
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV akan membahas mengenai deskripsi tempat penelitian yaitu 

pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten 

Seram Bagian Barat, karakteristik responden yaitu karakteristik pegawai 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini, kemudian hasil reliabilitas dan 

hasil diskrminasi beda aitem alat ukur yang digunakan, hasil pengukuran 

variabel, serta uji statistik yaitu dengan teknik regresi berganda. 

IV.1.  Hasil Penelitian 

IV.1.1. Deskripsi Tempat Penelitian 

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Seram Bagian Barat merupakan lembaga teknis daerah yang dibentuk sesuai 

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 16 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. 

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabberdasarkan Peraturan Bupati 

Seram Bagian Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan 

Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah 

membantu Bupati Seram Bagian Barat melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset 

daerah. Tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka 

ketersediaan keuangan daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi 

nyata dalam pembiayaan daerah. 

 



Keseluruhan staff pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) berjumlah 78 orang dan seluruh populasi staf pegawai dijadikan 

sampel dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pengambilan sampel 

dinamakan sampel jenuh. Namun demikian, dari jumlah 78 orang terdapat 6 

pegawai yang tidak hadir pada saat skala dibagikan sehingga jumlah sampel 

yang mengisi skala dalam penelitian ini adalah 72 pegawai. 

IV.1.2. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Menemukan  tempat penelitian 

 Pada tahap ini peneliti menentukan instansi/badan yang akan menjadi 

tempat penelitian dan meminta izin kepada Kepala Dinas Pendapatan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk 

melaksanakan penelitian di instansi tersebut. 

2. Persiapan Penelitian 

 Setelah mendapatkan ijin dari tempat penelitian, peneliti mengurus 

persyaratan administrasi berupa ijin penelitian dari Program Pasca Sarjana 

Magister Sains Psikologi dan menyiapkan  instrumen yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

3. Pelaksanaan Penelitian 

 Kegiatan penelitian atau pengambilan data di lapangan  dilaksanakan 

pada tanggal 23-30 Desember 2013. Skala penelitian disebarkan pada 

pegawai-pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi 

tersebut.Setelah pengambilan data, dilakukan analisis data serta 

pengumpulan data-data pendukung lainnya. 



IV.1.3. Karakteristik Responden 

Analisis karakteristik responden digunakan untuk memperoleh 

gambaran mengenai sampel pada  penelitian ini. Karakteristik responden 

disajikan berdasarkan jenis kelamin, usia, golongan dan masa kerja. 

IV.1.3.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 Prosentase Jenis Kelamin 

No JenisKelamin Jumlah 

Prosentase 

(%) 

1. Laki laki 38 52,8% 

2. Perempuan 34 47,2% 

Total 72 100% 

 

Pegawai yang menjadi responden  dalam penelitian  ini berjumlah 72 

orang dan berdasarkan  data  responden dapat diketahui bahwa responden 

yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 38 responden (52,8%) dan  

responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 34 responden  

(47,2%). 

 

 

 

 



IV.1.3.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.2 Prosentase Usia 

 

No. 

Usia Responden 

(Tahun) 

 

Jumlah 

 

Prosentase 

(%) 

1. 27 – 33 31 43% 

2. 34 – 42 26 36% 

3. 43 – 53 15 21% 

Total 72 100% 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa 

responden dengan rentang usia antara 27 tahun sampai 33 tahun berjumlah 

31 responden dengan prosentase 43%, responden dengan rentang usia antara 

34 tahun sampai 42 tahun berjumlah 26 responden dengan 36%, dan 

responden dengan rentang usia antara 43–53 tahun berjumlah 15 responden 

dengan prosentase 21%. 

 

 

 

 

 



IV.1.3.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan 

Tabel 4. 3. Prosentase Golongan 

No. Tingkat 

Golongan 

Jumlah Prosentase (%) 

1. IIa 7 9,7% 

2. IIb 5 6,9% 

3. IIc 15 20,8% 

4. IId 2 2,8% 

5. IIIa 21 29,2% 

6. IIIb 12 16,7% 

7. IIIc 6 8,3% 

8. IIId 3 4,2% 

9. IVb 1 1,4% 

Total 72 100% 

  

Dari Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa responden dengan 

tingkat golongan IIa berjumlah 7 responden dengan prosentase 9,7%, 

responden dengan tingkat golongan IIb berjumlah 5 responden dengan 

prosentase 6,9%, responden dengan tingkat golongan IIc berjumlah 15 

responden dengan prosentase 20,8%, responden dengan tingkat golongan IId 

berjumlah 2 responden dengan prosentase 2,8%, responden dengan tingkat 



golongan IIIa berjumlah 21 responden dengan prosentase 29,2%, responden 

dengan tingkat golongan IIIb berjumlah 12 responden dengan prosentase 

16,7%, responden dengan tingkat golongan IIIc berjumlah 6 responden 

dengan tingkat prosentase 8,3%, responden  dengan tingkat golongan IIId 

berjumlah 3 responden dengan tingkat prosentase 4,2%, sedangkan 

responden dengan tingkat golongan IVb berjumlah 1 responden dengan 

tingkat prosentase 1,4%. Dengan demikian responden dengan tingkat 

golongan IIIa dengan prosentase 29,2% merupakan tingkat golongan 

terbanyak dalam DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat. 

IV.1.3.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Tabel 4.4 Prosentase Masa Kerja 

No. 

Masa Kerja 

(Tahun) 

Jumlah 

Persentase 

(%) 

1. 1 – 10 53 73,8% 

2. 11 – 20 10 14% 

3. 21 – 32 9 12,2% 

Total 72 100% 

 

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui mengenai prosentase masa kerja 

responden. Responden dengan masa kerja antara 1 – 10 tahun sebanyak 53 

responden dengan persentase sebesar 73,8%, responden dengan masa kerja 

antara 11 – 20 tahun sebanyak 10 responden persentase 14%, dan responden 



dengan masa kerja 21 – 32 tahun berjumlah 9 responden dengan persentase 

sebesar 12,2%.  

IV.1.4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Uji seleksi item dan uji reliabilitas telah dilakukan pada saat uji coba 

terhadap skala kinerja pegawai, skala kepemimpinan transformasional, dan 

skala motivasi kerja. Dari hasil uji coba tersebut diperoleh nilai r (corrected 

item-total correlation) dan coefisien alpha Cronbach yang memenuhi syarat 

dan memiliki kategori yang dapat diandalkan. Kemudian item-item yang 

memenuhi syarat pada setiap skala digunakan pada penelitian sesungguhnya. 

Berdasarkan perhitungan dari skala kinerja pegawai maka diperoleh nilai 

coefisien alpha cronbach dari item yang memenuhi syarat adalah 0,944 untuk 

reliabilitas dengan alat ukur kinerja pegawai yang berada pada kategori 

diandalkan atau dalam kategori SANGAT KUAT. Selanjutnya, untuk skala 

kepemimpinan transformasional diperoleh nilai coefisien alpha cronbach 

adalah 0,757 dan reliabilitas alat ukur kepemimpinan transformasional 

berada pada kategori dapat diandalkan atau dalam kategori KUAT. 

Kemudian, untuk skala motivasi kerja diperoleh nilai koefisien alpha 

Cronbach sebesar 0,899, untuk itu reliabilitas alat ukur motivasi kerja berada 

pada kategori dapat diandalkan atau dalam kategori SANGAT KUAT. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil perhitungan coefisien alpha 

cronbach dari skala kinerja pegawai, skala kepemimpinan transformasional 

dan skala motivasi kerja, maka ketiga instrumen yang digunakan dalam 

penelitian merupakan alat ukur yang berada pada kategori yang diandalkan 

dan memiliki ketepatan serta kecermatan sebagai alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya. 

 



IV.1.5. Deskripsi Hasil Pengukuran Variabel Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data tentang variabel kinerja 

pegawai, kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja. Agar mudah 

dipahami, data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, dideskripsikan dalam 

bentuk tabulasi yaitu penyajian data yang sudah diklasifikasikan atau 

dikategorikan ke dalam bentuk tabel atau diagram; sehingga dapat 

memberikan gambaran deskriptif tentang kinerja pegawai, kepemimpinan 

transformasional dan motivasi kerja. 

IV.1.5.1. Kinerja Pegawai  

Jumlah aitem yang digunakan adalah 36 dengan  30 aitem yang valid 

dan 6 aitem yang gugur dengan kategori jawaban mulai dari 1 sampai 5. 

Dengan demikian untuk variabel kinerja pegawai memiliki skor teoritik 

terendah 30 (1 x 30) dan skor tertinggi 150 (5x30). Kategori yang digunakan 

adalah 5 kategori yakni Sangat Sesuai, Sesuai, Netral, Tidak sesuai dan 

Sangat Tidak Sesuai. 

Untuk mengetahui kinerja pegawai di gunakan interval dengan ukuran  : 

  
                            

               
 

  
      

 
 

  
   

 
    

 

 



Tabel 4.5 Interval Skala Kinerja Pegawai 

Skor Kriteria N % 

     Sangat rendah 0 0 

        Rendah 2 3 

         Cukup 4 6 

          Tinggi 20 28 

       Sangat tinggi 46 64 

Total 72 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden menjawab skala kinerja pegawai sangat tinggi yaitu 64% 

kemudian pada kriteria tinggi sebesar 28%. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar responden berada pada kategori kinerja yang sangat tinggi yaitu 

sebanyak 46 dan sisanya sebanyak 20 pegawai berada pada kategori tinggi 

serta 4 orang pegawai pada kategori cukup sedangkan 2 pegawai dengan 

kategori sangat rendah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kinerja 

pegawai DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada tingkat yang 

diharapkan, namun perlu adanya peningkatan dan kinerja yang baik harus 

dipertahankan. 

IV.1.5.2. Kepemimpinan Transformasional 

Jumlah aitem yang digunakan adalah 23 aitem dengan kategori 

dengan kategori jawaban mulai dari 1sampai 5, yaitu skor 5 untuk Sangat 

sesuai, 4 untuk Sesuai, 3 untuk Netral, 2 untuk tidak Sesuai dan 1 untuk 



Sangat tidak sesuai. Lima pilihan jawaban ini berlaku untuk pernyataan yang 

bersifat positif dan sebaliknya bila pernyataannya negatif. Dimana 20 aitem 

yang dinyatakan valid dan 3 aitem gugur. Dengan demikian untuk variabel 

kepemimpinan transformasional memiliki skor terendah 20 (20x1) dan skor 

tertinggi 100 (20x5). 

Untuk mengetahui kepemimpinan transformasional digunakan  interval 

dengan ukuran: 

  
                            

               
 

  
      

 
 

  

 
     

 

Tabel 4.6 Interval Skala Kepemimpinan Transformasional 

Skor Kriteria N % 

     Sangat rendah 2 3% 

        Rendah 0 0% 

        Cukup 3 4% 

        Tinggi 30 42% 

     Sangat tinggi 37 51% 

Total 72 100% 

 

 



Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden menjawab skala kepemimpinan transformasional sangat tinggi 

yaitu 51% % kemudian pada kriteria sangat tinggi sebesar 42%. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar responden berada pada kategori kinerja yang 

sangat tinggi yaitu sebanyak 37 dan sisanya sebanyak 30 pegawai berada 

pada kategori tinggi serta 3 orang pegawai pada kategori cukup dan 2 

pegawai pada kategori sangat rendah. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa kinerja pegawai DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat berada 

pada tingkat yang diharapkan, namun perlu adanya peningkatan dan 

kepemimpinan transformasional yang tinggi harus dipertahankan. 

IV.1.5.3. Motivasi kerja  

Jumlah aitem yang digunakan adalah 21 dengan 14 aitem valid dan 6 

aitem gugur dengan kategori jawaban mulai dari 1 sampai 5. Dengan 

demikian untuk variabel motivasi kerja memiliki skor terendah 14 (1x14) 

dan skor tertinggi 70 (14x5). Dalam menentukan tinggi rendahnya variabel 

motivasi kerja, digunakan 5 kategori yakni sangat rendah, rendah, cukup, 

tinggi dan sangat tinggi. 

Untuk mengetahui motivasi kerja digunakan interval dengan ukuran : 

  
                            

               
 

  
     

 
  

  

 
   

 

 

 



Tabel  4.7 Interval Skala Motivasi kerja 

Skor Kriteria N % 

     Sangat rendah 2 3% 

        Rendah 0 0% 

        Cukup 1 1% 

        Tinggi 32 44% 

     Sangat tinggi 37 51% 

Total 72 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden menjawab skala motivasi kerja pada kriteria sangat tinggi yaitu 

dengan prosentase sebesar 51% atau sebanyak 37 orang responden, 

kemudian pada kriteria tinggi dengan prosentase sebesar 44% atau sebanyak 

32 orang responden, sedangkan 2 orang pegawai dengan prosentase 3% 

menjawab dengan kriteria sangat rendah. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa secara keseluruhan motivasi kerja pegawai di DPPKAD Kabupaten 

Seram Bagian Barat tergolong dalam kriteria tinggi, tetapi perlu peningkatan 

lagi. 

 

 

 

 



IV.1.6 Hasi Uji Asusmsi 

IV.1.6.1  Uji Normalitas 

 Uji normalitas data dilakukan untuk melihat suatu data terdistribusi 

normal atau tidak. Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

analisa grafik histogram, grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized 

Residual, dan uji one sample kolmogorov smirnov. Hasil uji normalitas dapat 

dilihat pada gambar di halaman berikut. 

Gambar 4.8 

Histogram 

 

 Berdasarkan tampilan histogram di atas, dapat disimpulkan bahwa 

grafik histogram memberikan pola distribusi normal, tidak menceng ke kiri 

atau ke kanan. 

 

 

 



 

Gambar 4.9 

Grafik Uji Normalitas 

 

 Dari grafik di atas, terlihat titik–titik menyebar di sekitar garis 

diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka, model 

regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja pegawai berdasarkan 

variabel kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja sebagai variabel 

independen. 

Selanjutnya, hasil uji residual bisa dilihat pada tabel berikut ini: 

4.10 Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov 

Uji Normalitas Residual

 



 Berdasarkan uji one sample kolmogorov-smirnov (KSZ), dapat 

diketahui bahwa nilai KSZ adalah sebesar 0,360 dan (p≥0,05). Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa nilai residual normal dan memenuhi 

asumsi untuk menggunakan analisa regresi. 

 Secara keseluruhan, dengan menggunakan metode grafik histogram, 

grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual, dan one sample 

Kolmogorov-smirnov dapat dinyatakan bahwa data penelitian ini memenuhi 

asumsi normalitas dan model regresi layak digunakan untuk memprediksi 

pengaruh kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai. 

IV.1.6.2  Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan menguji adanya korelasi antar 

variabel bebas (independent) pada model regresi. Pada model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika ada 

variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortagonal 

atau memiliki koefisien korelasi yang tidak sama dengan nol terhadap 

variabel bebas lainnya. Adanya multikolinearitas menyebabkan suatu model 

regresi memiliki varian yang besar, sehingga mengakibatkan sulit 

mendapatkan estimasi yang tepat. Untuk menguji ada atau tidaknya 

multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

lawannya, yaitu dengan melihat varianceinflation factor (VIF). 

  

 

 



Adapun nilai tolerance dan VIF Kepemimpinan transformasional 

(X1) dan Motivasi kerja (X2), dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

4.11 Nilai Tolerance dan VIF Kepemimpinan Transformasional dan 

Motivasi Kerja 

 

 Dari output didapatkan nilai VIF pada kedua variabel bebas adalah 

sama, yaitu sebesar 6.267. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai 

VIF < 10, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa efek multikolinearitas 

bukanlah masalah yang berarti dalam perhitungan. 

IV.1.6.2  Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. 

 

 

 

 

 



Gambar 4.11 

Scatterplot 

 

 Dari grafik di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak 

membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

IV.1.6.2  Uji Linearitas 

Berikut ini merupakan hasil uji linearitas antara variabel 

kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai dan motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai. 

 

 

 



4.12 

Uji Linearitas antara Kepemimpinan Transformasional dengan kinerja 

pegawai 

 

 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai Fbeda 16,652 dengan 

signifikansi 0,000 (       , maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan transformasional dan kinerja memiliki hubungan yang linear. 

4.13 

Uji Linearitas antara Motivasi kerja dan kinerja pegawai 

 

 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai Fbeda 4,961 dengan 

signifikansi 0,030 (       , maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan transformasional dan kinerja memiliki hubungan yang linear. 

 

 



IV.1.7 Hasil Analisis Data 

 Uji Hipotesis: Kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hasil uji 

kepemimpinan transformasional, motivasi kerja dan kinerja pegawai dapat 

dilihat pada Tabel 4.14 berikut : 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Anova 

Kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai 

 

 Dari tabel diatas diperoleh nilai F hitung 13,245 dengan tingkat 

signifikansi 0,000.Oleh karena probabilitas signifikansi       maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi ini dapat di gunakan untuk memprediksi 

kinerja. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

transformasional dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai. 

 

 

 



Tabel 4.15 

Hasil Analisa Regresi X1 dan X2 terhadap Y 

 

 Dari hasil output data  melalui program SPSS For Windows 16.0, 

besarnya R Square adalah 0,277. Hal ini berarti bahwa 27,7% dari variasi 

yang terjadi pada Y dapat dijelaskan oleh X1 dan X2 (Variabel Independent) 

sedangkan sisanya 72,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan 

dalam penelitian ini. 

 Selanjutnya ringkasan sumbangan  efektif dari tiap variabel dapat 

dilihat pada tabel 4.16 sebagai berikut : 

Tabel 4.16 

Ringkasan Sumbangan Efektif tiap Variabel 

Keterangan Sumbangan Efektif 

Variabel Kepemimpinan 

Transformasional 

7 % 

Variabel Motivasi Kerja 20,7 % 

Total 27,7 % 

 



Tabel 4.16 diatas dapat diketahui sumbangan efektif dari tiap 

prediktor terhadap variabel kinerja pegawai dimana motivasi kerja memberi 

pengaruh yang signifikan, yakni sebesar 20,7%  

(β = 0,762) dan kepemimpinan transformasional memberi pengaruh yang 

signifikan yakni sebesar 7% (β = - 1,128). 

Proses perhitungan sumbangan dari tiap variabel digunakan rumus 

sebagai berikut : 

SE X1 = nilai β x koefisien korelasi X1Y x 100 % 

SE X2 = nilai β x koefisien korelasi X2Y x 100 % 

Gambar 4.17 

Scatterplot X1 terhadap Y 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.18 

Scatterplot X2 terhadap Y 

 

Berdasarkan gambar scatterplot di atas, dapat disimpulkan bahwa 

terlihat dua titik yang terlihat ekstrem sehingga kedua titik tersebut terpisah 

dari pola titik lainnya. 

Hasil Uji Regresi Berganda Nilai Koefisien Beta dan Nilai t Variabel 

Independent Terhadap Variabel Dependent 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil uji t nya ialah variabel 

kepemimpinan transformasional secara parsial berpengaruh negatif 

signifikan    terhadap  kinerja  pegawai  dengan  demikian dengan nilai t = - 

4,404 dan p ≤ 0,05. Didapatnya hasil negatif signifikan, mungkin bisa 

dijelaskan oleh Gambar 4.17  Scatterplot X1 terhadap Y dan Gambar 4.6 

Interval Skala Kepemimpinan Transformasional, dimana terlihat ada dua 

titik ekstrem yang terpisah jauh di scatterplot dan dua individu yang 



menjawab dengan kategori sangat rendah. Selain itu, Azwar  

(via email) menjelaskan bahwa walaupun nilai t minus, tetapi tanda minus itu 

menunjukan arah hubungan atau arah prediksi variabel tersebut, dimana 

kinerja pegawai akan meningkat bilamana ada kenaikan motivasi kerja yang 

dibarengi oleh penurunan kepemimpinan transformasional. Meskipun  ada 

hasil variabel independen yang negatif, tapi secara bersamaan dalam analisis 

ganda, koefisien korelasi ganda akan selalu positif. Sedangkan variabel 

motivasi kerja juga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai sebagai variabel dependent (t=2,974, p≤0,05). 

Dari tabel 4.16 diatas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: 

                  

                            

Keterangan : 

 Konstanta sebesar 150,987 menyatakan bahwa jika variabel 

independen dianggap nol maka nilai variabel Y sebesar 150,987. 

 Koefisien regresi X1 sebesar -1,128 memberikan pemahaman bahwa 

setiap penambahan satu satuan atau satu tingkatan X1 akan 

berdampak pada meningkatnya Y sebesar -1,128 satuan juga. 

 Koefisien regresi X2 sebesar 0,762 memberikan pemahaman bahwa 

setiap penambahan satu satuan atau satu tingkatan X2 berdampak 

pada meningkatnya Y sebesar 0,762 satuan juga. 

 

 



Dengan demikian, berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian di atas, 

maka hipotesis yang menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional 

dan motivasi kerja secara simultan atau bersama-sama memberikan pengaruh 

terhadap kinerja pegawai dapat diterima. 

IV.2.   PEMBAHASAN 

 Secara umum hasil pengukuran diatas membuktikan bahwa hipotesis 

penelitian yang menyatakan bahwa ada pengaruh kepemimpinan 

transformasional dan motivasi kerja secara simultan terhadap kinerja 

pegawai dapat diterima. Hal ini berarti bahwa variabel kepemimpinan 

tranformasional dan motivasi kerja secara bersama-sama memberikan 

pengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal tersebut nampak dari nilai F (Uji 

Signifikansi simultan) dengan nilai F hitung 13,245 dan tingkat signifikansi 

0,000. Oleh karena probabilitas signifikansi <0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai R 

Square sebesar 0,277 atau 27,7 % dan sisanya sebesar 72,3 % dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sibali (2012) hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan karena kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin 

yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahan dengan cara 

tertentu, sehingga bawahan merasa percaya, kagum, loyal dan hormat 

terhadap atasannya. Penelitian Kaihatu dan Rini, (2007) yang menunjukkan 

bahwa bila kepemimpinan transformasional diterapkan dengan baik dapat 

mempengaruhi bawahan dan meningkatkan motivasi dan rangsangan 

intelektual maupun pertimbangan secara individu yang diarahkan pada upaya 

pencapaian tujuan bersama maka akan meningkatkan perilaku ekstra peran 



para bawahan secara langsung dan selain itu pemimpin harus memahami 

model kepemimpinan transformasional seperti berorientasi pada pendukung, 

prinsip, perubahan, fokus pada masa depan, mengandalkan ekspresi 

perasaan, sehingga menghasilkan sesuatu melebihi harapan dan juga sebagai 

seorang diagnostic handal, pemimpin harus bersifat adaptif yang berfokus 

pada perubahan dan bersifat strategis sebagai perencana strategis, sehingga 

para bawahan merasakan adanya suatu kepercayaan, kebanggaan, loyalitas, 

dan rasa hormat dan akhirnya mereka termotivasi untuk meningkatkan 

kinerja mereka. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka dengan demikian 

kinerja pegawai di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Barat dipengaruhi oleh kepemimpinan 

transformasional dan motivasi kerja sebesar 27,7 %. Hal itu berarti, jika 

kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja secara bersama-sama 

ditingkatkan maka kinerja pegawai pun akan meningkat atau makin tinggi 

kepemimpinan transformasional itu dirasakan dengan baik oleh para pegawai 

maka makin tinggi kinerja yang dihasilkan oleh pegawai bersangkutan. 

Sebaliknya, jika kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja rendah 

maka makin rendah pula kinerja pegawai yang dihasilkan. 

Disamping kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja yang 

secara simultan memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai, secara 

parsial juga masing-masing variabel memberikan pengaruh yang berbeda 

bagi kinerja pegawai. Hasil ini dapat dilihat melalui uji t pada tabel 4.16, 

yang memperlihatkan bahwa kepemimpinan transformasional secara parsial 

memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pegawai (β =  -

1,128) dan motivasi kerja memberikan pengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja pegawai. (β = 0,762). 



Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja memberikan 

sumbangan yang besar terhadap kinerja pegawai, maka hal itu dapat 

mengindikasikan bahwa pegawai di DPPKAD Kabupaten Seram Bagian 

Barat. Variabel motivasi kerja memberikan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai, yang dibuktikan dengan nilai β 0,762 (t=2,974, 

p<0.05). hal ini semakin mengindikasikan bahwa semakin tinggi motivasi 

kerja yang dimiliki oleh pegawai maka semakin baik atau semakin tinggi 

kinerja yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Subroto dan 

Gunistiyo, 2009) bahwa ini dapat terjadi karena motif berprestasi dapat 

dikatakan sebagai suatu dorongan dalam diri pegawai untuk melakukan suatu 

kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi 

tinggi. Ini sesuai dengan penelitan yang dilakukan (Mamesah dan 

Kusmaningtyas, 2009) bahwa motivasi kerja merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi kinerja seorang individu dalam bekerja, karena sebagian 

besar waktu pegawai dipergunakan untuk bekerja. 

Selanjutnya, variabel lain dalam penelitian ini yang secara parsial 

memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian 

Barat adalah kepemimpinan transformasional. Hal ini dibuktikan perolehan 

nilai β sebesar  -1,128 dengan nilai t = -4,404 dan p<0,05. Sejalan dengan 

hasil tersebut, Azwar (via email) menjelaskan bahwa walaupun nilai t minus, 

tetapi tanda minus itu menunjukan arah hubungan atau arah prediksi variabel 

tersebut, dimana kinerja pegawai akan meningkat bilamana ada kenaikan  

motivasi kerja yang dibarengi oleh penurunan kepemimpinan 

transformasional. Taruno., et al. (2012) dalam jurnalnya yang berjudul 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Dosen dengan Kepuasan 

Kerja dan Motivasi Kerja sebagai Mediator (Studi pada Perguruan Tinggi 

Swasta di Jayapura), dimana melalui hasil pengujian pengaruh langsung 



(menguji pengaruh langsung diukur dari satu variabel ke variabel lainnya, 

tanpa ada variabel antara atau intervening variable), antara gaya 

kepemimpinan transformasional terhadap kinerja dosen menunjukan 

pengaruh yang negatif. Dimana hasil temuan ini ternyata tidak sependapat 

dengan teori Bass dan Avolio, bahwa kepemimpinan tranformasional 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja. Hasil 

penelitian ini mencerminkan keberadaan perilaku yang tidak menjamin 

secara otomatis pengaruh pimpinan terhadap para staf akan terwujud. Gaya 

kepemimpinan baru akan efektif apabila didukung oleh berbagai perilaku 

yang kompeten termasuk berorientasi pada hasil, berfokus pada tujuan, 

memiliki prakarsa, perhatian dan mampu berkomunikasi, memberdayakan 

dan mengembangkan para dosen, membangun komitmen kelembagaan dan 

mampu mengelola kinerja staf bawahan. Selain penjelasan dari Azwar dan 

hasil jurnal penelitian Taruno, et al. (2012), Gambar 4.17 Scatterplot 

Variabel Kepemimpinan Transformasional (X1) terhadap Kinerja 

Pegawai(Y) memperlihatkan bahwa ada dua titik ekstrem yang terpisah jauh 

di scatterplot dan Gambar 4.6 Interval Skala Kepemimpinan 

Transformasional, dimana dua individu yang menjawab dengan kategori 

sangat rendah. 

Dengan demikian berdasarkan keseluruhan hasil penelitian ini dapat 

dikatakan bahwa kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja dapat 

memprediksi kinerja pegawai secara simultan. Bersamaan dengan adanya 

motivasi kerja dalam diri seseorang yaitu memacu keinginan  individu untuk 

dapat meningkatkan prestasinya sehingga target yang ditentukan dapat 

tercapai sebagai faktor pendorong yang bersifat internal atau berasal dari 

dalam diri, sedangkan dengan adanya kepemimpinan transformasional 

sebagai faktor pendorong yang bersifat eksternal, maka dengan hal ini bisa 

membantu untuk meningkatkan kinerja pegawai.  




