hipotesis kedua diterima artinya 

beban kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pegawai. 

 

Gambar 4.5 

Hasil Uji t Beban Kerja 

1,666 

-1,666 -4,661 

12,015 
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4.5.7.3.Uji Statistik t Pemberdayaan Terhadap Loyalitas Pegawai  

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa pemberdayaan (X3) 

berpengaruh terhadap Loyalitas Pegawai sehingga diperoleh hasil pengujian 

sebagai berikut: Tabel 4.15. diatas diperoleh nilai thitung untuk variabel 

pemberdayaan (X3) adalah sebesar 0,547 sedangkan nilai ttabel adalah sebesar 

1,666 menggunakan uji dua sisi. Sedangkan untuk nilai signifikansiya adalah 

0,586. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa thitung < ttabel dan hasilnya positif 

(0,547 < 1,666) dan nilai signifikansinya menunjukan lebih besar dari taraf 

signifikansi 0,05 (0,586 > 0,05) maka dapat diartikan bahwa hipotesis ketiga 

ditolak artinya pemberdayaan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Loyalitas Pegawai. 

 

Gambar 4.6 

Hasil Uji t Kompensasi 

 

4.5.8. Koefisien Determinasi  

Uji koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengetahui seberapa baik 

sampel menggunakan data. R2 mengukur sebesarnya jumlah reduksi dalam 

variabel dependent yang diperoleh dari pengguna variabel bebas. R2 mempunyai 

nilai antara 0 sampai 1, dengan R2  yang tinggi berkisar antara 0,7 sampai 1.  

 

1,666 0,547 
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Tabel 4.16 

Tabel Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .942a .887 .882 1.151 1.760 

a. Predictors: (Constant), Pemberdayaan, Beban_kerja, Kompensasi 

b. Dependent Variable: Loyalitas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

R2 yang digunakan adalah nilai adjusted R square yang merupakan R2 

yang telah disesuaikan. Adjusted R square merupakan indikator untuk mengetahui 

pengaruh penambahan waktu suatu variabel independent ke dalam persamaan. 

Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada lampiran. 

Dari output terlihat nilai korelasi adalah sebesar 0,942 dengan koefisien 

determinasi 0,882 Dengan demikian 88,2% variasi perubahan variabel loyalitas 

pegawai yang dijelaskan oleh variabel Kompensasi (X1), Beban Kerja (X2) dan 

Pemberdayaan (X3) untuk 11,8% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak kami 

teliti. 

 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Pengaruh Kompensasi Terhadap Loyalitas Pegawai 

Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa 

yang diberikan kepada perusahaan atau instansi. Hasil pengujian penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

loyalitas pegawai. Hasil statistik menunjukkan thitung > ttabel dan hasilnya positif 

(12,015 > 1,666) dan nilai signifikansinya menunjukan lebih kecil dari taraf 
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signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05) bahwa kompensasi berpengaruh terhadap loyalitas 

pegawai, hal ini berarti menunjukkan kompensasi yang diterima oleh pegawai 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara tinggi dan adil sesuai kerja keras yang 

diberikan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara loyalitas semakin 

tinggi, artinya semakin tinggi kompensasi yang diterima maka akan semakin baik 

tingkat loyalitas pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara karena gaji 

yang diterima sesuai dengan jenjang karir yang dimiliki oleh pegawai, intensif 

yang diterima adalah jumlah jam lembur yang dikerjakan oleh pegawai, tunjangan 

yang diberikan sesuai dengan Undang-undang seperti asuransi kesehatan dan jiwa, 

Fasilitas yang diberikan dinas seperti motor, komputer sangat membantu pegawai 

dalam menyelesaikan tugasnya. 

Hal ini senada dengan penelitiannya Penelitian Onsardi, dkk, (2019) 

menyimpulkan Terdapat pengaruh langsung positif kompensasi terhadap loyalitas 

karyawan. Selanjutnya Bulang Witari, Heryenzus (2020) menyimpulkan 

Kompensasi berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan KTM Resort. 

Kemudian (Heryati, 2016) menyimpulkan Kompensasi berpengaruh positif 

terhadap loyalitas, Filda Adisti Mochammad Al Musadieq (2017) menyimpulkan 

bahwa Kompensasi finansial berpengaruh positif terhadap motivasi kerja 

karyawan, (Purba, 2017) menyimpulkan bahwa Kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas karyawan pada PT. Capella Dinamik Nusantara. 

4.6.2. Pengaruh Beban Kerja Terhadap Loyalitas Pegawai 

Beban kerja merupakan kewajiban yang diembankan pegawai dalam 

jabatan atau unit organisasi yang kemudian diuraikan dalam rincian tugas yang 
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diselesaikan pada jangka waktu tertentu dengan standart kerja yang sudah 

ditentukan terlebih dahulu. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa 

beban kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap Loyalitas Pegawai, hal ini 

terlihat dari perhitungan statistik yaitu thitung > ttabel dan hasilnya positif (- 4,661 > 

1,666) dan nilai signifikansinya menunjukan lebih kecil dari taraf signifikansi 

0,05 (0,000 < 0,05). Hal ini dikarenakan target pekerjaan yang terlalu tinggi, 

kondisi pekerjaan yang memaksa pegawai mau tidak mau kerja lembur dan waktu 

penyelesaian tugas sangat terbatas. Variabel beban kerja untuk indikator dengan 

nilai tertinggi adalah indikator Target yang harus dicapai dimana responden yang 

menjawab sangat setuju sebanyak 42,9% dengan nilai mean 4,23. 

Penelitian ini senada dengan beberapa penelitian sebelumnya seperti beban 

kerja juga menunjukkan hasil yang beragam (Heryati, 2016) menyimpulkan 

bahwa beban kerja berpengaruh terhadap loyalitas karyawan sedangkan Riesta 

tetapi berbeda dengan Riana (2018) menyimpulkan bahwa Beban kerja 

berpengaruh tidak signifikan loyalitas karyawan department organization 

development pada PT. Surya Madistrindo, sedangkan variabel pemberdayaan hasil 

penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam Onsardi, Kahirul Bahrun 

dan Ratnawili (2019) menjelaskan bahwa Terdapat pengaruh langsung positif 

pemberdayaan terhadap loyalitas karyawan. Hal ini dikarenakan beban kerja yang 

berlebihanpun akan mempengaruhi kinerja pegawai dan akan berdampak pada 

loyalitas pegawai yang menurun. 
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4.6.3. Pengaruh Pemberdayaan Terhadap Loyalitas Pegawai 

Pemberdayaan merupakan suatu proses kegiatan usaha untuk lebih 

memberdayakan melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, 

berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang dan tangungjawab dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan oragnisasi untuk meningkatkan kinerja 

sebagaimana diharapkan serta pemberdayaan merupakan proses yang 

memungkinkan pegawai untuk menetapkan tujuan kerja mereka sendiri, membuat 

keputusan, dan menyelesaikan masalah dalam lingkup tanggung jawab dan 

wewenang mereka. 

Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan tidak 

berpengaruh terhadap terhadap loyalitas pegawai, hal ini terlihat dari hasil uji 

statistik yang diperolehd ari kuesioner menunjukkan thitung < ttabel dan hasilnya 

positif (0,547 < 1,666) dan nilai signifikansinya menunjukan lebih besar dari taraf 

signifikansi 0,05 (0,586 > 0,05). Variabel pemberdayaan untuk indikator dengan 

nilai tertinggi adalah indikator kontak sosial dimana responden yang menjawab 

setuju sebanyak 60% dengan nilai mean 4.40. 

Hal ini dikarenakan sebagian besar pegawai DLH Kabupaten Jepara belum 

optimal dalam kemampuan SDM nya seperti (1) Kemampuan pegawai meliputi: 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku. (2) Penempatan pegawai 

yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan jabatan dalam suatu organiasi, artinya 

pegawai yang ditempatkan dalam suatu jabatan senantiasa dikaitkan dengan 

kemampuan yang dimiliki pegawai yang bersangkutan. (3) Kewenangan yang 

jelas. (4) Tanggungjawab pegawai yang jelas. (5) Kepercayaan terhadap karyawan 
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(6) Dukungan terhadap karyawan. (7) Kepemimpinan dan (8) Motivasi. Penelitian 

tersebut berbeda dengan Ester Widyati, Mukhneri dan Nurjannah (2018) yang 

menyimpulkan Pemberdayaan berpengaruh langsung positif terhadap loyalitas 

begitu juga Onsardi, Moch. Asmawi, Thamrin Abdullah (2017) menyimpulkan 

bahwa Pemberdayaan berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap 

loyalitas, hal ini senada dengan Dani Rizana (2020) menyimpulkan bahwa 

pemberdayaan tidak berpengaruh terhadap loyalitas karena pemberdayaan 

karyawan yang belum oftimal. 

 

 

 


