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ABSTRAK

Brilian Budianti, 1721100063. Skripsi. Program Studi Manajemen. Pengaruh
Kompensasi, Kepuasan Kerja, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja
Pegawai Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
Kabupaten Klaten.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi, kepuasan kerja,
dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di Dinas Pertanian, Ketahanan
Pangan, dan Perikanan Kabupaten Klaten secara parsial maupun secara simultan.
Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan,
dan Perikanan Kabupaten Klaten yaitu sebanyak 60 pegawai. Metode
pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner pada responden. Data
yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 20
for windows. Analisis ini meliputi analisis uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi
linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel kompensasi, kepuasan
kerja, dan gaya kepemimpinan secara parsial maupun simultan mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinas Pertanian, Ketahanan
Pangan, dan Perikanan Kabupaten Klaten. Variabel kinerja pegawai dipengaruhi
oleh variabel kompensasi, kepuasan kerja, dan gaya kepemimpinan sebesar 35.1%,
sedangkan sisanya sebesar 64.9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
termasuk dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Kompensasi, Kepuasan Kerja, Gaya Kepemimpinan dan
Kinerja Pegawai
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen sumber daya manusia mengandung pengertian yang erat

kaitannya dengan pengelolaan sumber daya manusia atau karyawan dalam

perusahaan. Sumber daya manusia dapat juga di sebut sebagai personil,

tenaga kerja, pekerja, pegawai, potensi manusiawi sebagai penggerak

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, atau potensi yang merupakan

aset dan berfungsi sebagai modal non material dalam organisasi bisnis, yang

dapat di wujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam

mewujudkan eksistensi organisasi (Nawawi, 2011). Manusia merupakan

salah satu fakor produksi yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari

kantor dinas, karena manusia sebagai penggerak aktivitas perusahaan, maka

manajemen sumber daya manusia memfokuskan perhatiannya kepada

masalah-masalah pegawai (Hasibuan, 2017).

Dalam menjalankan aktivitasnya, setiap perusahaan setiap selalu

berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Faktor penting dalam

mencapai tujuan tersebut adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM). oleh

karena itu perusahaan perlu mengelola SDM dengan sebaik mungkin, karena
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kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuannya bukan hanya terletak pada

kesediaan modal yang melimpah ataupun keunggulan teknologi yang dimiliki,

akan tetapi faktor SDM merupakan faktor yang harus mendapatkan perhatian

besar oleh sebuah perusahaan. Pegawai yang bekerja dalam sebuah organisasi

pasti membutuhkan kompensasi atau imbalan yang cukup dan adil, atau

cukup kompetitif. Pemberian kompensasi yang baik akan membuat karyawan

merasa puas dengan pekerjaannya dan semangat dalam bekerja sehingga

produktivitas Pegawai akan meningkat.

Menurut Hasibuan (2017:119). Kompensasi adalah semua pendapatan

yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima

pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.

Pemberian kompensasi yang efektif merupakan bagian penting dari

manajemen sumber daya manusia karena membantu menarik dan

mempertahankan pekerjaan–pekerjaan yang berbakat. Selain itu sistem

kompensasi kantor dinas memiliki dampak terhadap kepuasan kerja pegawai

sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai.

Hasibuan (2017) mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini

dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan

kerja yang dirasakan pegawai terhadap kantor dinas dimana pegawai bekerja
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akan membuat pegawai tersebut menyukai pekerjaan yang dikerjakannya

sehingga akan membuat kinerja pegawai menjadi lebih baik. Kepuasan

kerja atau kepuasan pegawai adalah ukuran dari tingkat kepuasan pekerja

dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas

pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh

maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya.

Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin untuk

mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku

atau kepribadian. Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki suatu

program dan yang berperilaku secara bersama-sama dengan anggota

kelompok dengan mempergunakan cara atau gaya tertentu. Kepemimpinan

mempunyai peranan sebagai kekuatan dinamik yang mendorong, memotivasi,

dan mengoordinasikan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten sebagai

satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten yang terletak di Jl. Perintis

Kemerdekaan, Morangan, Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten,

Jawa Tengah 57438. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Klaten merupakan salah satu instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

yang bertugas dalam bidang Pertanian. Sebagai instansi pemerintahan, Dinas

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengawasan
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Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten selalu memberikan yang

terbaik dalam kinerjanya untuk mencapai Visi dan Misi nya. Kondisi nyata

yang terjadi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten,

lingkungan kerjanya belum seluruhnya sesuai dengan penjelasan di atas.

Tempat kerja yang cukup dengan penerangan cahaya, termpat kerja yang

tidak bising walaupun dekat dengan jalan raya, tetapi kondisi tempat kerja di

Dinas Pertanian dan ketahanan pangan tersebut luas. Kantor Dinas Petanian

daerah Kabupaten klaten, provinsi Jawa Tengah.

Dinas pertanian ini berfungsi untuk menyelenggarakan urusan

kewenangan dan tugas pembantuan bidang pertanian daerah Kabupaten

Klaten, Jawa Tengah. Selain itu, dinas pertanian juga memiliki beberapa

tugas dan fungsi lain seperti penyuluhan pertanian, merumuskan kebijakan

pertanian, memutuskan kebijakan bidang pangan, administrasi ketatausahaan

pertanian, pembinaan teknis pada pihak-pihak bidang pertanian, memastikan

ketersediaan pupuk pertanian, hingga penyaluran bantuan alat dan mesin

pendukung pertanian. Selain itu, dinas pertanian juga adalah menjamin

kesejahteraan petani melalui program memastikan memberikan asuransi

usaha tani padi (AUPT). Oleh karenanya, terkait dengan fungsi dan tugasnya,

dinas pertanian memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat izin pertanian,
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izin alih fungsi, izin usaha pertanian, pembukaan lahan dan izin lainnya

terkait pertanian.

Peneliti juga melihat fenomena bahwa ada beberapa pegawai yang

lalai dalam melaksanakan tugas pekerjaannya yang menjadi tanggung

jawabnya dalam artian tidak tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaannya,

dan bekerja sambil bercakap dengan rekan kerja lainnya, hal itu bisa

mengakibatkan kurangnya kepuasan kerja. Fenomena di atas disebabkan

kurangnya pengawasan kerja kepada pegawai, sehingga pegawai tidak

bekerja dengan sungguh-sungguh yang mengakibatkan berpengaruhnya

kompensasi yang diberikan kepada pegawai. Sebagai seorang pemimpin

seharusnya lebih bersifat tegas, bijaksana terhadap pegawai nya dalam bentuk

pengawasan kerja sehingga pegawai bisa melakukan disiplin kerja pada saat

jam kerja, dapat mencegah produktivitas kantor menurun, dan kepuasan kerja

lebih meningkat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan

penelitian dengan judul : ”PENGARUH KOMPENSASI, KEPUASAN

KERJA, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA

PEGAWAI PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN

DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN”.
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1.2 Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul yang diangkat penulis seperti yang tercantum dalam

proposal skripsi ini di dasari oleh alasan :

1.2.1 Alasan Obyektif

Karena pengaruh kompensasi merupakan perhatian utama dan

berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai, maka penulis tertarik

terhadap masalah yang terjadi pada pergaruh kompensasi yang tentunya

sangat mempengaruhi kepuasan kerja pegawai.

1.2.2 Alasan Subyektif

a. Penulis ingin memberikan informasi kepada publik mengenai

Pengaruh Kompensasi, kepuasan Kerja, Dan Gaya Kepemimpinan

Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan

Pangan Kabupaten klaten.

b. Penulis optimis penelitian ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu

karena penelitian ini di dukung tersedianya data-data dari berbagai

literatur yang dibutuhkan yang digunakan penulis sebagai referensi.



7

1.3 Penegasan Judul

Dalam rangka menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran

terhadap variabel yang diangkat dalam penelitian ini, maka berikut

disampaikan penegasan terhadap variabel-variabel yang terdapat dalam judul

penelitian ini.

1. Kompensasi

Pengertian kompensasi Menurut Kasmir (2016:233) Kebijakan

aturan pemberian kompensasi oleh tiap-tiap perusahaan relatif sama.

Hanya yang membedakan banyak jenisnya kompensasi yang di berikan

serta besarnya penentuan kompensasi untuk tiap jenis kompensasinya.

Dasar penetuan kompensasi jenis dan besarnya kompensasi yang diterima

dilakukan dengan berbagai pertimbangan, misalnya pendidikan,jabatan,

kinerja atau lamanya bekerja.

2. Kepuasan Kerja

Salah satu hal penting dalam manajemen sumber daya manusia

dalam organisasi yaitu dapat terciptanya kepuasan kerja karyawan.

Handoko (2012) mengemukakan bahwa kepuasan kerja (job satisfaction)

adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan

dimana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Hasibuan (2017)

mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap emosional yang
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menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh

moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja.

3. Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan

organisasi karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit mencapai

tujuan organisasi. Jika seorang pemimpin berusaha untuk mempengaruhi

perilaku orang lain, maka orang tersebut perlu memikirkan gaya

kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang

pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia

dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang

mungkin sedang mengamati dari luar (Robert, 1992). Berdasarkan

definisi gaya kepemimpinan diatas dapat disimpulkan bahwa

kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan,

mempengaruhi, mendorong dan mengendalikan orang lain atau bawahan

untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela

dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

4. Kinerja Pegawai

Kinerja adalah pencapaian atau prestasi seseorang berkenaan

dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Marwansyah (2016:229).

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/gaya-kepemimpinan.html
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(Widodo, 2015:131). Kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan,

baik bersifat fisik/non materian (Nawawi, 2011:131). Dari beberapa

pengertian diatas menurut para ahli dapat disimpulkan kinerja karyawan

adalah perwujudan fungsi dan kerja yang dilakukan karyawan dalam kurun

waktu tertentu dengan memanfaatkan kemampuan berfikir dan teknologi

untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, serta

untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis

membatasi obyek yang diteliti. Penulis hanya menguji pengaruh kompensasi,

kepuasan kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Dinas

Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten.

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat

penulis angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada

Kantor Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten

Klaten ?
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2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai

pada Kantor Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten

Klaten ?

3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja

pegawai pada Kantor Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kabupaten Klaten?

4. Apakah kompensasi, kepuasan kerja, dan gaya kepemimpinan secara

simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas

Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten klaten ?

1.6 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan mempunyai tujuan, begitu juga dalam penelitian ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai pada

Kantor Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten

Klaten.

2. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada

Kantor Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten

Klaten.
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3. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai

pada Kantor Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten

Klaten.

4. Untuk menguji pengaruh kompensasi, kepuasan kerja, dan gaya

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Pertanian

Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Klaten.

1.7 Manfaat Penelitian

1.7.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan,

wawasan, dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian yang sejenis

pada masa mendatang.

1.7.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan pengetahuan penulis dalam bidang

Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai salah satu kebutuhan

pegawai yang erat kaitannya dengan tingkat produktivitas tenaga

kerja. Dan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan

dan wawasan kepada penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti
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dan membandingkan teori praktek yang berada di kantor dinas

mengenai pemberian kompensasi bagi pegawai.

2. Bagi Kantor Dinas

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Kantor Dinas

Pertanian, Ketahan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Klaten dalam

menentukan kebijakan dalam memperhatikan sistem pemberian

kompensasi bagi pegawai.

3. Bagi Pembaca

Memberikan bahan referensi penelitian kepasda pembaca

mengenai pengaruh kompensasi, kepuasan kerja dan gaya

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas

Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten.
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1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka

disusunlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang di uraikan

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, alasan

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi mengenai kajian teori yang terdiri dari

manajemen sumber daya manusia, kompensasi, kepuasan kerja, gaya

kepemimpinan, kinerja pegawai penelitian terdahulu, kerangka

pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai desain penelitian, tempat dan

waktu penelitian, populasi dan sampel, deefinisi operasional dan

variabel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik

analisis data, dan metode analisis data.
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum organisasi,

identifikasi responden, analisis data, dan pembahasan hasil

penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh

kompensasi, kepuasan kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja

pegawai di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten

Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan identifikasi responden dapat disimpulkan bahwa jumlah

responden penelitian ini adalah perempuan yaitu sebanyak 30 orang (50%)

dan laki-laki sebanyak 30 orang (50%) dari total responden, sebagian besar

berusia 40-50 tahun sebanyak 20 orang (33.3%), dengan mayoritas

berpendidikan S1 sebanyak 35 orang (58.3%), dan mempunyai masa kerja

9-10 tahun sebanyak 20 orang (33.3%).

2. Berdasarkan analisis deskriptif secara umum menggambarkan bahwa

kompensasi pegawai di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan

Kabupaten Klaten menunjukkan taraf yang sangat buruk. Dari tingkat

kompensasi yang sangat buruk ini tentu akan memberikan dampak negatif

terhadap kinerja dari pegawai dan organisasi, karena unsur-unsur yang
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menunjang tercapainya kinerja unggul sudah sebagian besar dimiliki oleh

pegawai.

3. Hasil analisis deskriptif secara umum menggambarkan bahwa kepuasan

kerja berada pada kriteria sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa

responden penelitian telah menilai bahwa kantor dalam memperhatikan

kesejahteraan dan menghargai kontribusi yang mereka berikan untuk

kemajuan organisasi tidak dilakukan dengan sangat baik. Dari banyaknya

support system yang organisasi berikan kepada pegawai, dimensi

penggajian diberikan dengan sangat layak merupakan aspek yang paling

berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kepuasan kerja.

4. Hasil analisis deskriptif secara umum menggambarkan bahwa gaya

kepemimpinan berada pada kriteria sangat tinggi. Hal ini menunjukkan

bahwa responden penelitian telah menilai bahwa kantor dinas dalam

memperhatikan kesejahteraan dan menghargai kontribusi yang mereka

berikan untuk kemajuan organisasi telah dilakukan dengan sangat baik.

Dari banyaknya support system yang organisasi berikan kepada pegawai.
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5. Berdasarkan analisis deskriptif secara umum menjelaskan bahwa taraf

kompensasi, kepuasan kerja yang sangat buruk dan gaya kepemimpinan

yang sangat tinggi, ketiganya berdampak pada kinerja pegawai yang

mencapai taraf sangat baik. Dampak dari taraf ketiga variabel yang

memuaskan tadi adalah dalam bekerja pegawai. Hal ini menunjukkan

bahwa dalam menjalankan pekerjaannya, pegawai akan menunjukkan

sikap profesionalitas kerja dan bersedia memberikan yang terbaik demi

kemajuan organisasi.

6. Berdasarkan uji validitas dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan

dari kuesioner penelitian variabel Kompensasi (X1), Kepuasan Kerja (X2),

Gaya Kepemimpinan (X3) dan Kinerja Karyawan (Y) dinyatakan valid

karena rhitung > rtabel (0.254).

7. Berdasarkan uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan

dari kuesioner variabel Kompensasi (X1), Kepuasan Kerja (X2), Gaya

Kepemimpinan (X3) dan Kinerja (Y) menunjukkan Cronbach’s Alpha >

0.60 yang berarti semua pernyataan dari kuesioner penelitian variabel

tersebut dinyatakan reliabel.

8. Berdasarkan hasil analisi regresi linier berganda dihasilkan persamaan

regresi linier berganda yaitu Y = 9,960 -0.053X1 + 0.007X2 + 0,674X3

+ e.
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9. Menunjukkan bahwa konstanta 2.730 berarti tanpa ada variabel X1

(Kompensasi), X2 (Kepuasan Kerja), dan X3 (Gaya Kepemimpinan) akan

terjadi penurunan kinerja pegawai sebesar 2.730 satuan kinerja.

10. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel kompensasi diperoleh nilai thitung

sebesar -0.746 dan nilai signifikansi sebesar 0,459. Karena nilai thitung

-0.746 < ttabel 2,003 dan nilai signifikansi 0,459 > 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa variabel kompensasi tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga dalam penelitian ini H1

yang berbunyi ada pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai ditolak.

11. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Kepuasan Kerja diperoleh nilai

thitung sebesar 0.056 dan nilai signifikansi sebesar 0,956. Karena nilai thitung

< ttabel yaitu 0.056 < 2,003 dan nilai signifikansi 0,956 < 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga dalam penelitian ini H2

yang berbunyi ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai

ditolak.

12. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Gaya Kepemimpinan diperoleh

nilai thitung sebesar 5.163 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai

thitung > ttabel yaitu 5.163 > 2,003 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka

dapat disimpulkanbahwa variabel gaya kepemimpinan berpengaruh positif



116

13. dan signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga dalam penelitian ini

H3 yang berbunyi ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja

pegawai diterima.

14. Berdasarkan uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 11.651 dengan

signifikansi sebesar 0,000. Hal ini membuktikan bahwa fhitung = 11.651 >

ftabel = 2.77 sedangkan taraf signifikansi = 0,000 < 0,05 sehingga dapat

dikatakan bahwa kompensasi, kepusan kerja, dan gaya kepemimpinan

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan H4 yang

diajukan dalam penelitian ini diterima.

15. Berdasarkan data yang telah diolah, dapat diketahui bahwa koefisien

determinasi (Adjusted R Square) sebesar = 0.351 atau (35.1%). Koefisien

determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase

pengaruh variabel independen Kompensasi (X1), Kepuasan Kerja (X2)

dan Gaya Kepemimpinan (X3) terhadap perubahan variabel dependen

Kinerja Pegawai (Y), dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen dalam penelitian ini adalah 35.1%, sedangkan sisanya

yaitu 64.9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak

dimasukkan dalam model penelitian ini.
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5.2 Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi

masukan sebagai berikut :

5.2.2 Bagi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan

Kabupaten Klaten

1. Dalam menyikapi hasil analisis deskriptif pada variabel kompensasi

yang menunjukkan rata-rata terendah untuk seluruh item pernyaataan

pada kuesioner. Sehingga peneliti mengusulkan program Training

For Trainer, kegiatan ini mendesain semua pegawai untuk menjadi

layaknya seorang pemimpin. Dimana seorang pemimpin berani

berbicara di depan umum dan berani membuat sebuah keputusan

dengan cepat dan tepat. Pada kegiatan Training For Trainer ada

kegiatan seminar atau pelatihan tentang public speaking kemudian

dilanjutkan ke sesi practical.

2. Selama melakukan observasi dalam jangka waktu sebulan, peneliti

melihat apresiasi atas capaian prestasi sudah dijalankan dengan

sangat baik, namun peneliti mengamati bahwa apresiasi yang

diberikan hanya ketika pegawai berprestasi di luar organisasi. Hal ini

mungkin lingkupnya terlalu besar, karena karakter seseorang

berbeda-beda, ada yang ambisius ada juga yang hanya datar saja.
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Sehingga untuk memunculkan target besar dimulai dari memotivasi

lingkup yang kecil. Misalnya dengan mengadakan employee of the

month kepada mereka yang menunjukkan kinerja terbaik diantara

pegawai yang lain. Apresiasi ini bukan hanya diberikan dalam

bentuk barang berkesan secara pribadi, tetapi apresiasi ini dilakukan

dengan pengumuman peraih employee of the month di hadapan

seluruh pegawai dan juga bisa dengan pemajangan foto pemenang di

salah satu sudut dinding strategis selama sebulan. Sehingga pegawai

merasa dihargai dan mendapat dukungan penuh dari rekan kerjanya,

selain itu dengan hal ini juga bisa menambah motivasi pegawai yang

lain untuk meraih penghargaan yang sama di bulan selanjutnya.

maka Bidang Umum dan SDM perlu menyusun key performance

indicator atau poin-poin penilaian untuk menetapkan pegawai mana

yang memenuhi kriteria pegawai terbaik.

3. Di bagian Ruang Kearsipan, peneliti menilai bahwa ruangan terlalu

kecil sehingga tidak lagi bisa menampung semua berkas yang ada.

Setelah dilakukan proses konfirmasi kepada Kabid Umum dan SDM,

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten

Klaten. Dari sini peneliti memandang Dinas Pertanian, Ketahanan

Pangan, dan Perikanan Kabupaten Klaten perlu mempertimbangkan
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kearsipan digital untuk diterapkan di semua lini. Langkah ini peneliti

nilai jauh lebih efektif dan efisien dalam melakukan proses

pengarsipan dan pencarian berkas yang dibutuhkan.

4. Dari hasil yang didapat, kompensasi, kepuasan kerja, dan gaya

kepemimpinan mempengaruhi kinerja sebesar 35.1% dan sebesar

64.9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam

penelitian ini. Dengan hasil ini, organisasi perlu melihat atau

memperhatikan variabel lain yang juga mempengaruhi kinerja dari

pegawai, variabel lain itu bisa dari tingkat stress kerja pegawai atau

lingkungan kerja atau variabel yang lain. Menyikapi hal itu peneliti

menyarankan dua hal. Ketika Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan,

dan Perikanan Kabupaten Klaten ingin meningkatkan kinerja

pegawai, maka yang perlu dilakukan adalah (1) Pertanian,

Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Klaten ingin

meningkatkan kinerja pegawai, mencari tahu variabel lain yang

memperngaruhi kinerja selain dari kompensasi, kepuasan kerja, dan

gaya kepemimpinan. Ketika sudah diketahui, maka hendaklah

melakukan perbaikan pada variabel tersebut. (2) Dinas Pertanian,

Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Klaten bisa

memperbaiki poin-poin yang belum maksimal dalam variabel
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kompensasi, kepuasan kerja, dan gaya kepemimpinan. Sehingga

dengan langkah ini, persentase pengaruh kompensasi, kepuasan kerja,

dan gaya kepemimpinan terhdap kinerja bisa meningkat.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Peneliti selanjutnya dapat memilih organisasi dengan populasi yang

lebih besar dan memperbanyak jumlah responden.

2. Peneliti diharapkan untuk menguji variabel lain yang diduga kuat

dapat mempengaruhi kinerja pegawai seperti stress kerja, lingkungan

kerja, atau yang lainnya.

3. Dalam proses pembuatan kuesioner, peneliti sebaiknya melalui

proses observasi dan wawancara terlebih dahulu dengan bidang

SDM atau personalia untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya

terjadi di lapangan, setelah itu peneliti baru menyusun kuesioner.

Selepas kuesioner tersusun, hendaknya kuesioner dikonsultasikan

kembali dengan bidang SDM untuk dinilai apakah kuesioner itu

sudah mampu untuk mengukur variabel yang diteliti. Setelah

disetujui, baru kuesioner bisa didistribusikan kepada responden

untuk diisi.
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4. Dalam kuesioner tersebut, hendaknya peneliti memberikan

penjelasan singkat mengenai variabel yang akan diteliti, sehingga

antara peneliti dan responden akan terjadi persaman persepsi

mengenai variabel terkait.

5. Dalam menentukan tempat penelitian, hendaknya tidak didasarkan

pada alasan jarak yang dekat atau sistem pengambilan data yang

mereka tawarkan mudah dan cepat, namun penentuan tempat

penelitian seharusnya lebih didasarkan pada alasan status dari

organisasi itu sendiri. Pilihlah tempat penelitian yang bonafit dengan

tata kelola organisasi yang baik. Sehingga selain dari tujuan utama

yaitu penelitian ini selesai, akan tetapi peneliti juga bisa mendapat

proses pembelajaran diri yang mana bisa meningkatkan level

kompensasi dan kepuasan kerja.
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