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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara 

Kantor Dinas Kebuyadaan dan Pariwisata wilayah Kabupaten Jepara, Jawa 

Tengah memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten 

Jepara dalam bidang budaya dan pariwisata berdasarkan asas otonomi daerahnya. 

Mulalui kantor Dinas pariwisata dan kebudayaan atau yang disingkat  Disparbud 

ini, berbagai urusan pemerintah daerah terkait bidang pariwisata dan kebudayaan 

dilakukan. Adapun tugas Disparbud adalah sebagai pelaksana urusan pemerintah 

daerah pada bidang pariwisata dan pelestarian budaya di wilayah kerjanya. Fungsi 

Disparbud ialah merumuskan kebijakan bidang pariwisata, kesenian, kebudayaan 

dan perfilman, penyelenggara pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan 

pembimbingan pada pelaku pariwisata dan budaya di wilayah kerjanya, 

koordinator UPTD, hingga pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata dan 

budaya. 

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Disparbud berwenang untuk 

mengeluarkan izin-izin bidang pariwisata meliputi Izin Usaha Pariwisata untuk 

travel agent dan lainnya, mengurus Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP), Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP meliputi surat Tanda Daftar Usaha Jasa 

Perjalanan Wisata, Tanda Daftar Usaha Penyedia Akomodasi, Tanda daftar Usaha 

Kawasan Pariwisata, dan lainnya. Selain izin-izin bidang pariwisata, Disparbud 

juga memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin terkait bidang kebudayaan 



45 

 

 
 

seperti kegiatan kebudayaan, alih fungsi bagunan bersejarah dan lainnya. Untuk 

informasi lainnya Anda dapat berkunjung langsung pada kantor Disparbud 

terdekat, menghubungi kontak telepon, atau mengakses website resmi Disparbud 

untuk informasi umum. 

4.1.2. Visi dan Misi  

Visi Pembangunan Pariwisata Kabupaten Jepara adalah : 

” Terwujudnya kabupaten jepara sebagai daerah tujuan wisata yang maju dengan 

bertumpu pada potensi budaya lokal malalui peningkatan kualitas sumber daya 

alam dan pemberdayaan masyarakat “ 

Sedangkan misi yang diemban adalah : 

1. Menyiapkan dan meningkatkan kualitas SDM pelaku wisata; 

2. Meningkatkan infrastruktur pendukung sarana dan prasarana; 

3. Mengembangkan daya tarik wisata; 

4. Meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat, termasuk dunia usaha 

dalam pengembangan pariwisata. 

4.1.3. Struktur Organisasi 

Berikut adalah “Bagan Struktur Organisasi – Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan Kabupaten Jepara ” : 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara 

Keterangan: 

1. Kepala dinas 

2. Sekretariat, yang membawahi: 

a. Sub bagian perencanaan dan evaluasi 

b. Sub bagian keuangan 

c. Sub bagian umum dan kepegawaian 

3. Bidang pengembangan dan pengelolaan: 
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a. Seksi pengembangan destinasi wisata 

b. Seksi pemasaran pariwisata 

4. Bidang pengembangan karimun jawa: 

a. Seksi pengembangan sarana prasarana wisata 

b. Seksi pengembangan potensi wisata 

5. Bidang kebudayaan yang membawahi: 

a. Seksi sejarah, kepurbakalaan, dan nilai tradisi 

b. Seksi pelestarian dan pengembangan kesenian dan budaya 

4.1.4. Tugas dan Fungsi  

Tertuang dalam ” Peraturan Bupati Jepara Nomor 45  Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi,  Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara ” terkait tugas dan fungsi Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut: 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan  Urusan Pemerintahan  Bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang  

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan  yang  diberikan kepada 

Kabupaten. 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan 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; dan 

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

dan fungsinya. 
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4.2. Deskripsi Responden 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Jepara, untuk kepentingan analisis statistik, dalam penelitian ini dipergunakan 

kuesioner yang disebarkan kepada 97 pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Jepara dan yang kembali atau terisi semua sebanyak 78 kuesioner. 

Karakteristik responden yang akan disajikan dalam Bab ini adalah berdasarkan 

Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Lama Kerja, dan pendapatan yang dilakukan 

selama bulan November 2019. Adapun karakteristik responden tersebut adalah sebagai 

berikut: 

4.2.1. Usia 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Responden 

Usia Frequency Percent 

 

<30 8 10,3 

31-40 43 55,1 

41-50 27 34,6 

>50 0 0 

Total 78 100.0 

Sumber: Hasil Analisis Dengan SPSS 20.0 Tahun 2019 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas responden dalam penelitian ini responden yang 

berusia dibawah 30 yaitu sebesar 8 orang responden dengan prosentase 10,3%, responden 

yang berusia antara 31-40 yaitu sebesar43 orang responden dengan prosentase 55,1%, 

responden yang berusia antara 41-50 yaitu sebesar 27 orang responden dengan prosentase 

34,6%, sedangkan responden yang berusia di atas 50 tahun yaitu sebesar 0 orang 

responden dengan prosentase 0%. Dari data yang diperoleh usia 31-40 memiliki jumlah 

yang paling banyak hal tersebut dikarenakan usi 31-40 merupakan usia produktif.  
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4.2.2. Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Responden 

Jenis Kelamin Frequency Percent 

P 

Perempuan 24 30,8 

Laki-Laki 54 69,2 

Total 78 100.0 

Sumber: Hasil Analisis Dengan SPSS 20.0 Tahun 2019 

Berdasarkan tabel 4.2. di atas responden dalam penelitian ini responden yang 

berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 24 orang responden dengan prosentase 30,8%, 

sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 54 orang dengan 

prosentase 69,2%. Dari data yang diperoleh responden yang berjenis kelamin laki-laki 

memiliki jumlah yang paling banyak hal tersebut dikarenakan tenaga Harleb yang banyak 

dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara adalah bagian 

lapangan dan bersedia ditempatkan pada Unit kerja  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Jepara. 

4.2.3. Pendidikan Terakhir 

Tabel.4.3 

Distribusi Frekuensi Responden 

 

Pendidikan Frequency Percent 

P 

< SMP 3 3,8 

SLTA 60 77 

D3/S1 15 19,2 

 S2 0 0 

 Total 78 100.0 

Sumber: Hasil Analisis Dengan SPSS 20.0 Tahun 2019 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas responden dalam penelitian ini yang yang 

berpendidikan SMP kebawah  sebanyak 3 orang atau 3,8%, yang berpendidikan SLTA 
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sebanyak 60 orang atau 77%, yang berpendidikan D3/S1 sebanyak 15 orang atau 19,2%,  

sedangkan yang berpendidikan S2 sebanyak 0 orang atau 0%. Dari data yang diperoleh 

responden yang berpendidikan SLTA memiliki jumlah yang paling banyak hal tersebut 

dikarenakan dalam penerimaan pegawai Harlep tingkat pendidikan SLTA sudah dapat 

diterima serta pencari kerja kebanyakan lulusan SLTA. 

4.2.4. Lama Bekerja 

Tabel.4.4 

Distribusi Frekuensi Responden 

 

Pekerjaan Frequency Percent 

P 

<1 Tahun 0 0 

1-2 Tahun 25 32,1 

> 2 Tahun 53 67,9 

 Total 78 100.0 

Sumber: Hasil Analisis Dengan SPSS 20.0 Tahun 2019 

Berdasarkan tabel 4.4. di atas responden dalam penelitian ini yang bekerja kurang 

dari 1 tahun di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jeparasebanyak 0 orang 

atau 0%, yang bekerja antara 1-2  tahun di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten 

Jeparasebayak 25 orang atau 32,1%, yang bekerja lebih dari 2 tahun di Dinas Pariwisata 

Dan Kebudayaan Kabupaten Jeparasebanyak 53 orang atau 67,9%. Dari tada yang 

diperoleh pegawai Harlep rata-rata bekerja lebih dari 2 tahun hal ini dikarenakan kontrak 

kerja diperpanjang setiap tahunnya. 
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4.2.5. Pendapatan Perbulan 

Tabel.4.5 

Distribusi Frekuensi Responden 

 

Pendapatan Frequency Percent 

P 

<1 jt 2 2,6 

1-2 jt 76 97,4 

> 2 jt 0 0 

 Total 78 100.0 

Sumber: Hasil Analisis Dengan SPSS 20.0 Tahun 2019 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas responden dalam penelitian ini yang yang memiliki 

pendapatan perbulan dibawah 1 juta sebanyak 2 orang atau 2,6%, yang memiliki 

pendapatan perbulan antara 1 – 2 juta sebanyak 76 orang atau 97,4%. Pendapatan yang 

terbanyak antara 1-2 juta hal ini dikarenakan system penggajian dihitung harian yaitu 

sebesar 70.000 perhari dengan rata-rata 23 hari perbulan. 

4.3. Analisis Jawaban Responden 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Jepara, untuk kepentingan analisis statistik, dalam penelitian ini 

dipergunakan kuesioner yang disebarkan kepada 78 pegawai Harlep Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara . Adapun hasil jawaban responden 

dapat dilihat pada tabel beriku: 

4.3.1. Gaya Kepemimpinan 

Tabel 4.6 

Gaya Kepemimpinan 

 

NO Peryataan 
Keterangan Rata

-rata 
SS S N TS STS 

GK1 

Atasan saya adalah sosok 

pemimpin yang dapat memberikan 

contoh bagi para bawahannya. 
 38 38    2   4,4 
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GK 2 
Saya mengagumi pimpinan/atasan 

saya  40  36    2   
4,9 

GK 3 

Atasan saya member saya 

kesempatan untuk mencapai suatu 

tugas dengancara saya sendiri 
 19  49  9  1 

 

4,1 

GK 4 

Atasan saya memperhatikan 

pentinganya nilai-nilai karyawan 

dalam mengkomunikasikan tujuan 

yang ingin dicapai. 

11 42 23 2 
 

3,8 

GK 5 
pimpinan memberikan  penjelasan 

mengenai misi yang ingin dicapai. 10 45 23 3 
 

3,9 

GK 6 
Atasan saya jarang menunjukkan 

ketidak pastian 11 33 32 2 
 

3,7 

GK 7 

Atasan saya bertindak dengan cara 

yang menunjukkan kapasitasnya 

sebagai pemimpin 
 24 44 10 3 

 

4,2 

GK 8 

Atasan saya menghargai dan 

memuji bawahan yang Kinerjanya 

bagus 
 20  48 10 5 

 

4,2 

 

Dari tabel 4.6 diatas diperoleh hasil bahwa untuk pernyataan no 1 mengenai 

gaya kepemimpinan kebanyakan responden menyatakan setuju dan sangat setuju 

dengan masing masing sebanyak 38 responden sedangkan yang menyatakan tidak 

setuju hanya 2 responden, pernyataan no 2 mengenai gaya kepemimpinan 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 40 responden, yang 

menyatakan  setuju sebanyak 36 responden sedangkan yang menyatakan tidak 

setuju hanya 2 responden, pernyataan no 3 mengenai gaya kepemimpinan 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 19 responden, yang 

menyatakan  setuju sebanyak 49 responden, yang menyatakan netral sebanyak 9 

responden sedangkan yang menyatakan tidak setuju hanya 1 responden, 

pernyataan no 4 mengenai gaya kepemimpinan responden yang menyatakan 
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sangat setuju sebanyak 11 responden, yang menyatakan  setuju sebanyak 42 

responden, yang menyatakan netral sebanyak 23 responden sedangkan yang 

menyatakan tidak setuju hanya 2 responden, pernyataan no 5 mengenai gaya 

kepemimpinan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 responden, 

yang menyatakan  setuju sebanyak 45 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 23 responden sedangkan yang menyatakan tidak setuju hanya 3 

responden, pernyataan no 6 mengenai gaya kepemimpinan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 responden, yang menyatakan  setuju 

sebanyak 33 responden, yang menyatakan netral sebanyak  32 responden 

sedangkan yang menyatakan tidak setuju hanya 2 responden, pernyataan no 7 

mengenai gaya kepemimpinan responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 24 responden, yang menyatakan  setuju sebanyak 44 responden, yang 

menyatakan netral sebanyak 10 responden sedangkan yang menyatakan tidak 

setuju hanya 3 responden, pernyataan no 8 mengenai gaya kepemimpinan 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 20 responden, yang 

menyatakan  setuju sebanyak 48 responden, yang menyatakan netral sebanyak 10 

responden sedangkan yang menyatakan tidak setuju hanya 5 responden, 

4.3.2. Budaya organisasi 

 

Tabel 4.7 

Budaya Organisasi 

NO Peryataan 

Keterangan Rata

-rata 
SS S N TS 

ST

S 

BO 1 

Peraturan yang diterapkan 
pemerintah daerah sangat sesuai 

dan dapat diterima. 
 12 48 

18

  
2  

3,9 
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BO 2 
Kepercayaan antar pegawai 

terbentuk sangat baik 8 47 20 3  
3,8 

BO 3 
Dalam bekerja saya mengutamakan 

profesionalisme   48 22  8  
3,5 

BO 4 
Tidak ada jarak antara pegawai 

dengan atasan.   40 31  7  
3,4 

Dari tabel 4.7 diatas diperoleh hasil bahwa untuk pernyataan no 1 mengenai 

budaya organisasi  responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 

responden, yang menyatakan  setuju sebanyak 48 responden, yang menyatakan 

netral sebanyak 18 responden,  sedangkan yang menyatakan tidak setuju hanya 2 

responden, pernyataan no 2 mengenai budaya organisasi  responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 8 responden, yang menyatakan  setuju 

sebanyak 47 responden, yang menyatakan netral sebanyak 20 responden,  

sedangkan yang menyatakan tidak setuju hanya 3 responden, pernyataan no 3 

mengenai budaya organisasi  responden yang menyatakan  setuju sebanyak 48 

responden, yang menyatakan netral sebanyak 22 responden,  sedangkan yang 

menyatakan tidak setuju hanya 8 responden, pernyataan no 4 mengenai budaya 

organisasi  responden yang menyatakan  setuju sebanyak 40 responden, yang 

menyatakan netral sebanyak 31  responden,  sedangkan yang menyatakan tidak 

setuju hanya 7 responden, 
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4.3.3. Lingkungan Kerja 

 

Tabel 4.8 

Lingkungan Kerja 

 

NO Peryataan 

Keterangan Rata

-rata 
SS S N TS 

ST

S 

LK 1 Suasana kerja sangat nyaman.   40  29 9  3,4 

LK 2 
Saya merasa hubungan dengan 

rekan kerja sangat nyaman. 
 41 35 2 

 
3,5 

LK 3 
Terdapat fasilitas kendaraan dinas 

dan tunjangan transport.  7 38   28 5 
 

3,5 

Dari tabel 4.8 diatas diperoleh hasil bahwa untuk pernyataan no 1 mengenai 

lingkungan kerja  responden yang menyatakan  setuju sebanyak 40 responden, 

yang menyatakan netral sebanyak 29 responden,  sedangkan yang menyatakan 

tidak setuju hanya 9 responden, pernyataan no 2 mengenai lingkungan kerja  

responden yang menyatakan  setuju sebanyak 41 responden, yang menyatakan 

netral sebanyak 35  responden,  sedangkan yang menyatakan tidak setuju hanya 2 

responden, pernyataan no 3 responden yang menyatakan  sangat setuju sebanyak 7 

responden, yang menyatakan  setuju sebanyak 38 responden, yang menyatakan 

netral sebanyak 28 responden,  sedangkan yang menyatakan tidak setuju hanya 5 

responden. 
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4.3.4. Kepuasan Pegawai 

 

Tabel 4.9 

Kepuasan Pegawai 

NO Peryataan 
Keterangan Rata

-rata 
SS S N TS STS 

KP 1 

Saya sangat menikmati setiap 

pekerjaan dan tugas yang saya 

terima. 

 15  36 25 2  

3,8 

KP 2 
Gaji yang saya peroleh sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 
7 43 26 2  

3,7 

KP 3 
Setiap kegiatan dan pekerjaan 

mendapat pengawasan. 
7 42 26 3  

3,7 

KP 4 Kelompok kerja yang nyaman. 13 43 24 4  4,1 

KP 5 Kondisi kerja sangat kondusif. 7 42 26 3  3,7 

Dari tabel 4.9 diatas diperoleh hasil bahwa untuk pernyataan no 1 mengenai 

kepuasan pegawai  responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 

responden, yang menyatakan  setuju sebanyak 36 responden, yang menyatakan 

netral sebanyak 25 responden,  sedangkan yang menyatakan tidak setuju hanya 2 

responden, pernyataan no 2  responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 

responden, yang menyatakan  setuju sebanyak 43 responden, yang menyatakan 

netral sebanyak 26 responden,  sedangkan yang menyatakan tidak setuju hanya 2 

responden, pernyataan no 3  responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 

responden, yang menyatakan  setuju sebanyak 42 responden, yang menyatakan 

netral sebanyak 26 responden,  sedangkan yang menyatakan tidak setuju hanya 3 

responden, pernyataan no 4  responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 

13 responden, yang menyatakan  setuju sebanyak 43 responden, yang menyatakan 

netral sebanyak 24 responden,  sedangkan yang menyatakan tidak setuju hanya 4 

responden, pernyataan no 5  responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 
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responden, yang menyatakan  setuju sebanyak 42 responden, yang menyatakan 

netral sebanyak 26 responden,  sedangkan yang menyatakan tidak setuju hanya 3 

responden, 

4.4.  Analisis Data 

4.4.1. Uji Validitas 

Sebelum penyajian data lebih lanjut dilakukan terlebih dahulu uji instrumen. Uji 

instrumen perlu dilakukan dalam penelitian ini karena pengumpulan data dilakukan 

dengan pengumpulan angket atau kuesioner. Uji instrumen meliputi: 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan 

di ukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran dengan membandingkan antara rhitung dengan 

rtabel . Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

a. r hitung >rtabel maka item pertanyaan valid 

b. r hitung <rtabel  maka item pertanyaan tidakvalid 

c. r hitung >rtabel  tapi negatif, maka item pertanyaan tidak valid 

Hasil uji validitas terlihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel.4.10 

Uji Validitas 

Variabel Item 
Corrected Item-

Total Correlation 
r tabel Keterangan 

Gaya 

kepemimpin

an (X1) 

1 .894 0,187 Valid 

2 .781 0,187 Valid 

3 .676 0,187 Valid 

4 .880 0,187 Valid 

5 .887 0,187 Valid 

6 .769 0,187 Valid 
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7 .676 0,187 Valid 

8 .887 0,187 Valid 

Budaya 

organisasi(

X2) 

1 .794 0,187 Valid 

2 .481 0,187 Valid 

3 .353 0,187 Valid 

4 .595 0,187 Valid 

Lingkungan 

Kerja (X3) 

1 .621 0,187 Valid 

2 .502 0,187 Valid 

3 .765 0,187 Valid 

Kepuasan 

Pegawai (Y) 

1 .682 0,187 Valid 

2 .783 0,187 Valid 

3 .610 0,187 Valid 

4 .788 0,187 Valid 

5 .588 0,187 Valid 

Seumber: Hasil Analisis Dengan SPSS 20.0 Tahun 2018 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa nilai r hitung > r tabel (0,187) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan untuk variabel akses valid. 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi item-itempertanyaan 

yang digunakan. Untuk mengukur realibilitas dari instrumen penelitianini dilakukan 

dengan menggunakan Cronbach Alpha. Nilai Cronbach Alphaantara 0,80 - 1,0 

dikategorikan realibilitas baik, nilai 0,60 - 0,79 dikategorikan realibilitasnya dapat 

diterima, nilai ≤ 0,60 dikategorikan reliabilitasnya buruk(Sekaran, 2006). Hasil pengujian 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS 20.0 for Windows. 

Ghozali (2007) menyatakan bahwa item pertanyaan dikatakan reliabeljika item 

pertanyaan dijawab konsisten dan tidak boleh acak maka item pertanyaan satu tersebut 

tidak bisa diuji kekonsistenannya. 
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Tabel.4.11 

Reliability Statistics 

 

Variabel Reliability 

Coefficients 

Cronbach’sAlpha Keterangan 

X1 8 Item 0.945 Reliable 

X2 4 Item 0.745 Reliable 

X3 3 Item 0.747 Reliable 

Y 5 Item 0.749 Reliable 

Sumber: Hasil Analisis Dengan SPSS 20.0 Tahun 2018 
 

 

Dari tabel 4.11 di atas terlihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai 

cronbach alpha lebih dari 0,6 (α> 0, 6), sehingga dapat disimpulakan bahwa variabel X1, 

X2 , X3dan Y adalah reliabel. 

4.4.3. Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan model analisis jalur dengan menggunakan pendekatan 

3 buah model regresi linier berganda.Suatu model regresi yang baik harus bebas dari 

masalah penyimpangan terhadap asumsi klasik.Berikut ini adalah pengujian terhadap 

asumsi klasik dalam model regresi. 

4.1.1.1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan pengujian terhadap nilai 

residual.Sedangkan pengujian dilakukan dengan menggunakan P-P Plot. Pada pengujian 

normalitas ini dapat dilihat dari gambar berikut i 
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Sumber: Hasil Analisis Dengan SPSS 20.0 Tahun2018 

Gambar. 4.2 

Uji Normalitas 

 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis-garis 

diagonaldan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

4.1.1.2. Uji Multikolonieritas 

Suatu variabel menunjukkan gejala multikolonieritas bisa dilihat dari nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) yang tinggi pada variabel-variabel bebas suatumodel regresi 

dan nilai tolerance yang rendah. Nilai VIF yang lebih besar dari 10 dan tolerance di 

bawah 0,1 menunjukkan adanya gejala multikolonieritas dalam model regresi. Hasil 

pengujian VIF dari model regresi adalah sebagai berikut : 
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Tabel. 4.12 

Pengujian Multikolonieritas 

 

Model 

 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

 Gaya 

kepemimpinan .992 1.009 

 Budaya 

organisasi .307 3.260 

 Lingkungan 

kerja .308 3.246 

Sumber: Hasil Analisis Dengan SPSS 20.0 Tahun 2018 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan sebagai 

prediktor model regresi menunjukkan nilai VIF di bawah 10 dan tolerance di atas 0,1. Hal 

ini berarti bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tidak 

menunjukkan adanya gejala multikolinieritas, yang berarti variabel bebas dapat 

digunakan sebagai variabel independen sebagai prediktor yang independen. 

4.1.1.3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan scatter plot. 

Jika tidak terdapat pola yang teratur pada titik-titik residualnya, maka dapat 

disimpulkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.Hasil pengujian pada Lampiran 

sebagaimana juga pada gambar berikut ini. 
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Sumber: Hasil Analisis Dengan SPSS 20.0 Tahun 2019 

Gambar. 4.3 

Uji Heteroskedastisitas 

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan tidak ada pola tertentu, serta titik-

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

heteroskedastisitas. 

4.1.1.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linearterdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t (sebelumnya) Ghozali (2011). Uji 

autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (DW test).Jika 

nilai du < d < 4-du maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi autokorelasiGhozali 

(2011). Berikut adalah uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson: 
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Tabel 4.13 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .867
a
 .752 .742 .33931 2.112 

a. Predictors: (Constant),  X1, X2, X3   

b. Dependent Variable: Y    

Sumber: Hasil Analisis Dengan SPSS 20.0 Tahun 2019 

Berdasarkan dari hasil output SPSS tabel 4.13 diatas diketahui bahwa nilai 

Durbin Watson menunjukkan 2,112. Sedangkan dari tabel Durbin Watson dengan 

signifikan 0,05 dan jumlah data (n) = 78 jumlah variabel (k) = 3 maka diperoleh 

nilai dl= 1,5535 dan nilai du= 1,7129 < 2,112 < 4 - 1,7129 (2,2871) maka tidak 

ada masalah autokorelasi. 

4.4.4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu gaya kepemimpinan, 

budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap variabel dependen yaitu kepuasan 

pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara maka digunakan uji linier 

berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut : 

Y= a + b1X1 +b2X2  +b3X3+ e 

Tabel 4.14 

Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) .101 .428 
 

.237 .814 

X1 .173 .081 .124 2.130 .037 

X2 .642 .107 .625 5.983 .000 

X3 .284 .115 .257 2.465 .016 

Sumber: Hasil Analisis Dengan SPSS 20.0 Tahun 2019 
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Berdasarkan tabel 4.14 uji regresi linier berganda, maka diperoleh persamaan 

regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = 0,101 + 0,173 X1 + 0,642 X2 + 0,284 X3+ e 

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Konstanta α = 0,101 

Ketika variabel (X1) gaya kepemimpinan, (X2) budaya organisasi, dan (X3) 

lingkungan kerja tidak mengalami perubahan maka kepuasan kerja sebesar 0,101. 

2. Koefisien regresi b1 = 0,173 

Koefisien variabel X1 = 0,173 yang berarti setiap kenaikan gaya 

kepemimpinan sebesar 1 satuan akan menyebabkan  kenaikan kepuasan pegawai 

sebesar 0,173 satuan. 

3. Koefisien regresi b2 = 0,642 

Koefisien variabel X2 = 0,642 berarti setiap kenaikan budaya organisasi 

sebesar 1 satuan akan menyebabkan kenaikan kepuasan pegawai sebesar 0,642 

satuan. 

4. Koefisien regresi b3 = 0,284 

Koefisien variabel X3= 0,284 berarti setiap kenaikan lingkungan kerja 

sebesar 1satuan  akan menyebabkan kenaikan kepuasan pegawai sebesar 0,284 

satuan. 
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4.4.5. Uji Hipotesis 

4.3.5.1. Uji F 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Melalui uji 

statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

Ho : b1=b2=b3=0 

Artinya tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen 

(gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan lingkungan kerja) terhadap variabel 

dependen (kepuasan pegawai). 

Ha : b1≠b2≠b3≠0 

Artinya tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen 

(gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan lingkungan kerja) terhadap variabel 

dependen (kepuasan pegawai). 

Ho diterima, apabila F hitung < F tabel  

Ha diterima, apabila F hitung > F tabel 

Tabel 4.15 

Uji Anova 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25.856 3 8.619 74.858 .000
a
 

Residual 8.520 74 .115 
  

Total 34.375 77 
   

a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3    

b. Dependent Variable: Y     

Sumber: Hasil Analisis Dengan SPSS 20.0 Tahun 2019 
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Dari tabel 4.15 di atas dapat diketahui bahwa dari uji ANOVA atau F test didapat 

nilai F hitung sebesar 74.858dengan F tabel (α = 0,5 ; df:3:74) = 2,73 dan signifikan pada 

0,000, karena F hitung > F tabel maka Ho ditolah dan Ha diterima, yang berarti variabel 

independen (gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan lingkungan kerja) secara 

simultan berpengaruh terhadap variable dependen (kepuasan kerja). 

 

 

 

 

 

Gambar.4.4 

Uji F 

4.3.5.2. Uji t 

Uji statistik t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh masing-masing 

variabel independen (gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan lingkungan kerjea) 

terhadap variabel dependen (kepuasan pegawai). Dengan menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

Ho : bi = 0 

Artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh dansignifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Ha : b ≠0 

Artinya secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Ho diterima, apabila t hitung < t tabel  

F tabel 2,73 F hitung 74.858 
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0 

Ha diterima, apabila t hitung > t tabel  

Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.16 

Hasil uji t test 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) .101 .428 
 

.237 .814 

X1 .173 .081 .124 2.130 .037 

X2 .642 .107 .625 5.983 .000 

X3 .284 .115 .257 2.465 .016 

Sumber: Hasil Analisis Dengan SPSS 20.0 Tahun 2018 

4.4.5.2.1. Pengujian Hipotesis I 

Hipotesis I dalam penelitian ini berbunyi “Diduga gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai”. 

 Hasil analisis dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20.0 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Gambar. 4.5 

Uji t satu arah 

 

Diketahui besarnya nilai t hitung variabel gaya kepemimpinan adalah 

2,130 lebih besar dari t tabel 1,664 dan signifikan pada 0,037 maka dapat 

t hitung 2,130 1,664 
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0 

disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan pegawai karena nilai signifikannya dibawah 0.05. 

Berdasarkan hasil pengujian terbukti bahwa  t  hitung 2,130 lebih besar dari t 

tabel 1,664, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis yang menyatakan 

bahwa “Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja” 

dinyatakan diterima. 

4.4.5.2.2. Pengujian Hipotesis II 

Hipotesis II dalam penelitian ini berbunyi “Diduga budaya organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai”. 

Hasil analisis dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20.0 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Gambar. 4.6 

Uji t satu arah 

Diketahui besarnya nilai t hitung variabel budaya organisasi adalah 5,983 

lebih besar dari t tabel 1,664 dan signifikan pada 0.000maka dapat disimpulkan 

bahwa vaiabel budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan pegawai karena nilai signifikannya dibawah 0.05. Berdasarkan hasil 

pengujian terbukti bahwa  t  hitung 5,983  lebih besar dari t tabel 1,664, sehingga 

1,664 t hitung 5,983 
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dapat disimpulkan bahwa Hipotesis yang menyatakan bahwa “Budaya organisasi 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja” dinyatakan diterima. 

4.4.5.2.3. Pengujian Hipotesis III 

Hipotesis III dalam penelitian ini berbunyi “Diduga lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai”. 

Hasil analisis dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20.0 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 
Gambar. 4.7 

Uji t satu arah 

Diketahui besarnya nilai t hitung variabel lingkungan kerjaadalah 2,465 

lebih besar dari t tabel 1,664 dan signifikan pada 0.016 maka dapat disimpulkan 

bahwa vaiabel lingkungan kerjaberpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pegawai, karena nilai signifikannya dibawah 0.05. Berdasarkan hasil pengujian 

terbukti bahwa  t  hitung 2,465 lebih besar dari t tabel 1,664, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Hipotesis yang menyatakan bahwa “Lingkungan kerja 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja” dinyatakan diterima. 

4.3.5.3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

1,664 t hitung2.465 
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dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Tabel 4.17 

Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 .867a .752 .742 

a. Predictors: (Constant),  X1, X2, X3   

b. Dependent Variable: Y    

Sumber: Hasil Analisis Dengan SPSS 20.0 Tahun 2019 

Dari tabel 4.17 di atas dapat diketahui : 

a) R = 0,867 berarti kemampuan menjelaskan variabel gaya kepemimpinan, 

budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan pegawaibaik 

karena nilai mendekati satu. 

b) Adjusted R Square 0,742 berarti 74,2% faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pegawai dapat dijelaskan oleh gaya kepemimpinan, budaya 

organisasi dan lingkungan kerja. Sedangkan 25,8% (100%-74,2%) 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.  

4.5. Pembahasan 

4.5.1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Pegawai 

Hipotesis ini menguji apakah gaya kepemimpinan berpengaruh pada 

kepuasan pegawai. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.16 dimana nilai t 

hitung sebesar 2,130 yang signifikan pada 0,037. Oleh karena itu karena 

probabilitas di bawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 yang 

menyatakan gaya kepemimpinan berpengaruh pada kepuasan pegawai diterima. 
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Artinya secara statistik dapat ditunjukkan bahwa faktor gaya kepemimpinan 

dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja pegawai. 

Artinya ketika gaya kepemimpinan semakin bagus maka akan dapat 

meningkatkan kepuasan kerja pegawai. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

(Satyawati, Suartana, 2014)menunjukkan gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan pegawai. Akan tetapi hasil penelitian ini 

bertolak belakang dengan hasil penelitian (Ali dan Agustina, 2018) yang 

menyatakan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

4.5.2. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Pegawai. 

Hipotesis ini menguji apakah budaya organisasi berpengaruh pada kepuasan 

pegawai.Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.16 dimana nilai t hitung 

sebesar 5,983 yang signifikan pada 0,000. Oleh karena itu karena probabilitas di 

bawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 yang menyatakan budaya 

organisasi berpengaruh pada kepuasan pegawai diterima. Artinya secara statistik 

dapat ditunjukkan bahwa faktor budaya organisasi dalam penelitian ini 

berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan pegawai.  Artinya ketika budaya 

organisasi semakin bagus maka akan dapat meningkatkan kepuasan kerja 

pegawai. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

(Satyawati dan  Suartana, 2014) menunjukkan budaya kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan pegawai. Akan tetapi hasil penelitian ini 
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bertolak belakang dengan hasil penelitian (Tiara dan Herlen, 2015) yang 

menyatakan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

4.5.3. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Pegawai. 

Hipotesis ini menguji apakah lingkungan kerja berpengaruh pada kepuasan 

pegawai.Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.16dimana nilai t hitung 

sebesar 2,465yang signifikan pada 0,016. Oleh karena itu karena probabilitas di 

bawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 yang menyatakan 

lingkungan kerja berpengaruh pada kepuasan pegawai diterima. Artinya secara 

statistik dapat ditunjukkan bahwa faktor lingkungan kerja dalam penelitian ini 

berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan pegawai. Artinya semakin baik 

kondisi lingkungan kerja maka akan dapat meningkatkan kepuasan pegawai. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

(Sidik, 2016) menunjukkan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pegawai serta didukung oleh penelitian yang dilakukan 

(Yanita, 2017) yang diperoleh hasil yang sama. 

 


