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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Jepara 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Jepara merupakan salah satu 

Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui 

Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor UPP Jepara ber-alamat di Jl. 

Patiunus No.1 Pelabuhan, Jobokuto Kab. Jepara (Kode Pos: 59416).  

4.1.2 Visi dan Misi Kantor UPP Jepara 

Visi: 

Memberikan pelayanan jasa yang terbaik demi terselenggaranya 

transportasi laut yang mampu berdaya saing, teratur, aman, nyaman dan 

terjangkau. 

Misi : 

1. Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka 

memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui 

perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur. 

2. Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan angkutan perairan di 

wilayah perairan Jepara. 

3. Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim di wilayah 

perairan Jepara. 
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4.1.3 Struktur Organisasi dan Tusi (Tugas Pokok & Fungsi) 

Kantor UPP Kelas III Jepara dibentuk seiring dengan ditetapkannya 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM Nomor 62 Tahun 2010, yang telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 130 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, beserta 

uraian jenis kegiatan organisasi dan tugasnya berdasar Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2013 dan  terdiri dari: 

1. Kepala Kantor 

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Jepara memiliki tugas: 

a. Menetapkan rencana dan program kerja kantor UPP Kelas III sebagai 

pedoman dan pelaksanaan tugas dan pelayanan. 

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan baik secara 

lisan maupun tulisan dalam rangka pembinaan pelayanan pada 

pelabuhan. 

c. Mengkoordinasikan kerja dalam rangka pelayanan dipelabuhan 

dengan unit kerja dan instansi terkait.  

2. Petugas Tata Usaha 

Petugas Tata Usaha Kantor Unit Pelabuhan Jepara memiliki tugas: 

a. Melakukan kegiatan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan 

hubungan masyarakat serta pelaporan di lingkungan Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Jepara. 
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3. Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa 

Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa Kantor Unit 

Pelabuhan Jepara memiliki tugas: 

a. Melakukan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan penahan 

gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu 

navigasi pelayaran, penjaminan kelancaran arus barang, penumpang 

dan hewan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan 

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan 

kepelabuhanan dan angkutan di perairan. 

4. Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban 

Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban Kantor Unit Pelabuhan Jepara 

memiliki tugas: 

a. Melakukan penyiapan bahan enyusunan rencana induk pelabuhan 

serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan (DLKp) pelabuhan, penyediaan fasilitas pelabuhan dan 

jasa pemanduan dan penundaan kapal, penjaminan keamanan dan 

ketertiban di pelabuhan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di 

pelabuhan. 

5. Petugas Kesyahbandaran 

Petugas Kesyahbandaran Kantor Unit Pelabuhan Jepara memiliki tugas: 

a. Melakukan penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan 

area pelabuhan. 
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4.2 Deskripsi Responden 

Sebuah organisasi tentu memiliki tujuan sesuai dengan yang telah dituangkan 

pada rencana strategik pendirian organisasi. Serangkaian usaha dalam rangka 

pencapaian tujuan, setiap organisasi harus mampu memenuhi unsur-unsur 

organisasi dan salah satu faktor diantaranya adalah manusia. Tujuan organisasi 

tersebut akan mampu dicapai apabila unsur manusia (human) dalam organisasi 

tersebut mampu menjalankan semua rencana yang telah disusun, karena manusia 

sebagai penggerak organisasi. Pegawai kantor UPP Jepara dalam menjalankan 

setiap tugas-tugasnya selalu dituntut untuk memiliki keahlian yang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan yang telah 

ditetapkan organisasi (dalam hal ini adalah pemerintah) dapat tercapai sesuai 

target yang telah ditetapkan.  

Dari uraian di atas, maka peneliti merasa perlu untuk menguraikan keadaan 

pegawai Kantor UPP Jepara. Jumlah pegawai di Kantor UPP Jepara secara 

keseluruhan berjumlah 52 orang. Di bawah ini disajikan data-data pegawai yang 

disampaikan dalam bentuk tabel berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan 

dan Lama bekerja. 

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam tabel 

berikut. 
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Tabel 6.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%) 

1 Perempuan 6 11,54 

2 Laki-laki 46 88,46 

Jumlah 52 100 

Sumber: jawaban responden dari kuest no.02 (identitas responden) 

Dari tabel 4.1 di atas maka diketahui bahwa dari 52 pegawai di Kantor 

UPP Jepara diketahui bahwa pegawai dengan jenis kelamin perempuan adalah 

sebanyak 6 orang dengan presentase yakni 11,54 %, sedangkan pegawai dengan 

jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 26 orang dengan presentase yakni 88,46 

%. Dengan demikian maka diketahui bahwa jumlah pegawai perempuan dan 

pegawai laki-laki memiliki jumlah selisih yang cukup besar yaitu sebanyak 40 

orang dengan selisih presentase 76,92 %. Artinya dikantor UPP Jepara posisi 

pegawai  perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama, meskipun 

dalam angka belum berimbang.  Hal ini diakukan dengan alasan kinerja laki-laki 

lebih produktif dalam kantor UPP Jepara dari pada perempuan dilihat dari jenis 

pekerjaannaya. 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur 

Karakteristik subjek berdasarkan kelompok umur disajikan dalam tabel 

sebagai berikut. 
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Tabel 7.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

No Usia Jumlah Presentase (%) 

1 26-35 tahun 20 38.5 

2 36-45 tahun 25 48 

3 Diatas 46 7 13,5 

Jumlah 52 100 

Sumber: jawaban responden dari kuest no.03 (identitas responden) 

Pada tabel 4.2 tersebut dapat diungkap bahwa jumlah responden yang 

berumur diatas 46 tahun sebanyak 7 orang atau 13,5 %, umur 36-45 tahun 

sebanyak 25 orang atau 48 % dan umur 26-35 tahun sebanyak 20 orang atau 38,5 

% dari total jumlah responden. Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa 

jumlah responden terbanyak adalah responden dengan rentan umur 36-45 tahun 

dengan jumlah sebanyak 25 orang. Dan juga dapat diketahui bahwa 36-45 tahun 

adalah usia masa produktivitas pegawai dalam bekerja disamping telah memiliki 

pengalaman kerja juga masih memiliki stamina yang baik untuk melaksanakan 

tugas. Dibanding pegawai dengan usia yang telah mencapai angka 50 tahun, yang 

dimungkinkan sudah kurang produktif lagi tetapi sudah tinggal menunggu masa 

pensiun.   

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Karakteristik responden berdasar jenjang pendidikan terakhir yang telah 

ditempuh disajikan dalam tabel berikut.  
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Tabel 8.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase (%) 

1 SMA 2 3,8 

2 Diploma 21 40,4 

3 Sarjana 29 55,8 

Jumlah 52 100 

Sumber: jawaban responden dari kuest no.05 (identitas responden) 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan responden 

sebanyak 29 orang atau 55,8 % berpendidikan sarjana, sedangkan 21 orang atau 

40,4 % berpendidikan Diploma, dan sisanya berjumlah 2 dari total responden 

keseluruhan berpendidikan SMA, atau memiliki presentase sebanyak 3,8 % dari 

total responden. Gambaran tingkat pendidikan tersebut menunjukkan rata-rata 

sudah berpendidikan tinggi dengan demikian diharapkan responden mampu 

memberikan gambaran tentang wawasan Pegawai, yaitu semakin tinggi 

pendidikan akan semakin luas wawasan dan pengalaman kerjanya. 

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Karakteristik subjek responden berdasarkan lama bekerja di instansi ini 

disajikan dala tabel sebagai berikut. 

Tabel 9.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah Presentase (%) 

1 Kurang dari 15 tahun 20 38,5 

2 15- 30 tahun 27 52 

3 Diatas 30 tahun 5 9,5 

Jumlah 52 100 

  Sumber: jawaban responden dari kuest no.04 (identitas responden) 
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Pada tabel 4.4 di atas maka diketahui bahwa jumlah responden yang 

memiliki masa kerja kurang dari 15 tahun sebanyak 20 orang atau 38,5 %, yang 

memiliki masa kerja 15-30 tahun 27 orang atau sekitar 52 % dan yang memiliki 

masa kerja di atas 30 tahun adalah sebanyak 5 orang atau 9,5 %. Gambaran 

tersebut menunjukan semakin lama orang bekerja maka akan semakin terampil 

dan semakin lebih baik hasil kinerjanya apabila didukung dengan faktor 

pendidikan dan pelatihan. 

4.3 Deskripsi Variabel 

4.3.1 Deskripsi Variabel Disiplin Kerja Pegawai 

Selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan data dari hasil observasi yang 

dilakukan melalui penyebaran angket kepada Pegawai Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Jepara. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

disiplin kerja Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Jepara yang selama 

ini diterapkan dan dirasakan oleh responden dalam menunjang efektivitas kerja. 

Pendapat responden disampaikan dengan cara memberikan skor rentan nilai 1 

sampai dengan 5, skor tersebut mempunyai rincian yakni “sangat tidak setuju”, 

“tidak setuju”, “netral”, “setuju”, dan “sangat setuju”, yang disampaikan dalam 

empat pernyataan yang sudah ada dalam kuesioner. Hasil perhitungan jawaban 

responden dapat diketahui pada tabel berikut: 
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Tabel 10.5 

Tanggapan Variabel Disiplin Kerja Pegawai oleh Responden 

No 

 

Tanggapan Variabel Disiplin Kerja 

Item 

 

STS TS N S SS ∑ 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Re

s 

Rata2 

1 
Ketepatan 

Waktu 
0 0 0 0 2 4 21 40 29 56 

52 4,52 

2 
Kepatuhan 

Peraturan 
0 0 0 0 2  4 29 56 21 40 

52 4,36 

3 
Kesesuaia

n Prosedur 
0 0 0 0 3 6 30 58 19 36 

52 4,31 

4 
Penyelesai

an Tugas 
0 0 0 0 2 4 25 48 25 48 

52 4,44 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas tanggapan dari responden berkaitan dengan 

pernyataan dari variabel disiplin kerja dalam kuesioner, memberikan hasil bahwa 

dari lima puluh dua responden yang masing-masing dihadapkan dengan empat 

macam pernyataan yang sama menunjukkan tanggapan sangat setuju banyak 

didominasi pada pernyataan ke 1 dan 4, dan dapat disimpulkan bahwa disiplin 

pegawai mempengaruhi efektifitas kerja pegawai Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Jepara. 

4.3.2 Deskripsi Variabel Motivasi Kerja Pegawai 

Analisis deskripsi variabel motivasi memiliki maksud untuk mengetahui 

pendapat responden tentang sejauh mana motivasi mempunyai peran dalam 

peningkatan efektivitas kerja. Pendapat responden disampaikan dengan cara 

memberikan skor rentan nilai 1 sampai dengan 5, skor tersebut mempunyai 

rincian yakni “sangat tidak setuju”, “tidak setuju”, “netral”, “setuju”, dan “sangat 

setuju”, yang disampaikan dalam enam pernyataan yang sudah ada dalam 
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kuesioner. Tanggapan dari responden berkaitan dengan pernyataan dari variabel 

motivasi dalam kuesioner, memberikan hasil bahwa dari lima puluh dua 

responden yang masing-masing dihadapkan dengan enam macam pernyataan yang 

sama menunjukkan tanggapan sangat setuju banyak didominasi oleh pernyataan 

ke 5 dan 6, bisa disimpulkan bahwa motivasi pegawai mempengaruhi efektifitas 

kerja pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Jepara. Penjelasan tersebut 

diwakili tabel 4.6  di bawah ini: 

Tabel 11.6 

Tanggapan Variabel Motivasi Kerja Pegawai Oleh Responden 

No 
 

Tanggapan Variabel Motivasi 

Item 
 

STS TS N S SS ∑ 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Re

s 

Rat

a2 

1 
Kesenangan 

pekerjaan 
0 0 0 0 2 4 31 60 19 36 52 4,33 

2 
Pemenuhan 

Kebutuhan 
0 0 0 0 2 4 30 58 20 38 52 4,35 

3 
Kepuasan 

Hati 
0 0 0 0 2 4 31 60 19 36 52 4,33 

4 
Hubungan 

Rekan 
0 0 0 0 2 4 32 62 18 34 52 4,31 

5 
Penilaian 

Pimpinan 
0 0 0 0 2 4 27 52 23 44 52 4,40 

6 
Rasa Aman 

Bekerja 
0 0 0 0 3 6 19 36 30 58 52 4,52 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

4.3.3 Deskripsi Variabel Pengawasan Kerja Pegawai 

Variabel motivasi dimaksudkan untuk mengetahui pendapat responden 

mengenai sejauh mana pengawasan mempunyai peran dalam peningkatan 

efektivitas kerja. Pendapat responden disampaikan dengan cara memberikan skor 

rentan nilai 1 sampai dengan 5, skor tersebut mempunyai rincian yakni “sangat 

tidak setuju”, “tidak setuju”, “netral”, “setuju”, dan “sangat setuju”, yang 
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disampaikan dalam empat pernyataan yang sudah ada dalam kuesioner. Hasil 

perhitungan jawaban responden dapat diketahui pada tabel berikut: 

Tabel 12.7 

Tanggapan Variabel Pengawasan Oleh Responden 

No 
 

Tanggapan Variabel Disiplin Kerja 

Item 
 

STS TS N S SS ∑ 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Res Rata

2 

1 
Pentingya  

Pengawasan 
0 0 0 0 4 8 27 52 21 40 

52 4,33 

2 
Penyimpanga

n Prosedur 
0 0 0 0 2  4 25 48 25 48 

52 4,44 

3 
Perhatian 

Pimpinan 
0 0 0 0 2 4 28 54 22 42 

52 4,38 

4 
Koreksi Hasil 

Pekerjaan 
0 0 0 0 3 6 25 48 24 46 

52 4,40 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas tanggapan dari responden berkaitan dengan 

pernyataan dari variabel pengawasan dalam kuesioner, memberikan hasil bahwa 

dari lima puluh dua responden yang masing-masing dihadapkan dengan empat 

macam pernyataan yang sama menunjukkan tanggapan sangat setuju banyak 

didominasi pada pernyataan ke 2 dan 4, bisa disimpulkan bahwa pengawasan 

pegawai mempengaruhi efektifitas kerja pegawai Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Jepara. 

4.3.4 Deskripsi Variabel Efektivitas Kerja Pegawai 

Analisis deskripsi variabel efektivitas kerja dimaksudkan untuk 

mengetahui pendapat responden mengenai sejauh mana kondisi dari responden 

selaku pegawai. Pendapat tersebut dapat dinyatakan dengan memberikan skor 

antara 1 sampai dengan 5, dimana skor tersebut mempunyai arti sangat tidak 

setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju, yang dijabarkan dalam tiga 
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pernyataan yang sudah ada dalam kuesioner. Hasil perhitungan jawaban 

responden dapat diketahui pada tabel berikut : 

Tabel 13.8 

Tanggapan Variabel Efektivitas Kerja Oleh Responden 

No Item 

Tanggapan variabel efektivitas kerja 

STS TS N S SS ∑ 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Res Rata2 

1 
Kemampuan 

bersikap 0 0 0 0 3 6 24 46 25 48 
52 4,42 

2 
Kesesuaian 

Waktu 0 0 0 0 0 0 25 48 27 52 
52 4,52 

3 
Penghargaan 

Pimpinan 0 0 0 0 3 6 29 56 20 38 
52 4,33 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.8  di atas tanggapan dari responden berkaitan dengan 

pernyataan dari variabel efektivitas kerja dalam kuesioner, memberikan hasil 

bahwa dari lima puluh dua responden yang masing-masing dihadapkan dengan 

tiga macam pernyataan yang sama menunjukkan tanggapan sangat setuju 

didominasi oleh pernyataan ke 2, dan memiliki bobot nilai rata-rata tertinggi yakni 

4,52. 

4.4 Analisis Data 

4.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Dalam penelitian ini uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sah 

atau tidaknya suatu pernyataan dalam kuesioner yang telah diajukan 

kepada responden untuk mendapatkan tanggapan dari mereka. Sedangkan 

yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak 

yang dijadikan sampel dari populasi pegawai kantor Unit Penyelenggara 
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Pelabuhan Jepara. Dalam kuesioner penelitian ini terdapat  empat  

variabel, terdiri satu variabel terikat dan tiga variabel bebas dengan total 

17 (tujuh belas) pernyataan yang diajukan kepada responden. 

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kriteria 

dengan tingkat kepercayaan  95 %  (α=5%), dan degree of freedom (df) = 

n–2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel 

independen atau 52-2 = 50. Maka diperoleh r tabel sebesar 0,2732. Untuk 

itu sah tidaknya data dalam penelitian ini dapat dilihat melalui rumusan: 

- Jika hasil  r hitung > r tabel (signifikasi 0,5) = valid  

- Jika hasil r hitung < r tabel (signifikasi 0,5) = tidak valid 

Dari rumusan tersebut dibawah ini akan diketahui valid atau tidaknya 

pernyataan dalam kuesioner penelitian. Berdasarkan pengujian validitas 

dengan bantuan program IBM SPSS versi 23 kepada 52 responden 

diperoleh hasil pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 14.9 

Uji Validitas 

No Variabel Indikator r tabel 
Correlation 

(r hitung) 
Hasil 

1 

Disiplin Kerja 

X1.1 0,2732 0,631 Valid 

2 X1.2 0,2732 0,718 Valid 

3 X1.3 0,2732 0,436 Valid 

4 X1.4 0,2732 0,698 Valid 

5 

Motivasi 

X2.1 0,2732 0,838 Valid 

6 X2.2 0,2732 0,548 Valid 

7 X2.3 0,2732 0,579 Valid 

8 X2.4 0,2732 0,665 Valid 

9 X2.5 0,2732 0,363 Valid 

10 X2.6 0,2732 0,656 Valid 

11 Pengawasan X3.1 0,2732 0,675 Valid 
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12 X3.2 0,2732 0,741 Valid 

13 X3.3 0,2732 0,649 Valid 

14 X3.4 0,2732 0,493 Valid 

15 

Efektivitas Kerja 

Y.1 0,2732 0,784 Valid 

16 Y.2 0,2732 0,822 Valid 

17 Y.3 0,2732 0,559 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan program SPSS 

yang disajikan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua 

indikator yang disajikan dalam bentuk pernyataan dalam kuesioner bersifat 

valid karena nilai r hitung lebih besar dibandingkan r tabel. 

2. Uji Reliabilitas  

Dalam penelitian ini uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur 

suatu  pernyataan dari kuesioner yang merupakan gambaran dari indikator 

variabel atau konstruk yang daijukan kepada responden untuk 

mendapatkan tanggapan dari mereka. Untuk itu suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban responden atas pernyataan yang diajukan 

adalah konsisten  dan stabil dari waktu ke waktu.  

Kuesioner penelitian yang telah di distribusikan terdapat total empat  

variabel, terdiri dari satu variabel terikat (variabel dependen) dan tiga 

variabel bebas (variabel independen) dengan jumlah total 17 (tujuh belas) 

pernyataan yang diajukan kepada responden. Sedangkan pengujian 

reliabilitas digunakan rumus Alpha Cronbach’s, dimana: 

- Jika hasil  Alpha Cronbach   >  0,60   =  reliabel    

- Jika hasil  Alpha Cronbach   <  0,60   =  tidak reliabel  
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Dari rumusan tersebut dibawah ini akan diketahui reliable atau 

tidaknya pernyataan dalam kuesioner penelitian. Berdasarkan pengujian 

reliabilitas dengan bantuan program IBM SPSS Versi 23 kepada 52 

responden diperoleh hasil pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 15.10 

Uji Reliabilitas 

Variabel Penelitian Cronbach's Alpha Kriteria Alpha Hasil 

Disiplin Kerja (X1) 0,913 0,60 Reliabel 

Motivasi (X2) 0,954 0,60 Reliabel 

Pengawasan (X3) 0,631 0,60 Reliabel 

Efektivitas (Y1) 0,652 0,60 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasar hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS 

yang disajikan pada tabel 4.10  di atas dapat disimpulkan bahwa semua 

indikator yang disajikan dalam bentuk pernyataan dalam kuesioner bersifat 

reliabel karena nilai cronbach alpha hitung lebih besar dibandingkan 

kriteria alpha. 

4.4.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini uji normalitas bertujuan untuk menguji 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya  dengan  distribusi  kumulatif  dari  data  normal atau 

menguji apakah dalam  model regresi, variabel  terikat, variabel  bebas  

atau  keduanya  mempunyai  distribusi  normal atau tidak.  
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Sebelumnya akan diteliti kenormalan data melalui grafik histogram 

dan normal probability plot yang terbentuk dari program SPSS Versi 23 

dimana distribusi dinyatakan normal jika membentuk suatu garis lurus 

diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Hasil dari pengujian normalitas dengan menggunakan analisis 

grafik histogram dan normal probability plot dapat dilihat pada gambar 

berikut:  

 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Gambar 4.4 Uji Normalitas (Histogram) 

Uji normalitas dapat dikatakan terdistribusi normal jika penyebaran 

data (titik) berada pada sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis 

atau grafik histogramnya. Jika hasil yang ditunjukkan justru sebaliknya, 

penyebaran data (titik) berada jauh dari sekitar garis diagonal atau tidak 

mengikuti arah garis atau grafik histogramnya, maka dapat disimpulkan 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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Sumber: Data primer diolah, 2017 

Gambar 4.5 Uji Normalitas (Plot) 

Dengan melihat gambar 4.1 dan 4.2 berupa grafik normal probability 

plot dan grafik histogram di atas menunjukkan bahwa grafik histogram 

tersebut memiliki pola distribusi yang menceng (diagonal) (skewness) ke 

arah kanan, tetapi masih dalam garis yang wajar untuk itu hasil tersebut 

dapat dikatakan normal, sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-

titik berada pada sekitar garis diagonal dan mengikuti garis. Dari dua 

grafik tersebut, kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

Namun, dalam pengujian normalitas data uji grafik histogram dan 

normal probability plot bukanlah satu-satunya alat yang bisa digunakan. 

Oleh karena itu, agar lebih dapat menguatkan asumsi normalitas diatas, 

dalam penelitian ini juga dilakukan uji normalitas melalui uji kolmogrov 

smirnov dimana pengujian dilakukan dengan membandingkan distribusi 
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data dengan distribusi data normal atau data baku. Cara menilainya adalah 

jika nilai signifikasi undstandardized residual lebih dari 0,05, maka model 

regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas dan berlaku begitu 

juga  sebaliknya. Pengujian menggunakan kolmogrov smirnov dapat 

dilihat dalam tabel 4.11 di bawah ini : 

Tabel 16.11 

Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 52 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,05632697 

Most Extreme Differences Absolute ,070 

Positive ,070 

Negative -,062 

Test Statistic ,070 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikasi 

unstandarized residual  adalah sebesar 0,200 yang artinya nilai tersebut 

lebih besar dari data normal baku yang hanya sebesar 0,05. Sehingga akan 

dapat disimpulkan bahwa model regresi atau data residual dalam penelitian 

ini memenuhi asumsi normalitas. 
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2. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk 

menguji  apakah  dalam  model regresi  terjadi  ketidaksamaan varian  dari  

satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang lain. 

Sebelumnya akan diteliti gejala heteroskedastisitas dengan melihat 

pola titik-titik pada scatterplots regresi yang terbentuk dari program SPSS 

Versi 23, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

- Jika terbentuk pola tertentu, dimana titik-titik bergelombang, melebar 

kemudian menyempit maka terjadi heteroskedastisitas. 

- Jika sebaliknya, tidak terdapat pola tertentu dan titik-titik menyebar 

diatas dan dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Hasil dari uji heteroskedasitas scatterplot akan dapat dicermati secara 

lebih detail pada gambar 4.3 di bawah ini: 

 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Gambar 4.6 Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot) 
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Berdasarkan gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa titik-titik tidak 

membentuk  pola yang jelas dan menyebar di atas dan di bawah angka nol 

pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini. 

3. Uji Multikolinearitas 

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji  

apakah ditemukan  adanya  korelasi antar  variabel-variabel  bebas  dalam  

model  regresi. Pengujian multikolinearitas dapat ditempuh  dengan cara 

melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan juga nilai tolerance. 

Apabila nilai tolerance besarannya di atas angka 0,1 (10%) dan nilai VIF 

di bawah 10 maka menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas pada 

variabel bebas. Hasil pengujian multikolinearitas penelitian ini tertera pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 17.12 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4,215 4,059  1,039 ,304   

Disiplin 

Kerja 

,311 ,104 ,390 3,005 ,004 ,870 1,149 

Motivasi ,226 ,089 ,330 2,527 ,015 ,862 1,161 

Pengawasan ,374 ,100 ,472 3,743 ,000 ,921 1,086 

a. Dependent Variable: Efektivitas Kerja 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa tidak ada 

variabel yang memiliki Nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance 
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yang lebih kecil dari dari 0,1 (10%) yang berarti bahwa tidak ada 

multikolinearitas antar  variabel bebas dalam model regresi. Atau dapat 

diterjemahkan bahwa dalam penelitian ini terbebas dari gejala 

multikolinearitas. 

4.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Alat analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk  mengetahui  

pengaruh  variabel independen  terhadap  variabel  dependen  atas  perubahan  dari  

setiap peningkatan  atau  penurunan  variabel independen  yang  akan  

mempengaruhi  variabel dependen. Atau juga bisa diartikan sebagai alat untuk 

mengetahui ketergantungan variabel terikat (dependen) (Y) dengan salah satu atau 

lebih dari variabel bebas (independen) (X), dengan maksud untuk memprediksi 

rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat (dependen) (Y) secara parsial. 

Dengan cara menggunakan program SPSS Versi 23, maka diperoleh data pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 18.13 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,215 4,059  1,039 ,304 

Disiplin 

Kerja 

,311 ,104 ,390 3,005 ,004 

Motivasi ,226 ,089 ,330 2,527 ,015 

Pengawasan ,374 ,100 ,472 3,743 ,000 

a. Dependent Variable: Efektivitas Kerja 

Sumber : Data primer diolah, 2017 
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Berdasar output nilai pada tabel coefficients dalam tabel di atas, sehingga 

dapat dijabarkan rumus persamaan regresi di bawah ini: 

Y = 4,215 + 0,311 X1 + 0,226 X2  + 0,374 X3 + e 

Setelah terbentuk rumusan persamaan regresi linier berganda, berikut 

adalah interpretasi yang dapat menjelaskan rumusan tersebut: 

1. Nilai koefisien regresi pada variabel disiplin kerja pegawai (X1) sebesar 

0,311. Artinya variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh positif terhadap 

efektivitas kerja, dan jika variabel disiplin kerja (X1) ditingkatkan sebesar 

satu-satuan, maka Efektivitas kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,311 satuan, 

dengan anggapan variabel lain tetap. 

2. Nilai koefisien regresi pada variabel motivasi (X2) sebesar 0,226. Artinya 

variabel motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas kerja, dan 

jika variabel motivasi (X2) ditingkatkan sebesar satu-satuan, maka Efektivitas 

kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,226 satuan, dengan anggapan variabel 

lain tetap.  

3. Nilai koefisien regresi pada variabel independen pengawasan (X3) yakni 

sebesar 0,374. Mengartikan bahwa variabel independen pengawasan memiliki 

pengaruh positif terhadap efektivitas kerja, dan dan jika variabel pengawasan 

(X3) ditingkatkan sebesar satu-satuan, maka Efektivitas kerja (Y) akan 

meningkat sebesar 0,374 satuan, dengan anggapan variabel lain tetap. 
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4.4.4 Uji Hipotesis 

1. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t) 

Uji signifikasi parameter individual atau yang biasa disebut uji t 

bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel bebas 

(independen) secara individual terhadap variabel terikat (dependen). 

Kriteria yang biasa digunakan dalam uji ini adalah tingkat signifikansi 

dibawah 5%  (0,05) pada derajat kebebasan (degree of freedom) df = n–k-

1 untuk memperoleh nilai t tabel yang digunakan untuk perbandingan 

antara nilai t tabel dan t hitung. Sehingga dapat disimpulkan menerima 

atau menolak hipotesis. 

Dalam tabel 4.13 sebelumnya telah diperoleh nilai t hitung dan 

signifikasinya. Sedangkan pada derajat kebebasan  (52 - 3 - 1 = 48) dengan 

tingkat kesalahan 5%, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,677. Berikut 

adalah interpretasi yang dapat menjelaskan uji signifikasi parameter 

individual secara lebih rinci: 

1. Hubungan Variabel Disiplin Kerja terhadap Efektivitas Kerja  

Berdasar perhitungan dengan bantuan program SPSS Versi 23 

diperoleh thitung sebesar  3,005 (tabel 4.13)  yang berarti nilai thitung > 

(lebih besar dari) ttabel  yang bernilai sebesar 1,677, dengan nilai 

signifikansi 0,004 < (lebih kecil dari) 0,05. Dari perbandingan 

tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 adalah variabel disiplin 

kerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efektivitas 

kerja. Maka hasil dari uji signifikasi parameter individual (uji t) 
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adalah menolak  Ho dan menerima Ha. Berikut adalah gambar yang 

dimaksudkan untuk menjelaskan hipotesis variabel disiplin kerja 

pegawai: 

 

2. Hubungan Variabel Motivasi terhadap Efektivitas Kerja  

Berdasar perhitungan dengan bantuan program SPSS Versi 23 

diperoleh thitung sebesar 2,527 (tabel 4.13) yang berarti nilai thitung > 

(lebih besar dari) ttabel  yang bernilai sebesar 1,677, dengan nilai 

signifikansi 0,015 < (lebih kecil dari) 0,05. Dari perbandingan 

tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa H2 adalah variabel motivasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas kerja. Sehingga 

hasil dari uji signifikasi parameter individual (uji-t) adalah menerima 

Ha dan menolak H0. Berikut adalah gambar yang mampu membantu 

menjelaskan hipotesis variabel motivasi: 

Daerah penerimaan Ho 

Daerah penolakan Ho 

3,005 1,677 

Gambar 4.7 Uji t (Variabel Disiplin Kerja) 
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3. Hubungan Variabel Pengawasan terhadap Efektivitas Kerja  

Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS Versi 23 diperoleh 

thitung sebesar 3,743 (tabel 4.13) yang berarti nilai thitung >  (lebih besar 

dari) ttabel  yang bernilai sebesar 1,677, dengan nilai signifikansi 0,000 

< (lebih kecil dari) 0,05. Dari perbandingan itu, dapat diambil 

kesimpulan bahwa H3 adalah variabel pengawasan berpengaruh positif 

terhadap efektivitas kerja. Maka hasil dari uji signifikasi parameter 

individual (uji-t) adalah menerima Ha dan menolak H0. Di bawah ini 

adalah gambar yang menjelaskan hipotesis variabel pengawasan: 

 

Gambar 4.9 Uji t (Variabel Pengawasan) 

 

 

Daerah penerimaan Ho 

Daerah penolakan Ho 

3,743 1,677 

Daerah penerimaan Ho 

Daerah penolakan Ho 

2,527 1,677 

Gambar 4.8 Uji t (Variabel Motivasi) 
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2. Uji Signifikansi Simultan  (Uji Statistik F) 

Uji signifikansi simultan atau biasa disebut dengan uji f digunakan 

untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Ketentuan yang 

digunakan dalam uji signifikansi simultan ini adalah tingkat signifikansi 

dibawah 5% (0,05) dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df = n- 

k-1, untuk menghasilkan nilai Ftabel yang digunakan untuk perbandingan 

antara nilai Ftabel dan Fhitung. Sehingga dapat disimpulkan menerima atau 

menolak hipotesis. Berdasarkan rumus derajat kebebasan (degree of 

freedom) “df” memiliki nilai 48, di dapat dari (52-3-1= 48) dengan tingkat 

kesalahan 5%, maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,80. Sedangkan hasil uji 

Fhitung dapat dilihat pada tabel 4.14 dibawah ini: 

Tabel 19.14 

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23,920 3 7,973 6,725 ,001b 

Residual 56,907 48 1,186   

Total 80,827 51    

a. Dependent Variable: Efektivitas Kerja 

b. Predictors: (Constant), Pengawasan, Disiplin Kerja, Motivasi 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.14 hasil pengujian hipotesis uji ANOVA dengan 

menggunakan perhitungan analisa regresi berganda menggunakan program  

IBM SPSS statistic 23 maka dapat diperoleh Fhitung  sebesar 6,725 yang 

berarti  > (lebih besar dari)  Ftabel  yang hanya bernilai sebesar 2,80 dengan 
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tingkat signifikansi sebesar 0,001. Mengingat bahwa tingkat signifikansi 

kurang dari 0,05, maka hal tersebut menunjukkan bahwa nilai Fhitung yang 

diperoleh tersebut signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen yang meliputi disiplin kerja (X1), motivasi kerja (X2) dan 

pengawasan (X3), secara simultan atau bersama-sama mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu 

efektivitas kerja (Y).  

Dari penjabaran tersebut maka kesimpulan dari Uji signifikansi 

simultan (uji F) adalah menerima Ha dan menolak Ho, yaitu bahwa Ha 

“Diduga secara simultan bahwa disiplin kerja, motivasi dan pengawasan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai” 

diterima. Berikut gambar 4.7 yang menjelaskan hipotesis tersebut: 

 

 

3. Koefisien Determinasi (R²) 

Selain uji t dan uji f, penelitian ini juga menggunakan koefisien 

determinasi, dimana uji ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel-variabel independen yang meliputi disiplin kerja 

Daerah penerimaan H0 
Daerah penolakan H0 

6,725 2,80 

Gambar 4.10 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
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(X1), motivasi kerja (X2) dan pengawasan (X3), dalam menerangkan 

variasi variabel dependen efektivitas kerja (Y) tabel  4.15 berikut ini akan 

memberikan gambaran tentang seberapa kuat variabel independen dapat 

mempengaruhi variabel dependen : 

Tabel 20.15 

Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,948a ,899 ,893 ,41231 

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Motivasi, Disiplin Kerja 

b. Dependent Variable: Efektivitas Kerja 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi 

memiliki nilai Adjusted R square sebesar 0,893, hal ini berarti bahwa 

ketiga variabel independen yaitu disiplin kerja, motivasi dan pengawasan 

mempunyai pengaruh sebesar 89,3% terhadap variabel dependen 

efektivitas kerja, sedangkan sisanya sebesar 10,7% (100%-89,3%=10,7%) 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu 

produktivitas, lingkungan kerja, evaluasi kerja, pengalaman kerja, 

kepemimpinan dan lain-lain. 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan dengan berbagai 

perhitungan yang dilakukan sebelumnya telah dijelaskan tahapan-tahapan dalam 

penelitian ini sehingga sampai pada sebuah kesimpulan mengenai pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Secara simultan ketiga variabel 
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berpengaruh positif terhadap efektivitas kerja pegawai dengan signifikasi 0,001. 

Sedangkan pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen akan dibahas lebih 

rinci pada uraian selanjutnya. 

Tabel 21.16 

Hasil Hipotesis Penelitian 

No Hipotesis Hasil 

1 H1 

Variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap efektivitas 

kerja. 

Diterima 

2 H2 

Variabel motivasi mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap efektivitas 

kerja. 

Diterima 

3 H3 
Variabel pengawasan mempunyai pengaruh 

positif terhadap efektivitas kerja. 
Diterima 

 

4 

 

H4 

Variabel disiplin kerja, motivasi dan 

pengawasan secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap efektivitas kerja 

 

Diterima 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

4.5.1 Pengaruh antara Disiplin Kerja (X1) dengan Efektivitas Kerja (Y) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa variabel disiplin 

kerja (X1) memiliki rata-rata item frekuensi jawaban sebesar 4,41 yang 

menandakan bahwa disiplin kerja pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Jepara sudah baik. Hasil dari pengolahan data penelitian juga mengungkap bahwa 

diperoleh thitung sebesar 3,005 yang menunjukkan bahwa nilai thitung> ttabel  yang 

bernilai sebesar 1,677, dengan nilai signifikansi 0,004 < (lebih kecil dari) 0,05. 

Variabel disiplin kerja juga diketahui memiliki nilai koefisien regresi sebesar 

0,311, yang artinya setiap pertambahan satu satuan disiplin kerja akan 

meningkatkan efektivitas kerja sebesar 0,311. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

efektivitas kerja, dan mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Hamzan Wadi (2015) dan Abd. Rasyid Syamsuri (2016). 

4.5.2 Pengaruh antara Motivasi Kerja (X2) dengan Efektivitas Kerja (Y) 

Variabel kedua adalah motivasi (X2), memiliki rata-rata item frekuensi 

jawaban sebesar 4,37 yang menandakan bahwa motivasi kerja pada Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Jepara sudah baik. Hasil pengolahan data hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa diperoleh thitung sebesar 2,527 yang 

menunjukkan bahwa nilai thitung> ttabel  yang bernilai sebesar 1,677, dengan nilai 

signifikansi 0,015< (lebih kecil dari) 0,05. Variabel disiplin kerja juga diketahui 

memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,226, yang artinya setiap pertambahan 

satu satuan motivasi akan meningkatkan efektivitas kerja sebesar 0,226. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi kerja mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap efektivitas kerja, dan mendukung hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Fajar Apriani (2007) dan Ni Luh Bakti Mesha Murti, Kusdi 

Rahardjo, Muhammad Faisal Riza ( 2013). 

4.5.3 Pengaruh antara Pengawasan (X3) dengan Efektivitas Kerja (Y) 

Variabel yang ketiga adalah pengawasan (X3), memiliki rata-rata item 

frekuensi jawaban sebesar 4,39 yang menandakan bahwa pengawasan pada 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Jepara sudah baik. Hasil pengolahan data 

hasil penelitian juga menunjukkan bahwa diperoleh thitung sebesar 3,743 yang 

menunjukkan bahwa nilai thitung> ttabel  yang bernilai sebesar 1,677, dengan nilai 

signifikansi 0,000< (lebih kecil dari) 0,05. Variabel pengawasan juga diketahui 
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memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,374, yang artinya setiap pertambahan 

satu satuan pengawasan akan meningkatkan efektivitas kerja sebesar 0,374, 

merupakan nilai koefisien yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap efektivitas 

kerja jika dibandingkan dengan variabel disiplin kerja (X1) dan motivasi kerja 

(X2). Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel independen pengawasan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja, dan juga 

mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Zubir Syahputra, Amri dan 

Saiful Bahri (2012). 

4.5.4 Pengaruh antara Disiplin Kerja (X1), Motivasi Kerja (X2) dan 

Pengawasan (X3) terhadap Efektivitas Kerja (Y) 

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa secara simultan sumbangan 

korelasi variabel disiplin kerja, motivasi dan pengawasan memiliki nilai rata-rata 

item frekuensi jawaban sebesar 4,42 yang menandakan bahwa secara simultan 

variabel disiplin kerja, motivasi dan pengawasan pada Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Jepara dalam kategori baik.  Dari hasil uji signifikansi simultan 

variabel disiplin kerja, motivasi dan pengawasan diperoleh nilai Fhitung sebesar  

6,725 > (lebih besar dari) Ftabel yang hanya bernilai sebesar 2,80 dengan tingkat 

signifikansi  sebesar 0,01. Dari data tersebut, karena tingkat signifikansi kurang 

dari nilai 0,05, menunjukkan bahwa nilai F-hitung yang diperoleh signifikan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang meliputi disiplin 

kerja (X1), motivasi kerja (X2) dan pengawasan (X3) secara simultan atau 

bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu efektivitas kerja (Y).  
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Nilai koefisien determinasi memiliki nilai Adjusted R square sebesar 

0,893, hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yaitu disiplin 

kerja, motivasi dan pengawasan kerja mempunyai pengaruh sebesar 89,3% 

terhadap variabel dependen efektivitas kerja. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa sumbangan variabel-variabel lain di luar tiga variabel (disiplin kerja, 

motivasi dan pengawasan) adalah sebesar 10,7%. Hal ini sangat relevan, karena 

pada kenyataan dilapangan faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi efektivitas 

kerja pegawai di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Jepara, misalnya 

produktivitas, lingkungan kerja, evaluasi kerja, pengalaman kerja, kepemimpinan 

dan lain sebagainya. 

Sumbangan korelasi tiga variabel pada penelitian ini semakin memperkuat 

teori bahwa memang ada korelasi antara disiplin kerja, motivasi dan pengawasan 

dengan efektivitas kerja pegawai. Pengawasan merupakan variabel bebas (X3) 

yang mampu memberikan pengaruh terbesar dari ketiga variabel bebas yang di 

teliti terhadap efektivitas kerja pegawai di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Jepara. 

 

 


