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INTISARI 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komitmen 
organisasi, budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pendamping 
Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen. 
Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan objek penelitian pengaruh 
komitmen Organisasi (X1), budaya organisasi (X2), dan lingkungan kerja (X3) 
terhadap kinerja pendamping di Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen. 
Populasinya adalah seluruh pendamping berjumlah 157 orang, sedangkan sampel 
berjumlah 113 pendamping. 

Pengumpulan datanya menggunakan kuesioner instrumaen yang telah diuji 
validitas dan reliabilitasnya menggunakan bantuan program SPSS for Windows. 
Data-data yang terkumpul dari hasil kuesioner selanjutnya dianalisis 
menggunakan analisis regresi, yang sebelumnya telah dilakukan uji prasyarat 
analisis meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. 

Setelah dilakukan analisis data, diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai 
berikut: (1) komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pendamping PKH Kabupaten Kebumen (p=0,000); (2) budaya 
organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
pendamping PKH Kabupaten Kebumen (p=0,001); (3) lingkungan kerja secara 
parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pendamping 
PKH Kabupaten Kebumen (p=0,116); (4) secara simultan komitmen organisasi, 
budaya organisasi dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja pendamping PKH Kabupaten Kebumen (p=0,000). 
Komitmen organisasi, budaya organisasi dan lingkungan kerja secara bersama-
sama memberikan pengaruh 49% persen terhadap naik turunnya kinerja 
pendamping PKH (R² = 0,490), sedangkan pengaruh variabel-variabel lain selain 
ketiga variabel tersebut sebesar 51%. 
 
Kata kunci: komitmen organisasi, budaya organisasi, lingkungan kerja, kinerja, 

pengaruh 
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THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT, 

ORGANIZATIONAL CULTURE, AND WORKING ENVIRONMENT TO 
PERFORMANCE OF PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 

COUNSELOR IN DINAS SOSIAL DAN PPKB KABUPATEN KEBUMEN 
 

ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study is to determine the effect of organizational commitment, 
organizational culture, and working environment on the performance of the 
Family Hope Program (PKH) counselor in Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten 
Kebumen. This research is a survey research with research object of influence of 
organizational commitment (X1), organizational culture (X2), and working 
environment (X3) on co-performance in Dinas Sosial PPKB Kebumen Regency. 
Its population is all the counselors amounted to 157 people, while the sample 
amounted to 113 people. 
 
Data collection is obtained by using an instrumental questionnaire that has been 
tested for validity and reliability using the help of SPSS for Windows program. 
The data collected from the results of the questionnaire is then analyzed by using 
regression analysis, which has previously been done prerequisite analysis test 
includes normality test, multicolinearity, and heterokedastisitas. 
 
After analyzing the data, the following results and conclusions are obtained: (1) 
organizational commitment partially positively and significantly influences the 
performance of Kebumen PKH counselor (p = 0,000); (2) organizational culture 
partially has positive and significant impact on performance of Kebumen PKH 
counselor District (p = 0,001); (3) the working environment is partially negatively 
and insignificant to the performance of Kebumen PKH counselor Regency (p = 
0,116); (4) simultaneously organizational commitment, organizational culture and 
working environment have a positive and significant influence on the performance 
of Kebumen PKH counselor (p = 0,000). Organizational commitment, 
organizational culture and working environment in collaburation resulted 49% of 
the total influence upon the ups and downs of Kebumen PKH counselor 
performance (R² = 0,490), while the influence of other variables other than these 
three variables is 51%. 
 
Keywords: organizational commitment, organizational culture, work environment, 
performance, influence public health efforts 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

  Kemiskinan yang terjadi di Indonesia merupakan permasalahan yang 

harus segera diselesaikan. Hal ini didukung oleh penetapan Persatuan Bangsa 

Bangsa (PBB) mengenai Millenium Development Goals (MDGs) yang 

menyatakan bahwa pada tahun 2015 proporsi penduduk yang hidup di bawah 

garis kemiskinan harus dikurangi hingga 50 persen dari kondisi tahun 1999. 

Deklarasi MDGs tersebut dituangkan pada bulan Oktober 2000 dan 

disepakati oleh 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. (Sukidjo dalam 

Adnan, 2014:38). Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena 

menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (2014), jumlah 

penduduk miskin di Indonesia telah mencapai angka 28,28 juta jiwa yang 

merupakan 11,25 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia.  

  Kemiskinan yang terjadi apabila tidak ditangani secara serius akan 

memberikan dampak yang berkepanjangan. Dampak yang terjadi diantaranya 

adalah dampak di bidang kesehatan dan pendidikan. Pada bidang kesehatan, 

kemiskinan dapat menyebabkan kondisi kesehatan masyarakat miskin rentan 

terjangkit penyakit dan resiko ibu hamil akan kekurangan gizi sehingga 

mempengaruhi pada perkembangan janin dan tingkat kelahiran hidup, 

sedangkan pada bidang pendidikan bertambahnya jumlah anak putus sekolah 

dari keluarga miskin (Indrayani dalam Adnan, 2014:37). 
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  Menyadari pentingnya permasalahan tersebut, pemerintah melakukan 

segala upaya untuk menganggulangi permasalahan yang terjadi akibat 

kemiskinan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan 

suatu kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga miskin. Salah 

satu kebijakan pemerintah dalam hal ini diwujudkan melalui Program 

Bantuan Tunai Langsung Bersyarat (BLTB) atau yang di kenal dengan nama 

Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program yang memberikan 

bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin berdasarkan basis data 

terpadu. Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang 

terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yaitu 

pendidikan dan kesehatan (Pedoman Umum PKH 2016:2).  

  Pada pelaksanaannya, program ini menyeleksi sejumlah masyarakat 

miskin untuk mendapat bantuan berupa uang tunai bersyarat atau Conditional 

Cash Transfer (CCT). Konsekuensinya, masyarakat penerima/peserta 

program diwajibkan memenuhi komitmen di bidang kesehatan dan 

pendidikan. Program yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan atau 

PKH. 

  Tugas dan tanggungjawab pendamping PKH secara umum adalah 

melaksanakan tugas pendampingan kepada RTSM/KSM/KPM peserta PKH. 

Selain tugas tersebut, pendamping juga berperan dalam pemberdayaan 

masyarakat miskin yang menjadi sasaran program. Menurut Purwanto dalam 

Adnan (2014:39), pendamping PKH tidak hanya berhenti pada pendataan dan 

pencairan dana melainkan pendamping PKH juga memberikan inovasi-
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inovasi seperti membelajari warga penerima bantuan membuat kerajinan 

tangan. Pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh pendamping 

PKH ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian MDGs. Terdapat lima 

komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu penanggulangan 

kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk 

semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka 

kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu. 

  Dalam pelaksanaannya, Program Keluarga Harapan memiliki 

pendamping yang merupakan petugas lapangan yang direkrut oleh PPKH 

Pusat dengan persyaratan tertentu dalam rangka memberikan layanan 

pendampingan atau fasilitasi kepada peserta PKH guna keberhasilan program 

PKH. Pendamping memiliki tugas untuk memberi informasi kepada 

RTSM/KPM penerima Program Keluarga Harapan, melakukan 

pendampingan dan memberikan informasi, memberikan pemahaman 

mengenai pemahaman dan tujuan PKH, prosedur dan mekanisme PKH, hak 

dan kewajiban penerima PKH, syarat penerima PKH, dan manfaat PKH di 

wilayah tempat ia bertugas. PKH memiliki peran dalam meningkatkan 

kondisi sosial ekonomi, taraf pendidikan anak KPM, meningkatkan status 

kesehatan dan gizi penerima PKH, dan meningkatkan akses dan pelayanan 

pendidikan dan kesehatan. Selain itu, menurut Habibullah dalam Adnan 

(2014:40) pendamping Program Keluarga Harapan juga memiliki empat 

peran yakni: (1) peran dan keterampilan fasilitatif, (2) peran dan keterampilan 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



4 
 

edukasional, (3) peran dan keterampilan perwakilan, dan (4) peran dan 

keterampilan teknis.  

  Kabupaten kebumen merupakan salahsatu kabupaten di Jawa Tengah 

yang termasuk kabupaten termiskin kedua di Jawa Tengah. 

Tabel I.1 

 Data peringkat 10 kabupaten termiskin di Jawa Tengah 

NO NAMA KABUPATEN 
TAHUN 

2013 2014 2015 

1 Kabupaten Wonosobo 22,08 21,42 21,45 

2 Kabupaten Kebumen 21,32 20,50 20,44 

3 Kabupaten Brebes 20,82 20,00 19,79 

4 Kabupaten Purbalingga 20,53 19,75 19,70 

5 Kabupaten Rembang 20,97 19,50 18,28 

6 Kabupaten Banjarnegara 18,71 17,77 18,37 

7 Kabupaten Pemalang 19,27 18,44 18,30 

8 Kabupaten Banyumas 18,44 17,45 17,52 

9 Kabupaten Klaten 15,60 14,56 14,89 

10 Kabupaten Sragen 15,93 14,87 14,86 

 Sumber : BPS Jateng (2016) 

  Dari data BPS Jateng tersebut jelas menggambarkan bahwa Kabupaten 

Kebumen tingkat kemiskinan masyarakatnya masih tinggi dibandingkan 

dengan kabupaten lain. Prosentase penurunan angka kemiskinan dari tahun 

2013 ke 2014 hanya 0,82 % sedangkan dari tahun 2014 ke 2015 hanya turun 
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0,06 %. Ada kemungkinan kinerja pendamping PKH belum sepenuhnya 

berjalan dengan baik, hal ini dikuatkan dengan data bahwa 26,75 % 

Pendamping PKH masih dooble job sehingga pekerjaan pendampingan 

kemiskinan dan pengentasan kemiskinan dikebumen berjalan lambat. 

  Komitmen pendamping PKH Kabupaten Kebumen masih sangat perlu 

ditingkatkan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan maksimal, masih 

banyak pendamping yang belum mampu memaksimalkan kinerjanya, hal ini 

ditandai oleh masih banyknya pendamping yag mempunyai pekerjaan diluar 

PKH (double job) sehingga sehingga pendamping PKH di Kabupaten 

Kebumen masih belum menunjukkan kinerja yang maksimal, dan secara 

langsung turut mempengaruhi komitmen organisasi yang telah diterapkan. 

Menurut Meyer dan Allen dalam Umam (2010:258) Komitmen organisasi 

sebagai suatu konstruk psikologi yang merupakan karakteristik hubungan 

anggota organisasi dengan organisasinya. Pernyataan ini mewakili dari faktor 

psikologi yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang. 

  Budaya organisasi merupakan sumber utama dalam memelihara budaya 

kerja yang terjadi pada pendamping PKH di Kebumen. Menurut Robbins 

(2006:305) pengertian budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang 

dianut oleh anggota-anggota yang membedakan suatu organisasi dari 

organisasi lain. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi 

adalah kebiasaan yang belum berlaku pada organisasi. Bisa jadi, dengan 

demikian antara satu organisasi dengan organisasi lainnya mempunyai 

kebiasaan yang berbeda meski keduanya bergerak pada bidang aktifitas yang 
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sama. Karena basic pendidikan dan profesi pendamping PKH dari berbagai 

lingkungan ilmu ada yang dari guru, perawat, bidan, karyawan swasta, 

perangkat desa dan sebagianya sehingga budaya organisasi pendamping PKH 

di kabupaten kebumen belum terlihat baik. 

  Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu atau keadaan di sekitar 

tempat karyawan bekerja yang berkaitan dengan kenyamanannya dalam 

bekerja (Nitisemito, 2002: 86). Kondisi ruang kerja yang nyaman dan selalu 

bersih, serta didukung sarana prasarana kerja yang lengkap dan memadai 

akan menyebabkan karyawan merasa nyaman dalam bekerja melaksanakan 

tugasnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Hal ini 

menunjukkan bahwa faktor lingkungan kerja juga memainkan peranan 

penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Hasil pengamatan 

pendahuluan menunjukkan banyak pendamping PKH Kebumen yang merasa 

kondisi lingkungan kerjanya masih belum baik, khususnya dalam hal 

kelengkapan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan pendamping. 

  Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penelitian tentang 

pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas 

Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen perlu dilakukan. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan dapat 

dirumuskan bahwa peran kinerja pendamping PKH belum sesuai dengan apa 

yang diharapkan pemerintah, khususnya di Kabupaten Kebumen. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan uraian dan perumusan masalah , maka pertanyaan 

penelitian dapat dirumuskan berikut: 

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pendamping 

PKH Kabupaten Kebumen? 

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pendamping PKH 

Kabupaten Kebumen? 

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pendamping PKH 

Kabupaten Kebumen? 

4. Apakah komitmen organisasi, budaya organisasi dan lingkungan kerja 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pendamping PKH 

Kabupaten Kebumen? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

pendamping PKH Kabupaten Kebumen. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi terhadap kinerja 

pendamping PKH Kabupaten Kebumen. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja terhadap kinerja 

pendamping PKH Kabupaten Kebumen. 

4. Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh komitmen 

organisasi, budaya organisasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

pada pendamping PKH Kabupaten Kebumen. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan tentang pengaruh komitmen organisasi, 

budaya organisasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

pendamping PKH. 

b. Menambah khasanah pustaka mengenai pengaruh komitmen 

organisasi, budaya organisasi, dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja pendamping PKH. 

2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang pengaruh 

komitmen organisasi, budaya organisasi, dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja pendamping PKH Kabupaten Kebumen.. 

b. Menambah pengetahuan bagi penulis tentang pengaruh komitmen 

organisasi, budaya organisasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

pendamping PKH. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Komitmen Organisasi 

1. Pengertian Komitmen Organisasi 

Komitmen Organisasi didefinisikan sebagai kekuatan yang 

bersifat relative dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya 

ke dalam organisasi. Komitmen organisasi menurut Meyer dan Allen 

dalam Umam (2010:258) sebagai suatu konstruk psikologi yang 

merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisa-

sinya. Pernyataan ini mewakili dari faktor psikologi yang dapat 

mempengaruhi kinerja seseorang seperti yang diungkapkan Gibson dalam 

Umam (2010:190). 

Terkait dengan faktor psikologi yang dapat mempengaruhi kinerja 

seseorang, komitmen organisasi merupakan sikap untuk merefleksikan 

perasaan suka atau tidak suka terhadap organisasi tempat dia bekerja. 

Ketika seseorang menyukai organisasi tempat dimana dia bekerja maka 

dia akan memberikan kemampuan yang terbaik dan loyal untuk 

organisasinya tersebut, dengan kata lain anggota yang memiliki komitmen 

terhadap organisasinya maka dia akan lebih bertahan sebagai bagian dari 

organisasi dibandingkan anggota yang tidak memiliki komitmen terhadap 

organisasi. 

9 
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Komitmen Organisasional menurut Newstrom dan Davis dalam 

Indra (2013:15) menjelaskan bahwa: "pegawai yang memiliki komitmen 

terhadap organisasi biasanya memiliki catatan kehadiran yang baik 

menunjukan kesetiaan secara sukarela terhadap kebijakan perusahaan dan 

memiliki tingkat pergantian yang rendah secara khusus, pengetahuan 

mereka yang luas tentang pekerjaan sering terwujud menjadi pelanggan 

yang setia yang membeli lebih banyak yang merekomendasikan kepada 

pelanggan lain serta dia membayar harga yang lebih". Komitmen 

Organisasional menurut Luthans (2006:249) menjelaskan bahwa: "sikap 

yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses 

berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya 

terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan".  

2. Bentuk-bentuk komitmen organisasi 

Menurut Meyer dan Allen dalam Umam (2010) mengidentifikasi 

tiga tema yang berbeda dalam pendefinisian komitmen yaitu komitmen 

sebagai suatu ikatan atau hubungan afektif (affective attachment) pada 

organisasi, komitmen sebagai perceived cost (biaya yang dirasakan) yang 

berhubungan dengan meninggalkan organisasi, dan komitmen sebagai 

suatu kewajiban untuk tetap bertahan dalam organisasi. Menurut Allen 

dan Meyer, ketiga bentuk dari komitmen ini disebut sebagai affective 

commitment, continueance commitment dan normative commitment. 

1. Komitmen Afektif (Affective commitment) didefinisikan sebagai 

sampai derajat manakah seorang individu terikat secara psikologis 
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pada organisasi yang mempekerjakannya melalui perasaan seperti 

loyalitas, affection, karena sepakat terhadap tujuan organisasi. 

Menurut definisi tersebut, maka komitmen afektif seorang individu 

berhubungan dengan ikatan emosional atau identifikasi tersebut 

dengan organisasi. 

2. Komitmen Kontinuen (Continuance commitment) adalah komitmen 

yang didasarkan pada kerugian bila meninggalkan organisasi, yang 

seringkali diartikan sebagai calculative commitment. Dengan kata 

lain, seorang karyawan memiliki komitmen kontinuan yang kuat 

disebabkan meraka merasa membutuhkannya (need to) dan adanya 

pertimbangan kerugian biaya bila meninggalkan organisasi (seperti 

pensiun, status, senioritas), atau kesulitan mendapatkan alternatif 

pekerjaan di tempat lain. 

3. Komitmen Normatif (Normative Commitment) adalah keyakinan dari 

karyawan bahwa dia merasa harus tinggal atau bertahan dalam 

organisasi karena suatu loyalitas personal, sehingga karyawan 

dengan komitmen normatif yang tinggi akan bertahan dalam 

organisasi karena merasa harus melakukan hal itu, melalui kepatuhan 

pada aturan yang ditetapkan organisasi dan tidak melakukan upaya 

untuk meninggalkan organisasi. 
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3. Indikator Komitmen Organisasi 

Pengukuran komitmen karyawan menggunakan empat indikator 

yang dikembangkan oleh Luthans (2006), yaitu  

1. Keinginan kuat sebagai anggota.  

2. Keinginan berusaha keras.  

3. Penerimaan nilai organisasi.  

4. Penerimaan tujuan organisasi. 

 

2.1.2 Budaya Organisasi 

1. Pengertian Budaya Organisasi. 

Budaya secara umum diartikan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, 

perilaku, kebiasaan, dan sikap yang menjadi ciri sebuah komunitas 

masyarakat. Budaya organisasi adalah serangkaian nilai, kepercayaan, 

kebiasaan, perilaku, dan sikap yang membantu individu dalam mamahami 

prinsip yang dianut oleh organisasi, bagaimana organisasi melakukan 

segala sesuatu, dan apa yang dianggap penting. Budaya adalah suatu 

konsep yang abstrak yang tidak dapat diukur atau diamati secara obyektif, 

namun merupakan fondasi lingkungan internal organisasi yang memiliki 

peran penting dalam membentuk perilaku manajerial. Budaya organisasi 

merupakan salah satu determinan perilaku para manajer dalam organisasi 

selain struktur, sistem, perencanaan dan kebijakan-kebijakan formal 

lainnya dan lingkungan persaingan (Nasution, 2006:32). 
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Fungsi budaya organisasi meliputi : 

1) Budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu orang dengan 

orang lain. 

2) Budaya membawa identitas bagi anggota organisasi. 

3) Sebagai alat komunikasi, tercermin pada aspek-aspek komunikasi 

yang mencakup kata-kata, segala yang bersifat material dan perilaku. 

4) Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih 

luas daripada kepentingan individu seseorang. 

5) Budaya organisasi membentuk perilaku bagi individu anggota 

organisasi, sehingga individu dapat memahami bagaimana mencapai 

tujuan organisasi. 

Budaya organisasi dapat mempunyai dampak terhadap kinerja 

manajerial. Organisasi yang mementingkan setiap komitmen utama 

manajerial dan kepemimpinan pada semua tingkat kinerja melebihi 

organisasi yang tidak memiliki ciri-ciri budaya tersebut. Meski sulit 

diubah, budaya organisasi dapat dibuat agar bersifat lebih meningkatkan 

kinerja. 

Menurut Tintri (2002:59), budaya merupakan keseluruhan pola 

pemikiran, perasaan dan tindakan dari suatu kelompok sosial, yang 

membedakan dengan kelompok sosial yang lain. Budaya dapat 

diklasifikasikan ke dalam berbagai tingkatan, antara lain nasional, daerah, 

gender, generasi, kelas sosial, organisasional perusahaan. Pada tingkat 
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organisasional, budaya merupakan seperangkat asumsi-asumsi, keyakinan-

keyakinan, yang berorientasi pada orang akan menghasilkan kinerja 

manajerial yang tinggi. 

Budaya organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang memuat 

keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai bersama yang menjadi 

karekteristik inti tentang bagaimana melakukan sesuatu dalam organisasi. 

Keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai tersebut menjadi pegangan 

semua sumber daya manusia dalam organisasi dalam melaksanakan 

kinerjanya (Wibowo, 2011: 19). 

2.  Ciri Pokok Budaya Organisasi  

Moeljono dalam Suharti (2015: 19)  mengemukakan bahwa budaya 

organisasi mempunyai 5 (lima) ciri-ciri pokok yaitu:  

a. Budaya organisasi merupakan satu kesatuan yang integral dan saling 

terkait. 

b. Budaya organisasi merupakan refleksi sejarah dari organisasi yang 

bersangkutan. 

c. Budaya organisasi berkaitan dengan hal-hal yang dipelajari oleh para 

antropolog, seperti ritual, simbol, ceritera, dan ketokohan 

d. Budaya organisasi dibangun secara sosial, dalam pengertian bahwa 

budaya organisasi lahir dari konsensus bersama dari sekelompok 

orang yang mendirikan organisasi tersebut 

e. Budaya organisasi sulit diubah 
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Robbin dan Coulter dalam Suharti (2015:20)  menjelaskan mengenai 3 

(tiga) kekuatan untuk mempertahankan suatu budaya organisasi sebagai 

berikut: 

a. Praktik seleksi, proses seleksi bertujuan mengidentifikasi dan 

mempekerjakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan, 

ketrampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan 

sukses dalam organisasi. 

b. Manajemen puncak, tindakan manajemen puncak mempunyai dampak 

besar pada budaya organisasi. Ucapan dan perilaku mereka dalam 

melaksanakan norma-norma sangat berpengaruh terhadap anggota 

organisasi.  

c. Sosialisasi, sosialisasi dimaksudkan agar para karyawan baru dapat 

menyesuaikan diri dengan budaya organisasi. Proses sosialisasi ini 

meliputi tiga tahap yaitu tahap kedatangan, tahap pertemuan, dan 

tahap metromofis. 

Menurut Handoko dalam Suharti (2015:21), cara yang dapat ditempuh 

oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan budaya organisasi 

karyawannya, antara lain adalah: 

a. Memberikan kompensasi kepada tenaga kerja dalam porsi yang wajar, 

akan tetapi tidak memakakan kemampuan perusahaan. 

b. Menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang menggairahkan bagi 

semua pihak. 
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c. Memperhatikan kebutuhan karyawan yang berhubungan dengan 

spiritual kerja. 

d. Perlu waktu penyegaran sebagai media  pengurangan ketegangan kerja 

dan memperkokoh rasa setia kawan antar tenaga kerja maupun antara 

tenaga kerja dengan manajemen. 

e. Penempatan tenaga kerja pada posisi yang tepat. 

3. Terbentuknya Budaya Organisasi 

Budaya organisasi dalam suatu organisasi/institusi terbentuk secara 

bertahap, dimulai dari gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi 

berdasarkan visi dan misi tertentu, kemudian mengarahkan sumber daya 

yang ada, berupa orang, biaya dan teknologi. Selanjutnya membuat dasar 

organisasi yang berupa susunan organisasi dan tata kerja. Proses 

selanjutnya budaya organisasi membentuk perilaku manajerial dan budaya 

organisasi sebagai operasionalisasi budaya organisasi yang memegang 

peranan penting dalam pembentukan etos kerja pegawai (Ndraha dalam 

Suharti, 2015:21). 

Moeljono dalam Suharti (2015:22) memberikan kesimpulan tentang 

proses pembentukan budaya organisasi melalui 4 (empat) tahapan, yaitu 

tahap pertama terjadinya interaksi antar pimpinan atau pendiri organisasi 

dengan kelompok/perorangan dalam organisasi. Pada tahap kedua adalah 

dari interaksi menimbulkan ide yang ditransformasikan menjadi artifak, 

nilai, dan asumsi. Tahap ketiga adalah bahwa artifak, nilai, dan asumsi 

akan diimplementasikan sehingga membentuk budaya organisasi. Tahap 
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terakhir adalah bahwa dalam rangka mempertahankan budaya organisasi 

dilakukan pembelajaran (learning) kepada anggota baru dalam organisasi. 

4. Indikator Budaya Organisasi 

Indikator-indikator budaya organisasi menurut Robbins (2006:279) 

adalah sebagai berikut: 

1. Innovation and risk taking 

Inovasi dan pengambilan resiko yaitu, berkaitan dengan sejauh mana 

para anggota organisasi atau karyawan didorong untuk inovatif dan 

berani mengambil resiko. 

2. Attention to detail 

Perhatian terhadap hal-hal yang rinci, yaitu berkaitan dengan sejauh 

mana para anggota organisasi atau karyawan diharapkan mau 

memperlihatkan kecermatan, analisis dan perhatian terhadap hal-hal 

yang detail (rinci). 

3. Outcome orientation 

Orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen fokus pada hasil, bukan 

pada teknik dan proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil 

tersebut. 

4. People Orientation 

Orientasi individu, yaitu sejauh mana keputusan manajemen 

memperhitungkan efek hasil kepada orang-orang  di dalam organisasi 

tersebut. 
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5. Team Orientation 

Orientasi tim, yaitu berkaitan dengan sejauh mana kegiatan kerja 

organisasi dilaksanakan dalam tim-tim kerja, bukan pada individu-

individu. 

6. Aggressiveness 

Agresivitas, yaitu sejauh mana orang-orang dalam organisasi 

menunjukkan keagresifan dan kompetitif, bukannya bersantai. 

7. Stability 

Stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan organisasi menekankan 

dipertahankannya status quo sebagai lawan dari pertumbuhan atau 

inovasi. 

 

2.1.3 Lingkungan Kerja 

1. Pengertian Lingkungan Kerja  

        Hubungan yang erat dan saling membantu antar sesama 

karyawan, antara bawahan dan atasan, akan mempunyai pengaruh yang 

baik pula terhadap semangat kerja karyawan.  

Menurut Nitisemito (2002:159), lingkungan kerja adalah kondisi 

internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi semangat kerja 

sehingga dengan demikian pekerjaan dapat diharapkan selesai lebih cepat 

dan baik.  

Menurut  Sedarmayanti (2009:12) kondisi lingkungan kerja 

dikatakan  baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan 
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secara  optimal, sehat, aman, dan nyaman. Kesesuaian  

lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang  

lama lebih jauh lagi lingkungan - lingkungan kerja yang kurang baik  

dapat menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak  

mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, lingkungan kerja 

karyawan dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau keadaan di sekitar 

tempat karyawan bekerja yang berkaitan dengan kenyamanannya dalam 

bekerja. 

2. Macam-macam Lingkungan Kerja 

Sedarmayanti (2009:121-122), mengemukakan secara garis besar 

jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

1. Lingkungan Kerja Fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan yang berbentuk fisik 

yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi 

pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan 

kerja fisik terdiri dari: 

a. Penerangan atau Cahaya di Tempat Kerja 

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi pegawai 

guna mendapat kelancaran kerja. Oleh sebab itu perlu diperhatikan 

adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. 

Cahaya yang kurang jelas, menyebabkan pekerjaan menjadi lambat 

dan banyak mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan 
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kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan 

organisasi sulit dicapai. 

b. Sirkulasi Udara di Tempat Kerja 

Dengan cukupnya oksigen di sekitar tempat kerja, ditambah dengan 

pengaruh psikologis akibat adanya tanaman di sekitar tempat kerja. 

Rasa sejuk dan segar selama bekerja akan membantu mempercepat 

pemulihan tubuh akibat lelah setelah bekerja. 

c. Kebisingan di Tempat Kerja 

Kebisingan dalam bentuk bunyi yang tidak dikehendaki yang dapat 

mengganggu ketenangan bekerja, karena pekerjaan membutuhkan 

konsentrasi maka suara bising hendaknya dihindarkan agar 

pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien. 

d. Getaran Mekanis di Tempat Kerja 

Getaran yang disebabkan oleh alat-alat mekanis seperti mesin, 

kendaraan dan peralatan lainnya. Getaran mekanis dapat 

menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja. 

e. Bau-bauan di Tempat Kerja 

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai 

pencemaran, karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja. 

Pemakaian air conditioner yang tepat merupakan salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang 

mengganggu di sekitar tempat kerja. 

f. Tata Warna di Tempat Kerja 
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Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan 

dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataannya tata warna tidak dapat 

dipisahkan dengan penataan dekorasi.  

g. Dekorasi di Tempat Kerja 

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena itu 

dekorasi tidak hanya berkaitan dengan ruang kerja saja tetapi 

berkaitan juga dengan cara mengatur tata letak, tata warna, 

perlengkapan untuk bekerja. 

h. Keamanan di Tempat Kerja 

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam 

keadaan aman maka perlu diperhatikan keberadaan dari keamanan 

itu sendiri. 

2. Lingkungan Kerja Non Fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaaan yang terjadi 

yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan atasan maupun 

hubungan sesama rekan kerja. Untuk mengelola hubungan kerja yang 

baik dengan orang lain maka diperlukan: pengaturan waktu, tahu posisi 

diri, memahami dampak kata-kata atau tindakan anda pada diri orang 

lain. Penerapan hubungan kerja yang baik antar pegawai akan terlihat 

pada suasana kerja sebagai berikut: 

a. Tidak terdapat konflik antar pegawai 

b. Setiap pegawai bersemangat dan bergairah dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang menjadi tugasnya. 
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c. Setiap masalah dapat diselesaikan dengan penuh kekeluargaan. 

d. Pelaksanaan pekerjaan diliputi oleh suasana santai dan keakraban, 

bukan suasana yang mencekam penuh ancaman. 

e. Adanya saling menghargai dan percaya antar pegawai. 

Hubungan kerja yang berhasil dibina antara bawahan dengan 

atasan akan terlihat pada suasana kerja sebagai berikut:  

a. Para pegawai betul-betul menghormati serta menghargai 

kepemimpinan atasannya. 

b. Atasan dianggap sebagai rekan sekerja yang seluruh 

kebijaksanaannya perlu didukung, bukan seorang pimpinan yang 

menakutkan. 

c. Adanya perhatian yang besar dari atasan terhadap masalah 

bawahan untuk mencari jalan pemecahannya. 

d. Adanya usaha atasan untuk memperlihatkan ketauladanan kerja 

bagi para bawahan. 

e. Para bawahan selalu termotivasi untuk bekerja karena adanya 

penghargaan atas prestasi yang mereka dapatkan. 

3. Indikator Lingkungan Kerja  

Indikator-indikator lingkungan kerja menurut Nitisemito 

(2002:183) terdiri dari: 

1. Hubungan dengan rekan kerja 

2. Hubungan antara bawahan dengan pimpinan 

3. Tersedianya fasilitas kerja untuk karyawan 
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2.1.4 Kinerja  

1. Pengertian Kinerja 

Sedarmayanti (2007:43) menyatakan bahwa kinerja merupakan sistem 

yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan 

telah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan, atau merupakan 

perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus dicapai seseorang) dan 

kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya). 

Pengertian kinerja menurut Armstrong dalam Hartanto (2017:1) 

adalah “Performance is often defined simply in output terms-the 

achievement of quantified objectives. But performance is a matter not only 

of what people achieve but how they achieve it”. Kinerja bukan hanya 

hasil akhir yang dilihat melainkan kita bisa melihat proses kinerja dengan 

melihat bagaimana orang mencapainya. Kemudian Ivancevich dalam 

Hartanto (2017:1), mengatakan kinerja adalah pencapaian hasil kerja 

pegawai dalam periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. 

Sedangkan Colquitt, LePine, dan Wesson dalam Hartanto (2017:1) 

mendefinisikan kinerja  adalah “Job performance is a formally defined as 

the value of the set of employee behaviors that contribute, either positively 

or negatively, to organizational goal accomplishment”. Kinerja adalah 

perilaku dari kontribusi pegawai baik secara positif ataupun negatif untuk 

tujuan organisasi. 

Menurut Prawirosentono (2008:2), kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, 
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sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam 

rangka upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Kemudian menurut Curtis 

dalam Hartanto (2017:1) , “performance is behavior that has been 

evaluated in term of its contribution to the goals of the organization”. 

Kinerja adalah perilaku yang telah dievaluasi kontribusinya untuk 

pencapaian tujuan organisasi. 

Keikutsertaan para peserta dalam organisasi diatur dengan adanya 

pembedaan pemberian wewenang dan tanggung jawab (authority and 

responsibility). Dengan jelasnya wewenang dan tanggung jawab yang 

dilimpahkan kepada masing-masing peserta organisasi, seyogyanya kinerja 

mereka harus baik. Dalam praktiknya motivasi dan harapan para peserta 

organisasi tercermin dalam perilaku disiplin dan inisiatif para pesertanya. 

Perilaku yang berkaitan dengan disiplin, inisiatif, wewenang dan tanggung 

jawab akan mencerminkan apakah organisasi berjalan secara efisien dan 

efektif atau tidak. Efektivitas dan efisiensi tersebut pada akhirnya akan 

menentukan performance (kinerja) organisasi tersebut. 

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja 

Kajian terhadap teori kinerja, dilakukan untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi kinerja personal. Menurut Gibson dalam Winardi (2004) 

menyampaikan model terori kinerja dan melakukan analisis terhadap 

sejumlah variabel yang mempengaruhi perilaku dan kinerja yaitu variabel 
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individu, variabel psikologi, dan variabel organisasi dengan uraian sebagai 

berikut : 

a. Variabel individu, dikelompokkan pada sub variabel kemampuan, 

latar belakang dan geografis.  Sub variabel kemampuan dan 

ketrampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku 

dan kinerja. Sedangkan variabel geografis mempunyai efek tidak 

langsung pada perilaku dan kinerja individu. 

b. Variabel psikologis, terdiri dari sub variabel persepsi, sikap, 

kepribadian belajar dan motivasi. Variabel ini banyak dipengaruhi 

oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman kerja sebelumnya dan 

variabel geografis. Variabel psikologis merupakan variabel yang 

komplek dan sulit diukur dan sukar mencapai kesepakatan karena 

seseorang individu masuk dan bergabung dalam organisasi kerja pada 

usia, etnis, latar belakang dan ketrampilan yang berbeda dengan yang 

lainnya. 

c. Variabel organisasi, berefek tidak langsung terhadap perilaku kinerja 

individu yang digolongkan dalam sub variabel sumber daya, 

kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan. Sub variabel 

imbalan berpengaruh untuk meningkatkan motivasi kerja yang pada 

akhirnya secara langsung akan meningkatkan kinerja individu. 

 Faktor – Faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Pambudi 

(2006:56) terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, 

yaitu: 
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a. Faktor internal, yaitu faktor yang berhubungan dengan kecerdasan, 

keterampilan, kestabilan emosi, sifat–sifat seseorang, meliputi sikap, 

sifat – sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasi, umur, 

jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya 

dan variabel - variabel personal lainnya. 

b. Faktor eksternal yaitu faktor–faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan yang berasal dari lingkungan, meliputi peraturan 

ketenagakerjaan, keinginan pelanggan, pesaing, kondisi ekonomi, 

kebijakan organisasi, kepemimpinan, tindakan – tindakan rekan kerja 

jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial. 

3. Indikator Kinerja  

Pengukuran kinerja adalah dapat di artikan sebagai pengukuran atas 

kontribusi atau peran kerja dari seorang pekerja atau sekelompok unit kerja 

terhadap pencapaian tujuan kerja organiasi, dapat bersifat kuantitatif dan 

kualikatif. Indikator-indikator kinerja menurut Chester I. Barnard dalam 

Suyadi Prawirosentono (2008:27-32), adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas dan Efisiensi 

2. Otoritas dan Tanggung Jawab 

3. Disiplin 

4. Inisiatif 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan : 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



27 
 

1. Indra Gunawan (2013), dengan judul penelitian “Pengaruh Komitmen 

Organisasional dan Locus of Control Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

PT. Nikkatsu Electric Works Bandung”. Variabel penelitian terdiri dari 

Komitmen Organisasional, Locus of Control dan Kinerja Karyawan. Hasil 

penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Komitmen Organisasional dan 

Locus of Control secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan di PT. Nikkatsu Electric Works Bandung. Kontribusi 

penelitian terdahulu ini terhadap penelitian penulis adalah komitmen 

organisasi dan locus of control berpengaruh positif secara parsial maupun 

simultan terhadap kinerja karyawan. 

2. Abdulloh (2006), dengan judul penelitian “Pengaruh Budaya Organisasi, 

Locus of Control dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat”. Variabel penelitian terdiri dari 

Budaya Organisasi, Locus of Control, Kepuasan Kerja dan Kinerja 

Karyawan.  

Hasil penelitian ini berhasil menemukan bahwa budaya organisasi 

dan locus of control dapat mempengaruhi secara positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang 

Barat. Dengan kata lain, kinerja karyawan dapat meningkat jika adanya 

peningkatan budaya organisasi, locus of control dan kepuasan kerja 

karyawan dapat terpenuhi. Kontribusi penelitian terdahulu ini terhadap 
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penelitian penulis adalah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 

3. Penelitian yang juga relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Tri Widari (2016). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: (1) Pengaruh lingkungan terhadap kinerja pegawai Badan 

Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) Pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta, (3) Pengaruh lingkungan dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daarah 

Istimewa  Yogyakarta. 

Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Lingkungan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Kepegawaian 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) Lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Kepegawaian 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, (3) Lingkungan dan lingkungan 

kerja bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai Badan 

Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Penelitian yang juga relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Surahmawati (2016). Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Pendamping Program Keluarga 

harapan di Kecamatan Pontianak Timur.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa 

kinerja yang dilakukan oleh pendamping PKH di Kecamatan Pontianak 
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Timur masih belum optimal dalam melaksanakan tugas serta tanggung 

jawab dan tingkat kehadiran yang kurang di Unit Pelaksana PKH. 

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

Dari judul Pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja pendamping PKH di Dinas Sosial dan 

PPKB dapat diperjelas dalam gambar sebagai berikut : 

Komitmen organisasi (X1), budaya organisasi (X2), lingkungan kerja  

(X3), dan Kinerja Pendamping (Y). 

Gambar II. 1 

Kerangka Pemikiran 

 

                                                                 H1(+) 

 

       H2(+) 

 

                      H3(+) 

 

        H4(+) 

Keterangan : 

X   = Variabel Bebas 

Y   = Variabel Terikat (Minat) 

                                 = Pengaruh Secara Parsial 

                                 = Pengaruh Secara Simultan/ bersama-sama. 

komitmen organisasi (X1) 

Kinerja Pendamping 
(Y) budaya organisasi (X2) 

lingkungan kerja (X3) 
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2.4 Hipotesis 

Pada dasarnya hipotesis merupakan suatu anggapan yang dapat dipakai 

dasar penelitian lebih lanjut. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Ada pengaruh positif komitmen organisasi terhadap kinerja pendamping 

PKH Kabupaten Kebumen. 

H2 : Ada pengaruh positif budaya organisasi terhadap kinerja pendamping 

PKH Kabupaten Kebumen. 

H3 : Ada pengaruh positif  lingkungan kerja terhadap kinerja pendamping 

PKH Kabupaten Kebumen. 

H4 : Ada pengaruh positif komitmen organisasi, budaya organisasi dan 

lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pendamping 

PKH Kabupaten Kebumen. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Disain Penelitian  

Disain penelitian merupakan segala sesuatu yang mencakup tentang 

metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif. Penggunaan metode deskriptif kuantitatif ini 

diselaraskan dengan variabel penelitian yang memusatkan pada masalah-

masalah aktual dan fenomena yang sedang terjadi pada saat sekarang 

dengan bentuk hasil penelitian berupa angka-angka yang memiliki makna.  

Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2010: 8) bahwa metode 

penelitian deskriptif  kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu,pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

Adapun tujuan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini 

adalah untuk menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan 

dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti 

dalam membuat suatu kesimpulan. Dimana hasil penelitian diperoleh dari 

hasil perhitungan indikator-indikator variabel penelitian kemudian 

dipaparkan secara tertulis oleh penulis. 

31 
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3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (independen) 

yaitu, komitmen organisasi, budaya organisasi dan lingkungan kerja. 

Sedangkan yang menjadi variabel terikat (dependen) adalah kinerja 

pendamping. Devinisi operasional dari masing-masing variabel penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Komitmen Organisasi (X1) 

Komitmen Organisasional menurut (Luthans 2006:249) 

menjelaskan bahwa: "sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada 

organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi 

mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan 

serta kemajuan yang berkelanjutan" 

Tabel III.1 

Indikator dan Distribusi Variabel Komitmen Organisasi 
pada Kuesioner 

 

No. Indikator 
Distribusi 

Butir Ke - 
Jumlah 

1 
Keinginan kuat sebagai 

anggota.  
1 1 

2 Keinginan berusaha keras.  1 1 

3 Penerimaan nilai organisasi.  1 1 

4 Penerimaan tujuan organisasi. 1 1 

Jumlah 4 

  Sumber : dikembangkan dalam penelitian ini, 2017 
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2. Variabel Budaya Organisasi (X2) 

Budaya organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut 

oleh anggota-anggota organisasiitu atau sistem makna bersama yang 

dihargai oleh organisasi (Robbins, 2006). 

Tabel III.2 

Indikator dan Distribusi Variabel Budaya Organisasi pada Kuesioner 

No. Indikator 
Distribusi 

Butir Ke - 
Jumlah 

1 Innovation and risk taking 1,2 2 

2 Attention to detail 3,4 2 

3 Outcome orientation 5,6 1 

4 People Orientation 7 1 

5 Team Orientation 8 1 

6 Aggressiveness 9 1 

7 Stability 10,11 2 

Jumlah 11 

  Sumber : dikembangkan dalam penelitian ini, 2017 

 

3. Variabel Lingkungan Kerja (X3) 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

karyawan dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas -tugas yang dibebankannya (Nitisemito, 2002:159). 
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Tabel III.3 

Indikator dan Distribusi Variabel Lingkungan Kerja pada Kuesioner 

No. Indikator 
Distribusi 

Butir Ke - 
Jumlah 

1 Hubungan dengan rekan kerja 1,2 2 

2 
Hubungan antara bawahan 

dengan pimpinan 
3,4 2 

3 
Tersedianya fasilitas kerja 

untuk karyawan 
1 1 

Jumlah 5 

  Sumber : dikembangkan dalam penelitian ini, 2017 

4. Variabel Kinerja 

Menurut Prawirosentono (2008:2), kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam 

rangka upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral dan etika 

Tabel III.4 

Indikator dan Distribusi Variabel Kinerja pada Kuesioner 

No. Indikator 
Distribusi 

Butir Ke - 
Jumlah 

1 Efektivitas dan Efisiensi 1 1 

2 Otoritas dan Tanggung Jawab 2,3,4,9 4 

3 Disiplin 5,6,7,8 4 

4 Inisiatif 10 1 

Jumlah 10 

  Sumber : dikembangkan dalam penelitian ini, 2017 
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3.3 Populasi dan sampel Penelitian 

a. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2010).  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pendamping PKH 

Kabupaten Kebumen yang berjumlah 157 orang. 

b. Sampel 

Dalam hal ini peneliti memutuskan bahwa penarikan sampel penelitian 

dilakukan dengan cara simple random sampling (simple acak sederhana) 

dimana pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 

2010). Untuk mengetahui berapa besar sampel yang mewakili populasi 

maka digunakan rumus slovin (Husein umar, 2002) sebagai berikut: 

113 menjadidibulatkan112,75n

(5%) 1571

157
n

Ne1

N
n

2

2









 

Keterangan: 

n  =  ukuran sampel 

N  =  ukuran populasi 

e  =  dalam penelitian ini tingkat ketelitian atau kesalahan dalam 

penelitian sebesar 5% 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



36 
 

Jadi ukuran sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 113 

responden. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Kuesioner 

Kuesioner merupakan alat/insrumen penelitian yang digunakan 

supaya responden mengisi daftar pernyataan yang tercantum dalam 

kuesioner sesuai persepsi masing-masing. Kategori persepsi yang 

digunakan adalah dengan memakai skoring skala likert 4 kategori, 

yaitu: jika nilai jawaban responden sangat setuju (SS) memperoleh 

skor 4, jawaban setuju (S) memperoleh skor 3, jawaban tidak setuju 

(TS) memperoleh skor 2, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) 

memperoleh skor 1. Penggunaan alternatif jawaban ini didasarkan 

pada tiga alasan yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (2004:91) : 

1. Kategori netral mempunyai arti ganda sehingga sulit untuk 

diartikan sebagai sesuai atau tidak sesuai. Kategori yang 

mempunyai arti ganda tentu tidak diharapkan dalam suatu 

instrument penelitian. 

2. Tersedianya jawaban di tengah dapat menimbulkan 

kecenderungan memilih jawaban tengah tersebut bagi subyek 

yang ragu-ragu atas arah kecenderungan jawaban. 

3. Maksud kategorisasi SS-S-TS-STS adalah untuk melihat 

kecenderungan pendapat subyek ke salah satu kutub. 
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3.4.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan cara pengumpulan data dengan sumber 

data dari buku pustaka, internet dan jurnal yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.5.1 Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan untuk melihat sejauh  mana suatu 

alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Untuk 

mengukur validitas digunakan rumus korelasi Product Moment yaitu 

sebagai berikut (Sangaribuan dan Sofian Efendi,1989:137) : 

∑   ∑   ∑

∑   ∑ ∑ ∑
 

Keterangan : 

r    = Koefisien Korelasi Product Moment 

Rxy  =   angka indeks korelasi “r” Product Moment. 

X  =   skor butir pertanyaan/pernyataan 

Y  =   skor total 

n   =   cacah subyek uji coba 

Pengambilan keputusan : 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



38 
 

a. Jika r hasilnya positif, serta r hasil > r tabel, maka variabel 

tersebut dinyatakan valid. 

b. Jika r hasilnya negatif, serta r hasil < r tabel, maka variabel 

tersebut dinyatakan tidak valid. 

3.5.2 Uji Reliabilitas  

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk melihat suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, 

apakah instrumen tersebut sudah baik atau belum, sehingga akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya pula. Perkataan lain 

reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali 

atau lebih. Guna mengukur reliabilitas digunakan rumus koefisien 

alpha cronbach menurut Sugiyono (2010:365) adalah sebagai berikut: 

     
∑

 

Dimana : 

 r 11 = Reliabilitas instrumen 

 k = Banyaknya butir pertanyaan 

 ∑    = Jumlah varian butir 

   = Total varian  

Kriteria pengujian menurut Ghozali (2009:42) adalah: 

a. Jika alpha conbarch > 0,60 atau 60 %, maka butir atau variabel 

tersebut reliabel. 
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b. Jika alpha conbarch < 0,60 atau 60 %, maka variabel tersebut 

tidak reliabel. 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah  model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.  Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka  

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah  

variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas  

sama dengan nol (0). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dalam model regresi dapat dideteksi dengan 

melihat (Ghozali, 2009:95) : 

a. Besaran VIF (Variance Inflaction Factor) dan Tolerance. 

1) Pedoman suatu model regresi yang tidak terjadi 

multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF (Variance 

Inflaction Factor) dibawah 10 dan tolerance diatas 0,1. 

2) Pedoman suatu model regresi yang terjadi 

multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF (Variance 

Inflaction Factor) diatas 10 dan tolerance dibawah 0,1. 

b. Besaran korelasi antar variabel independen. Pedomannya 

adalah koefisien korelasi antar variabel independen haruslah 

lemah (dibawah 0,5). 
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2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas mendasarkan pada distribusi residu (selisih 

hasil observasi dan model regresi linear berganda) guna 

mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas atau tidak. Gejala 

heterokesdastisitas tidak mempengaruhi nilai koefisien dan 

konstanta yang dihasilkan analisi regresi linear, namun mampu 

menyebakan membesarnya nilai t dan pada kondisi tertentu 

membuat variabel yang sebenarnya tidak penting menjadi terlihat 

penting secara statistik. Model regresi linear yang baik adalah yang 

tidak mengandung gejala heterokesdastisitas. 

a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik pada grafik yang 

membentuk suatu pola tertentu, maka regresi tersebut telah 

terjadi heterokesdastisitas, sehingga model regresi tersebut tidak 

dapat digunakan. 

b. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik pada grafik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heterokesdastisitas sehingga model regresi 

tersebut dapat digunakan. 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah regresi linear, variabel dependen, variabel independen atau 

keduanya berdistribusi normal atau mendekati normal. 
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a. Jika data menyebar di atas garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tersebut tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

3.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi 

variabel yang lain konstan, rumusnya adalah (Arikunto, 2002:85) : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+e 

Keterangan  

a   =  konstanta 

b1 =  koefisien regresi untuk variabel komitmen organisasi 

b2 =  koefisien regresi untuk variabel budaya organisasi 

b3 =  koefisien regresi untuk variabel lingkungan Kerja 

Y =  Kinerja  

X1 =  Variabel komitmen organisasi 

X2 =  Variabel budaya organisasi 

X3 =  Variabel lingkungan Kerja 

e  =  Error 
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3.5.5 Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis dilakukan dengan : 

1. Uji parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikan secara parsial pengaruh 

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dalam 

model regresi yang sudah dihasilkan. Dalam penelitian ini 

digunakan tingkat signifikansi 5% ( = 0,05).  

Rumusnya adalah : 

√  

√
 

Keterangan: 

 r = koefisien korelasi parsial 

  k = jumlah variabel independen 

  n = jumlah data/kasus 

Kriteria uji t adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009:91) 

a. Tidak ada pengaruh signifikan apabila t hitung < t tabel, sig > 

0,05 

b. Terdapat pengaruh signifikan apabila t hitung > t table, sig < 

0,05. 

2. Uji Hipotesis Serentak (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh 

variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Y) dengan signifikansi 5%  ( = 0,05 ). 
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Rumusnya adalah : 

 
 

Keterangan: 

F = Nilai koefisien 

 = Koefisien determinan 

 = Jumlah sampel 

 = Jumlah variabel bebas 

Kriteria uji F adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009:91) : 

a. Apabila F hitung yang diperoleh dari hasil perhitungan regresi 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima 

b. Apabila F hitung yang diperoleh dari hasil perhitungan regresi 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. 

3.5.6 Koefisien Determinasi / R square 

Koefisien determinasi (R2) dimaksudkan untuk mengetahui 

tingkat kepadatan paling baik dalam analisis regresi, dimana hal yang 

ditunjukan oleh besarnya koefisien determinasi (R2) antara 0 (nol) dan 

1 (satu). Koefisien determinasi (R2) nol variabel independen sama 

sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila 

koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain 

itu koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui prosentase 

perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas 

(X). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Data Hasil Uji Coba Instrumen 

Instrumen yang diujicobakan dalam penelitian ini berupa kuesioner untuk 

mengungkapkan data mengenai komitmen organisasi, budaya organisasi,  

lingkungan kerja dan kinerja pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 

di Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen. Sebelum digunakan, 

instrumen tersebut diujicobakan terlebih dahulu ke pendamping sebanyak 30 

orang. Adapun hasil uji coba instrumen sebagai berikut. 

4.1.1 Uji validitas kuesioner 

Tabel IV.1 

Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi 

Butir r hasil r tabel Keterangan 
1 0,542 0,361 Valid 
2 0,876 0,361 Valid 
3 0,761 0,361 Valid 
4 0,780 0,361 Valid 

      Sumber : Data yang diolah, 2017 

Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa r hasil > dari r tabel, hal ini 

berarti seluruh pertanyaan yang digunakan dalam variabel 

Komitmen organisasi dinyatakan valid. 
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Tabel IV.2 

Hasil Uji Validitas Budaya Organisasi 

Butir r hasil r tabel Keterangan 
1 0,581 0,361 Valid 

2 0,612 0,361 Valid 
3 0,409 0,361 Valid 

4 0,746 0,361 Valid 
5 0,694 0,361 Valid 
6 0,572 0,361 Valid 

7 0,436 0,361 Valid 
8 0,436 0,361 Valid 
9 0,368 0,361 Valid 

10 0,694 0,361 Valid 
11 0,368 0,361 Valid 

      Sumber : Data yang diolah, 2017 

Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa r hasil > dari r tabel, hal ini 

berarti tidak seluruh pertanyaan yang digunakan dalam variabel 

budaya organisasi dinyatakan valid butir pertanyaan 5 dan 6 

dinyatakan tidak valid. 

Tabel IV.3 

Hasil Uji Validitas Lingkungan Kerja 

Butir r hasil r tabel Keterangan 

1 0,769 0,361 Valid 

2 0,802 0,361 Valid 
3 0,718 0,361 Valid 

4 0,805 0,361 Valid 
5 0,641 0,361 Valid 

      Sumber : Data yang diolah, 2017 
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Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa r hasil > dari r tabel, hal ini 

berarti seluruh pertanyaan dalam variabel Lingkungan Kerja 

dinyatakan valid. 

Tabel IV. 4 

Hasil Uji Validitas Kinerja 

Butir r hasil r tabel Keterangan 
1 0,729 0,361 Valid 

2 0,479 0,361 Valid 
3 0,472 0,361 Valid 
4 0,424 0,361 Valid 

5 0,703 0,361 Valid 
6 0,678 0,361 Valid 
7 0,435 0,361 Valid 

8 0,729 0,361 Valid 
9 0,545 0,361 Valid 

10 0,521 0,361 Valid 
      Sumber : Data yang diolah, 2017 

Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa r hasil > dari r tabel, hal ini 

berarti seluruh pertanyaan yang digunakan dalam variabel kinerja 

dinyatakan valid. Dalam uji validitas ini semua indikator dapat 

diunakan untuk mengukur kinerja. 

4.1.2 Uji reliabilitas kuesioner 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kehandalan 

kuesioner peneliti yang digunakan. Reliabilitas instrument penulis 

diuji dengan mengacu pada rumus Alpha Cronbach yang kriteria 

pengujiannya adalah kuesioner dikatakan reliabel jika perolehan nilai 
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reliabilitas hasil hitungan koefisien Cronbach Alpha ≥ 0,6 (Ghozali, 

2009:182).  

Tabel IV. 5 

Hasil Uji Reliabilitas Kinerja 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Nilai Kritis Keterangan 

Komitmen Organisasi 0,785 0,60 Reliabel 

Budaya Organisasi 0,730 0,60 Reliabel 

Lingkungan Kerja 0,783 0,60 Reliabel 

Kinerja 0,740 0,60 Reliabel 

Sumber : Data yang diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel IV.5 diatas hasil analisis dapat dijelaskan 

bahwa seluruh variabel yang akan digunakan dalam penelitian 

dinyatakan reliabel karena Cronbach’s Alpha seluruh variabel > 0,60.  

Berdasarkan hasil analisi uji validitas dan reabilitas kuesioner maka dapat 

disimpulkan bahwa butir butir kuesioner dapat digunakan untuk intrumen 

pengambilan data penelitian. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Sampel dalam penelitan ini adalah pendamping PKH diKabupaten 

Kebumen sebanyak 113 orang. Untuk mengetahui profil responden tersebut, 

maka karakteristik yang digunakan dilihat berdasarkan jenis kelamin, umur, 

tingkat pendidikan dan lama kerja.  
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4.2.1 Proporsi Penggolongan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Setelah dilakukan proses tabulasi dari hasil kuesioner yang 

disebarkan kepada responden, maka didapatkan karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut : 

Tabel IV. 6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin 
Jumlah Responden  

Dalam Angka Prosentase (%) 
1. Laki-laki 46 40,71 
2. Perempuan  67 59,29 
 Jumlah 113 100 

Sumber : Data yang diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel IV.6 di atas dapat diketahui mayoritas 

responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 67 orang 

(59,29%) dan sisanya adalah responden laki-laki sebanyak 46 orang 

(40,71%). 

4.2.2 Proporsi Penggolongan Responden Berdasarkan Tingkat Usia 

Hasil penggolongan responden berdasarkan tingkat usianya 

dapat dilihat pada Tabel IV.7 berikut ini.  

Tabel IV. 7 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia  

No. Tingkat Usia  
Jumlah Responden  

Dalam Angka Prosentase (%) 
1. 20-25 tahun  18 15,93 

2. 25-30 tahun 65 57,52 
3. 30-35 tahun 28 24,78 
4. > 35 tahun  2 1,77 

 Jumlah 113 100 
Sumber : Data yang diolah, 2017 
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Proporsi penggolongan responden berdasarkan usianya seperti 

yang tercantum dalam Tabel IV.7 tersebut, sebagian besar responden 

berumur antara 25-30 tahun yaitu sebanyak 65 orang (57,52%), 

kemudian diikuti responden dengan umur antara 30-35 tahun 

sebanyak 28 orang (24,78%),  umur antara 20-25 tahun sebanyak 18 

orang (15,93%) dan usia di atas 35 tahun sebanyak 2 orang (1,77%) 

yang merupakan persentase terkecil.  

4.2.3 Proporsi Penggolongan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Untuk mengetahui rincian penggolongan responden berdasarkan 

tingkat pendidikannya, dapat dilihat pada Tabel IV.8 berikut ini.  

Tabel IV. 8 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

No. Status 
Jumlah Responden  

Dalam Angka Prosentase (%) 
1. D3 19 16,81 

2. S1 92 81,42 
3. S2 2 1,77 
 Jumlah 113 100 

Sumber : Data yang diolah, 2017 

Terlihat pada Tabel IV.8 bahwa sebagian besar responden 

dengan tingkat pendidikan sarjana S1 yaitu sebanyak 92 orang 

(81,42%) dan merupakan persentase tertinggi dari 113 responden, 

sedangkan persentase terkecil adalah tingkat pendidikan D3 yaitu 

sebanyak 19 orang (16,81%). 
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4.2.4 Proporsi Penggolongan Responden Berdasarkan Lama Kerja  

Lama kerja responden dalam penelitian ini terbagi ke dalam 

empat golongan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.9 

berikut ini.  

Tabel IV. 9 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja  

No. Lama Kerja 
Jumlah Responden  

Dalam Angka Prosentase (%) 

1.  1 tahun 23 20,35 
2.  3 tahun 90 79,65 
 Jumlah 113 100 

Sumber : Data yang diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel IV.9 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden telah bekerja selama 3 tahun yaitu sebanyak 90 orang 

(79,65%), sedangkan sisanya sebanyak 23 orang (20,35%) merupakan 

responden dengan lama kerja 1 tahun.  

4.3 Analisis Data 

4.3.1 Hasil Analisis Deskriptif 

Deskripsi data hasil penelitian yang diperoleh  berupa nilai rata-

rata (mean), standar deviasi, skor maksimum dan skor minimum  dari 

variabel komitmen organisasi, budaya organisasi, lingkungan kerja, 

dan kinerja pendamping PKH KabupatenKebumen dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel IV.10 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif  

No. Variabel Mean Standar 
Deviasi 

Nilai 
Minimum 

Nilai 
Maksimum 

Jumlah 
Responden 

1. Komitmen organisasi 
(X1) 

11,21 1,411 8 15 113 

2. Budaya organisasi  
(X2) 

28,28 3,150 22 37 113 

3. Lingkungan kerja 
 (X3) 

10,17 1,754 5 17 113 

4. Kinerja 
Pendamping (Y) 

28,42 2,322 23 34 113 

Sumber: data yang diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel IV.10 tersebut di atas, dapat diketahui 

variabel komitmen organisasi (X1) mempunyai nilai rata-rata (mean) 

sebesar 11,21 dengan simpangan baku (standar deviasi) 1,411, nilai 

minimum 8 dan nilai maksimum 15. Variabel budaya organisasi (X2), 

mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 28,28 dengan simpangan 

baku (standar deviasi) 3,150, nilai minimum 22 dan nilai maksimum 

37. Variabel lingkungan kerja (X3) mempunyai nilai rata-rata (mean) 

sebesar 10,17 dengan simpangan baku (standar deviasi) 1,754, nilai 

minimum 5 dan nilai maksimum 17. Selanjutnya variabel Kinerja 

Pendamping (Y) mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 28,42 

dengan simpangan baku (standar deviasi) 2,322, nilai minimum 23 

dan perolehan nilai maksimum 34. 
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4.3.2 Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model 

regresi dapat dipakai. Uji tersebut meliputi uji multikolinieritas, 

heteroskedastisitas dan normalitas. 

1. Multikolinieritas  

Tidak adanya multikolinearitas ditentukan dengan angka VIF 

dibawah 10 dan tolerance diatas 0,1 (Ghozali,  2009:95). Hasil 

analisis data dengan Program SPSS diperoleh output sebagai 

berikut : 

Tabel IV. 11 

Uji Multikolinieritas  

No. Variabel Bebas 
Collinierity Statistics 
Tolerance VIF 

1. Lingkungan Kerja 0,787 1,271 
2. Budaya Organisasi 0,788 1,270 
3. Komitmen Organisasi 0,944 1,095 

  Sumber : Data yang diolah, 2017 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai tolerance diatas 

0,1 dan VIF dibawah angka 10 sehingga model regresi tidak 

terjadi multikolinieritas. 

2. Heteroskedastisitas 

Pengujian dimaksudkan untuk menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu 

pengamatan ke pangamatan yang lain. Model regresi yang baik 
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adalah apabila tidak terjadi heteroskedastisitas dengan pengujian 

sebagai berikut: 

a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik pada grafik yang 

membentuk suatu pola tertentu, maka regresi tersebut telah 

terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi tersebut 

tidak dapat dipakai. 

b. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik pada grafik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi 

tersebut dapat dipakai. 

Gambar IV.1 

Uji Heteroskedastisitas Persamaan 
 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa tidak ada pola 

tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur (melebar, menyempit), tidak ada pola yang jelas  
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sehingga dapat disimpulkan model regresi pada penelitian ini 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3. Normalitas 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi variabel bebas, variabel terikat atau 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. 

Suatu  model  regresi dianggap normal apabila: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal,  maka model regresi tersebut  memenuhi 

asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tersebut 

tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Gambar IV.2 

Uji Normalitas Persamaan 

 

 

 

 

 

 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



55 

Berdasarkan gambar di atas (Normal P-P Plot of Regression 

Standardized Residual) diketahui bahwa data menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal,  maka model 

regresi tersebut  memenuhi asumsi normalitas.  

4.3.3 Analisis Regresi Linier Ganda 

1. Hasil Analisis Regresi Linier Ganda 

Analisa regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh langsung variabel Komitmen Organisasi, Budaya 

Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Pendamping PKH Kabupaten Kebumen. Berikut adalah hasil 

dari output spss 22.0. 

Tabel IV. 12 

Hasil Analisis Regresi  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficient
s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15,037 2,053  7,325 ,000 

KomOr ,822 ,127 ,500 6,480 ,000 

Bud ,199 ,057 ,270 3,506 ,001 

Link -,144 ,091 -,111 -1,584 ,116 
Sumber :  Data yang diolah, 2017 

Berdasarkan hasil output SPSS 22 didapat koefisien regresi 

sehingga persamaan regresinya dapat disusun sebagai berikut. 
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Y = 15,037+0,822X1+0,199X2-0,144X3 

Penjelasan: 

1) Nilai koefisien variabel komitmen organisasi 0,822 

menjelaskan bahwa setiap tambahan satu satuan variabel 

komitmen organisasi akan meningkatkan kinerja 

Pendamping PKH Kabupaten Kebumen sebesar 0,822 

satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap.  

2) Nilai koefisien variabel budaya organisasi 0,199 

menjelaskan bahwa setiap tambahan satu satuan variabel 

budaya organisasi akan meningkatkan kinerja Pendamping 

PKH Kabupaten Kebumen sebesar 0,199 satuan dengan 

asumsi variabel yang lain tetap.  

3) Nilai koefisien variabel lingkungan kerja -0,144 

menjelaskan bahwa setiap tambahan satu satuan 

lingkungan kerja akan menurunkan kinerja Pendamping 

PKH Kabupaten Kebumen Kabupaten  Kebumen sebesar -

-0,144 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap.  

2. Pengujian Hipotesis  

Untuk menguji koefisien regresi secara keseluruhan maupun 

sendiri-sendiri pengaruh variabel Lingkungan Kerja, budaya 

organisasi dan komitmen organisasi terhadap  kinerja 

digunakan uji t dan uji F. 
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1) Uji Parsial (Uji Hipotesis 1-3) 

Uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel 

komitmen organisasi, budaya organisasi dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja. Pedoman penarikan kesimpulan 

yaitu Tidak ada pengaruh signifikan apabila t hitung < t tabel 

dan signifikansi > 0,05 dan terdapat pengaruh signifikan 

apabila t hitung > t tabel dan signifikansi < 0,05. Berdasarkan 

hasil analisis regresi pada Tabel IV.12 diatas dapat dilihat 

bahwa : 

a) Variabel komitmen organisasi mempunyai nilai thitung 

6,480 > ttabel 1,984 dengan tingkat signifikan 0,00 < α = 

0,05, yang berarti komitmen organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja Pendamping 

PKH Kabupaten Kebumen. Artinya semakin tinggi 

komitmen organisasi maka semakin tinggi kinerja 

pendamping PKH. Berdasarkan hasil pengujian diatas 

diketahui bahwa hipotesis 1 diterima. 

b) Variabel budaya organisasi mempunyai nilai thitung 

3,506 > ttabel 1,984 dengan tingkat signifikan 0,001 < 

dari α = 0,05, yang berarti budaya organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

Pendamping PKH Kabupaten Kebumen. Artinya 

semakin tinggi budaya organisasi maka semakin tinggi 
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kinerja pendamping PKH. Berdasarkan hasil pengujian 

diatas diketahui bahwa hipotesis 2 diterima. 

c) Variabel lingkungan kerja mempunyai nilai thitung -

1,584 < ttabel 1,984 dengan tingkat signifikan 0,116 > α 

= 0,05, yang berarti lingkungan kerja berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja 

Pendamping PKH Kabupaten Kebumen. Artinya 

lingkungan kerja kerja tidak mempunyai pengaruh pada 

kinerja pendamping PKH. Berdasarkan hasil pengujian 

diatas diketahui bahwa hipotesis 3 ditolak. 

2) Uji S imultan (Uji Hipotesis 4) 

Uji untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja, 

budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja secara simultan dapat dilihat berdasarkan tabel 

dibawah ini : 

Tabel IV. 13 

Hasil Uji F 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 298,767 3 99,589 34,940 ,000b 

Residual 310,685 109 2,850   

Total 609,451 112    

 Sumber : Data yang diolah, 2017 
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 Berdasarkan  Tabel IV.13, dapat dilihat Fhitung 

sebesar 34,940 > Ftabel 2.695 dengan tingkat signifikans i 

0,000. Karena F hitung > F tabel  dan tingkat signifikan lebih 

kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai yang 

berarti komitmen organisasi, budaya organisasi dan 

lingkungan kerja pengaruh positif secara bersama-sama 

atau simultan terhadap kinerja Pendamping PKH 

Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil pengujian diatas  

diketahui bahwa hipotesis 4 diterima. 

3) Uji Koefisien Determinasi  

Pengujian ini digunakan untuk mengukur besarnya 

kontribusi variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Tabel IV. 14 
Hasil uji koefisien determinasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,700a ,490 ,476 1,68829 

a. Predictors: (Constant), Komitmen organisasi, Budaya    
organisasi, Lingkungan Kerja,  

b. Dependent Variable: Kinerja 

Sumber :  Data yang diolah, 2017 
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Berdasarkan Tabel IV.14 di atas nilai R Square nilai 0,490 

artinya kontribusi variabel komitmen organisasi, budaya 

organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap  kinerja 

Pendamping PKH Kabupaten Kebumen sebesar 49% 

sedangkan sisanya (100-49) = 51% dipengaruhi variabel 

lain diluar model. 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

Berdasarkan hasil analisis dan hasil uji hipotesis pertama 

membuktikan bahwa komitmen organisasi secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja Pendamping PKH Kabupaten 

Kebumen. Artinya semakin tinggi komitmen organisasi maka semakin 

tinggi kinerja pendamping PKH. Hal ini berarti komitmen organisasi 

yang ada dapat meningkatkan kinerja pendamping PKH Kabupaten 

Kebumen. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Indra Gunawan (2013), dengan judul penelitian “Pengaruh Komitmen 

Organisasional dan Locus of Control Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

PT. Nikkatsu Electric Works Bandung”. Variabel penelitian terdiri dari 

Komitmen Organisasional, Locus of Control dan Kinerja Karyawan. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Komitmen Organisasional 

dan Locus of Control secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
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terhadap Kinerja Karyawan di PT. Nikkatsu Electric Works Bandung. 

Kontribusi penelitian terdahulu ini terhadap penelitian penulis adalah 

komitmen organisasi dan locus of control berpengaruh positif secara 

parsial maupun simultan terhadap kinerja karyawan.  

4.4.2 Pengaruh budaya organisasi terhadap terhadap kinerja 

Berdasarkan hasil analisis dan hasil uji hipotesis kedua 

membuktikan bahwa budaya organisasi secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja Pendamping PKH Kabupaten 

Kebumen. Artinya semakin tinggi budaya organisasi maka semakin 

tinggi kinerja pendamping PKH. Hal ini berarti budaya organisasi 

yang ada dapat meningkatkan kinerja pendamping PKH Kabupaten 

Kebumen. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Abdulloh (2006), dengan judul penelitian “Pengaruh Budaya 

Organisasi, Locus of Control dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat”. Variabel 

penelitian terdiri dari Budaya Organisasi, Locus of Control, Kepuasan 

Kerja dan Kinerja Karyawan.  

Hasil penelitian ini berhasil menemukan bahwa budaya 

organisasi dan locus of control dapat mempengaruhi secara positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Semarang Barat. Penelitian ini juga membuktikan adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara budaya organisasi, locus of 
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control dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Dengan kata 

lain, kinerja karyawan dapat meningkat jika adanya peningkatan 

budaya organisasi, locus of control dan kepuasan kerja karyawan 

dapat terpenuhi. Kesamaan penelitian terdahulu ini terhadap penelitian 

ini adalah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. 

4.4.3  Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap kinerja 

Berdasarkan hasil analisis dan hasil uji hipotesis ketiga 

membuktikan bahwa lingkungan kerja secara parsial berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja Pendamping PKH 

Kabupaten Kebumen. Artinya lingkungan kerja lingkungan kerja yang 

ada tidak berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pendamping PKH 

Kabupaten Kebumen. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Widari (2016) 

menemukan bahwa: (1) Lingkungan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) Lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Kepegawaian 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, (3) Lingkungan dan lingkungan 

kerja bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai 

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Ketidaksesuaian hasil penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Tri Widari (2016) karena kinerja pendamping Program 
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Keluarga Harapan (PKH) lebih banyak dilapangan dari pada berada 

dikantor atau sekretariat. Kantor sekretariat dikecamatan lebih banyak 

difungsikan untuk kordinasi dengan sesama pendamping. 

4.4.4 Pengaruh Secara Simultan Komitmen Organisasi, Budaya 

Organisasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Berdasarkan hasil analisis dan hasil uji hipotesis keempat 

membuktikan bahwa komitmen organisasi, budaya organisasi dan 

lingkungan kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pendamping PKH Kabupaten Kebumen. Artinya 

semakin tinggi komitmen organisasi, budaya organisasi dan 

lingkungan kerja secara simultan maka semakin tinggi kinerja 

pendamping PKH. Hal ini juga berarti komitmen organisasi, budaya 

organisasi dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh dalam 

meningkatkan kinerja pendamping PKH Kabupaten Kebumen. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta mengacu pada 

perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan pada BAB 1, 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja Pendamping PKH Kabupaten Kebumen. Artinya semakin 

tinggi komitmen organisasi maka semakin tinggi kinerja pendamping 

PKH. Hal ini berarti komitmen organisasi dapat meningkatkan kinerja 

pendamping PKH Kabupaten. 

2. Budaya organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja Pendamping PKH Kabupaten Kebumen. Artinya semakin 

tinggi budaya organisasi maka semakin tinggi kinerja pendamping PKH. 

Hal ini berarti budaya organisasi dapat meningkatkan kinerja pendamping 

PKH Kabupaten Kebumen. 

3. Lingkungan kerja secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja Pendamping PKH Kabupaten Kebumen. Artinya 

lingkungan kerja tidak berpengaruh dalam meningkatkan kinerja 

pendamping PKH Kabupaten Kebumen. 

4. Komitmen organisasi, budaya organisasi dan lingkungan kerja secara 

simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap  

kinerja pendamping PKH Kabupaten Kebumen. Artinya semakin tinggi 
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komitmen organisasi, budaya organisasi dan lingkungan kerja secara 

simultan maka semakin tinggi kinerja pendamping PKH. Hal ini juga 

berarti komitmen organisasi,  budaya organisasi dan lingkungan kerja 

secara simultan berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pendamping 

PKH Kabupaten Kebumen. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran 

sebagai berikut: 

1. Pimpinan Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kabupaten 

kebumen dapat meningkatkan komitmen pendamping PKH Kabupaten 

Kebumen melalui kegiatan-kegiatan pembekalan nilai organisasi dan 

memberikan pelatihan serta pengembangan agar pendamping bisa lebih 

memahami visi misi PKH serta penegasan tentang komitmen dan tugas  

pendamping PKH sehingga tidak ada pendamping yang melakukan double 

job diluar PKH. 

2. Pimpinan Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kabupaten 

kebumen dapat meningkatkan budaya organisasi pendamping PKH yang 

lebih baik seperti memberikan inovasi-inovasi kepada pendamping untuk 

kemajuan PKH sehingga pendamping berani melaksanakan inivasi dalam 

bekerja serta memberikan sanksi untuk pendamping PKH yang 

indisipliner. 

3. Dikarenakan pekerjaan pendamping PKH lebih banyak dilapangan dalam 

memberikan pendampingan untuk keluarga penerima manfaat PKH 
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pimpinan dapat mengusahakan untuk memberikan fasilitas transportasi 

bagi semua pendamping PKH Kebumen. 

4. Pimpinan Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kabupaten 

kebumen dapat meningkatkan komitmen organisasi, budaya organisasi dan 

lingkungan kerja pendamping PKH secara bersama-sama agar kinerja 

pendamping dapat ditingkatkan. 

5. Bagi peneliti lain, diharapkan untuk mengembangkan hasil penelitian ini 

dengan memperluas variabel-variabel bebas yang diperkirakan dapat 

mempengaruhi kinerja pendamping PKH Kabupaten Kebumen selain, 

komitmen organisasi, budaya organisasi dan lingkungan kerja karena hasil 

penelitian menyatakan masih terdapat pengaruh variabel-variabel lain 

sebesar 51% yang dapat mempengaruhi kinerja pendamping PKH 

Kabupaten Kebumen. 
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