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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Profil Responden 

Inspektorat Kota Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2012 

tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 

2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Inspektorat Kota 

Bandung serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 tahun 2013 tentang 

rincian tugas pokok, fungsi dan wilayah kerja Inspektorat Kota Bandung. 

Dalam hal ini Inspektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat 

Kota Bandung tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas 

penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai sebagai Catalyst 

dengan menjalankan fungsi Quality Assurance atau penjamin mutu, dan 

Consulting Partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi Early 

Warning System atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan 

pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya 

sebagai pemeriksa (Watchdog) saat ini Inspektorat lebih ditekankan 

melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut sangat perlu 

dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 

di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 
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PEMERIKSA PEMERIKSA PEMERIKSA PEMERIKSA
A 

4.1.1 Struktur Organisasi 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota 

Bandung telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung 

Nomor 25 Tahun 2012 tentang pembentukan dan susunan organisasi 

Inspektorat Kota Bandung, dengan susunan organisasi sebagai 

berikut : 

1. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi; 

2. Sekretaris, membawahi : 

a. Sub Bagian Perencanaan; 

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum. 

3. Inspektur Pembantu Wilayah I; 

4. Inspektur Pembantu Wilayah II; 

5. Inspektur Pembantu Wilayah III; 

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV; 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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1. Inspektur 

Inspektur mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan program pengawasan; 

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan 

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. 

Uraian tugas Inspektur adalah sebagai berikut : 

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja Inspektorat 

sesuai dengan kebijakan Walikota; 

b. mendelegasikan tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok, fungsi 

dan potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif 

dan efisien; 

c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum 

Inspektorat agar sasaran tetap terfokus; 

d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan 

produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan; 

e. melakukan pembinaan fisik dan mental, pemberian tanda penghargaan, 

pembinaan pra dan pasca pension pegawai dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan pegawai; 

f. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan 

program dan kegiatan Inspektorat yang meliputi Sekretariat, Inspektur 

Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur 

Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV; 

g. menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat guna mendukung 

terwujudnya visi dan misi Daerah; 

 

2. Sekretaris 

Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur 

dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan 
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administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat. Untuk 

melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; 

b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program 

kerja pengawasan; 

c. pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpan 

laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; 

d. pelaksanaan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional; 

e. pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian 

penatausahaan proses penanganan pengaduan; 

f. pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, 

kepegawaian, dan keuangan; 

 

3. Sub Bagian Perencanaan 

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. 

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup perencanaan. Untuk melaksanakan 

tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan rencana dan program kerja perencanaan; 

b. pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan 

fasilitasi; 

c. penyusunan anggaran Inspektorat; 

d. penyiapan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat; 

e. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; 

f. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi 

terkait; 

g. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan; dan 

h. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi. 
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4. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup evaluasi dan 

pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian 

Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan rencana dan program kerja evaluasi dan pelaporan; 

b. pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil 

pengawasan; 

c. pelaksanaan pengadministrasian laporan hasil pengawasan; 

d. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; 

e. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan; 

f. penyusunan statistik hasil pengawasan; 

g. penyelenggaraan kerjasama pengawasan; 

h. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi 

terkait; 

i. pelaporan kegiatan evaluasi dan pelaporan; dan 

j. pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi. 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan adalah 

sebagai berikut: 

a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja lingkup 

evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan 

rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien; 

c. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan evaluasi dan 

pelaporan; 

d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan analisa dan pelaporan; 
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e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi 

pelaksanaan analisa dan pelaporan; 

f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan analisa dan 

pelaporan; 

 

5. Sub Bagian Administrasi dan Umum 

Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi 

dan umum. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian 

Administrasi dan Umum mempunyai fungsi: 

a. penyiapan rencana dan program kerja administrasi dan umum; 

b. pengelolaan urusan tatausaha surat menyurat dan kearsipan; 

c. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan; 

d. pengelolaan urusan kepegawaian; 

e. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; 

f. pengelolaan urusan keuangan lingkup administrasi dan umum; 

g. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi 

terkait; 

h. pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan umum; dan 

i. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi. 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum adalah 

sebagai berikut: 

a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan 

lingkup dan tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Sekretaris; 

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan 

fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien; 
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c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub 

Bagian Administrasi dan Umum agar sasaran tetap terfokus; 

d. membina bawahan dengan cara memotivasi bawahan untuk 

meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan; 

e. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas 

Sub Bagian Administrasi dan Umum; 

f. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretariat Inspektorat sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

 

6. Inspektur Pembantu 

Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas pokok Inspektur lingkup pengkoordinasikan pelaksanaan tugas 

pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di unit 

kerja/SKPD sesuai wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, 

Inspektur Pembantu mempunyai fungsi : 

a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya; 

c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaaan, 

pengusutan, pengujian dan penilaian; 

d. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan 

e. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan. 

Uraian tugas Inspektur Pembantu adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja lingkup Inspektur Pembantu; 

b. menyelenggarakan koordinasi administrasi dengan jabatan fungsional 

auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah 

(P2UPD); 

c. menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengawasan; 

d. melaksanakan monitoring terhadap proses pelaksanaan pengawasan 

sesuai wilayah kerjanya; 
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e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan; 

f. menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Pusat; 

g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan 

lingkup Inspektur Pembantu; dan 

h. menyelenggarakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektur Pembantu 

menjalankan tugas selaku wakil penjaminan mutu pengawasan. Jabatan 

Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah 

(P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor Pengaturan Tugas Pokok dan 

Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Inpektorat akan diatur 

pembentukannya dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan jenis, jenjang dan 

jabatan fungsional, ditentukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, 

jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 

Daerah (P2UPD) dan Auditor dapat berperan sebagai Pengendali 

Teknis/Supervisor, Ketua Tim dan Anggota melaksanakan tugas pengawasan 

sesuai dengan penugasan yang ditetapkan oleh Inspektur. 

 

4.1.2 Visi, Misi, Tugas Pokok, dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 

2013 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja 

Inspektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok dalam 

menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandung. Dalam kaitan 

tersebut Inspektorat Kota Bandung tentunya harus dapat melakukan 

tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap 
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pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota 

Bandung. 

Inspektorat Kota Bandung selaku unsur pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi: 

1. Perencanaan program pengawasan; 

2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian tugas                   

 pengawasan; dan 

4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat. 

Visi Inspektorat Kota Bandung adalah Terwujudnya 

pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata 

kelola pemerintahan yang baik. Visi di atas menunjukkan kaitan 

antara tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bandung dengan 

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung, meliputi aspek penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih, akuntabilitas kinerja dan pelayanan 

publik yang prima. Kualitas dan profesionalitas pengawasan internal 

yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung harus berdampak 

pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di 3 (tiga) 

aspek tersebut, sehingga Pengawasan internal yang berkualitas dan 

profesional merupakan pilar utama agar peran dan kedudukan 

Inspektorat Kota Bandung dapat dirasakan oleh masyarakat berupa 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kaidah 

dan peraturan perundangan. Hasil-hasil pengawasan internal harus 

dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, dan 

kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance 
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activities); dapat memberi peringatan dini (early warning system) 

dan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan dapat 

memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities). 

Untuk dapat mewujudkan Visi Organisasi tersebut di atas, 

maka ditetapkan Misi Inspektorat Kota Bandung sebagai               

berikut : 

1. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Internal  

Efektivitas pengawasan dapat diukur atas sejauh mana 

dampak pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor maupun 

Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan daerah (P2UPD) 

dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan Kota Bandung. 

Berbagai kendala dalam menegakkan tata kelola 

pemerintahan yang selama ini terjadi harus dapat dituangkan 

dalam berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan 

efektivitas pengawasan internal sebagaimana dimaksud 

dalam misi pertama ini. Fokus dari peningkatan efektivitas 

pengawasan internal sekurang-kurangnya meliputi aspek 

perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan 

pemeriksaan. 

2. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah 

Profesionalisme adalah kemampuan, kemahiran, cara 

pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang 

sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang 

profesional. Profesionalisme dalam pengawasan internal 

berhubungan dengan “profesi” Auditor maupun Pejabat 

Pengawas Urusan Pemerintahan daerah (P2UPD) yang harus 

memenuhi standar kompetensi dan independensi dalam 
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menjalankan tugasnya. Dengan demikian, efektivitas 

pengawasan internal juga berhubungan dengan bagaimana 

pemeriksaan dilaksanakan oleh Auditor dan Pejabat 

Pengawas Urusan Pemerintahan daerah (P2UPD) yang 

memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup, 

independensi dalam sikap mental dan penggunaan kemahiran 

profesional dengan cermat dan seksama. 

 

4.2. Deskripsi Dan Pengolahan Data Hasil Penelitian 

Setelah semua angket yang diedarkan terkumpul secara lengkap, 

angket ini kemudian diperiksa satu per satu untuk menilai layak atau 

tidaknya masing-masing angket untuk dianalisis dan diberi skor sesuai 

dengan jawaban responden. Proses ini cukup menyita waktu sebab 

penskoran data harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengalami 

kekeliruan. Dalam penelitian ini semua angket yang diedarkan dapat 

dikumpulkan secara lengkap, dan tidak ada satu lembar pun yang memiliki 

jawaban yang meragukan. Dengan demikian, semua angket dianggap valid 

dan layak untuk dianalisis. 

Angket ini kemudian diberi skor sesuai dengan jawaban responden 

dan dijumlahkan. Hasil rekapitulasi ini selanjutnya dihitung dengan 

menggunakan alat bantu komputer. Program yang digunakan untuk 

menganalisis data adalah program serial statistik SPSS for windows. 

Sesuai dengan hasil analisis statistik deskriptif, maka karakteristik 

variabel penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

4.2.1 Deskripsi Data Variabel Budaya Organisasi (X1) 

Budaya Organisasi di Inspektorat Kota Bandung 

memperlihatkan gerakan yang sangat fluktuaktif. Prosentase angka 

budaya organisasi terendah adalah 34 dan yang tertinggi adalah 83.  
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Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Data Variabel Budaya Organisasi (X1) 

 

Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 34.00 2 2.9 2.9 2.9 

35.00 2 2.9 2.9 5.7 

39.00 2 2.9 2.9 8.6 

45.00 1 1.4 1.4 10.0 

47.00 1 1.4 1.4 11.4 

49.00 3 4.3 4.3 15.7 

50.00 3 4.3 4.3 20.0 

51.00 1 1.4 1.4 21.4 

53.00 3 4.3 4.3 25.7 

54.00 4 5.7 5.7 31.4 

55.00 2 2.9 2.9 34.3 

56.00 3 4.3 4.3 38.6 

57.00 3 4.3 4.3 42.9 

58.00 2 2.9 2.9 45.7 

59.00 5 7.1 7.1 52.9 

60.00 2 2.9 2.9 55.7 

62.00 1 1.4 1.4 57.1 

65.00 6 8.6 8.6 65.7 

66.00 8 11.4 11.4 77.1 

67.00 2 2.9 2.9 80.0 

68.00 1 1.4 1.4 81.4 

69.00 4 5.7 5.7 87.1 

71.00 1 1.4 1.4 88.6 

73.00 2 2.9 2.9 91.4 

75.00 2 2.9 2.9 94.3 

79.00 1 1.4 1.4 95.7 
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Sumber : Output SPSS for windows 

 

Dengan demikian, rentangan skor yang muncul adalah 

sebesar 49 (83 – 34). Angka-angka ini kemudian dianalisis dan 

hasilnya adalah sebagai berikut : (a) skor rata-rata (Mean) adalah 

59,47, adapun simpangan bakunya (standard deviasi) adalah 

sebesar 11,275.  

Sedangkan jika digambarkan dalam bentuk grafik 

histogram, maka hasilnya akan terlihat sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2 

Grafik Histogram Variabel Budaya Organisasi (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Output SPSS for windows 

 

 

 

82.00 1 1.4 1.4 97.1 

83.00 2 2.9 2.9 100.0 
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4.2.2 Deskripsi Data Variabel Kepemimpinan (X2) 

Data kepemimpinan yang berasal dari angket menyebar 

skor terendah adalah 40 dan yang tertinggi adalah 82 sebagaimana 

tabel berikut : 

  

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Data Variabel Kepemimpinan (X2) 

X2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 40.00 2 2.9 2.9 2.9 

42.00 1 1.4 1.4 4.3 

45.00 2 2.9 2.9 7.1 

46.00 2 2.9 2.9 10.0 

48.00 1 1.4 1.4 11.4 

50.00 6 8.6 8.6 20.0 

53.00 4 5.7 5.7 25.7 

54.00 3 4.3 4.3 30.0 

55.00 5 7.1 7.1 37.1 

56.00 2 2.9 2.9 40.0 

57.00 3 4.3 4.3 44.3 

58.00 1 1.4 1.4 45.7 

59.00 3 4.3 4.3 50.0 

60.00 4 5.7 5.7 55.7 

63.00 1 1.4 1.4 57.1 

65.00 4 5.7 5.7 62.9 

66.00 4 5.7 5.7 68.6 

67.00 5 7.1 7.1 75.7 

68.00 2 2.9 2.9 78.6 
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Sumber : Output SPSS for windows  

Dengan demikian, rentangan skor yang muncul adalah 

sebesar 42 (82 – 40). Angka-angka ini kemudian dianalisis dan 

hasilnya adalah sebagai berikut : (a) skor rata-rata (Mean) adalah 

60,36, adapun simpangan bakunya (Standard Deviasi) adalah 

sebesar 9,994. 

Sedangkan jika digambarkan dalam bentuk grafik 

histogram, maka hasilnya akan terlihat sebagai berikut : 

Gambar 4.3 

Grafik Histogram Variabel Kepemimpinan (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output SPSS for windows 

70.00 5 7.1 7.1 85.7 

72.00 1 1.4 1.4 87.1 

73.00 1 1.4 1.4 88.6 

75.00 5 7.1 7.1 95.7 

78.00 2 2.9 2.9 98.6 

82.00 1 1.4 1.4 100.0 

Total 70 100.0 100.0  
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4.2.3 Deskripsi Data Variabel Kinerja Pegawai (Y) 

Data kinerja pegawai yang berasal dari angket menyebar 

skor terendah adalah 39 dan yang tertinggi adalah 74.  

 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Data Variabel Kinerja Pegawai (Y) 

Y 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 39.00 3 4.3 4.3 4.3 

41.00 1 1.4 1.4 5.7 

42.00 3 4.3 4.3 10.0 

43.00 1 1.4 1.4 11.4 

45.00 2 2.9 2.9 14.3 

46.00 2 2.9 2.9 17.1 

47.00 4 5.7 5.7 22.9 

49.00 4 5.7 5.7 28.6 

50.00 1 1.4 1.4 30.0 

51.00 2 2.9 2.9 32.9 

52.00 2 2.9 2.9 35.7 

53.00 2 2.9 2.9 38.6 

54.00 4 5.7 5.7 44.3 

55.00 2 2.9 2.9 47.1 

57.00 2 2.9 2.9 50.0 

58.00 2 2.9 2.9 52.9 

59.00 1 1.4 1.4 54.3 

60.00 3 4.3 4.3 58.6 

63.00 3 4.3 4.3 62.9 
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Sumber : Output SPSS for windows  

 

Dengan demikian, rentangan skor yang muncul adalah 

sebesar 35 (74 – 39). Angka-angka ini kemudian dianalisis dan 

hasilnya adalah sebagai berikut : (a) skor rata-rata (Mean) adalah 

57,17, sedangkan simpangan bakunya (Standard Deviasi) adalah 

sebesar 10,095. 

Jika digambarkan dalam bentuk grafik histogram, maka 

hasilnya akan terlihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.00 6 8.6 8.6 71.4 

65.00 3 4.3 4.3 75.7 

66.00 4 5.7 5.7 81.4 

67.00 3 4.3 4.3 85.7 

68.00 1 1.4 1.4 87.1 

70.00 1 1.4 1.4 88.6 

71.00 1 1.4 1.4 90.0 

72.00 3 4.3 4.3 94.3 

73.00 2 2.9 2.9 97.1 

74.00 2 2.9 2.9 100.0 

Total 70 100.0 100.0  
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Gambar 4.4 

Grafik Histogram Variabel Kinerja pegawai (Y) 

Sumber : Output SPSS for windows 

 

4.3. Pengujian Persyaratan Analisis 

Persyaratan yang harus dipenuhi agar analisis regresi dapat 

dilakukan, baik untuk keperluan prediksi maupun untuk keperluan pengujian 

hipotesis. Pengujian persyaratan analisis yang akan diterapkan dalam 

penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik. 

 

4.3.1 Uji Validitas Instrumen 

Untuk menguji validitas pertanyaan pada kuesioner, perlu 

dilakukan perhitungan dengan teknik korelasi “product moment” 

diperoleh koefisien korelasi butir (rhitung) untuk 20 butir kuesioner 

sebanyak 70 orang, dengan  = 0,05 didapat rtabel 0,235, artinya bila 

rhitung < rtabel, maka butir instrumen tersebut tidak valid dan apabila 

rhitung > rtabel, maka butir instrumen tersebut dapat digunakan (valid). 

Dari perhitungan statistik untuk masing-masing variabel, ternyata 

bahwa rhitung yang diperoleh lebih besar dari rtabel, sehingga dapat 

dikatakan bahwa semua butir kuesioner berpredikat valid. Nilai-nilai 
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koefisien korelasi untuk uji validitas instrumen setiap variabel, 

peneliti sajikan dalam tabel sebagai berikut : 

a)   Variabel Budaya Organisasi (X1) 

Nilai-nilai koefisien korelasi dari hasil uji validitas 

untuk variabel Budaya Organisasi dapat dilihat pada Tabel 4.4 

berikut : 

 

Tabel 4.4 

Uji Validitas Instrument Penelitian 

 Variabel Budaya Organisasi (X1) 

 

Dimensi 
Nomor 

Kuesioner 
r-butir r-tabel Keterangan 

Profesionalisme Butir 1 .241 .235 Valid 

Butir 2 .743 .235 Valid 

Butir 3 .804 .235 Valid 

Butir 4 .814 .235 Valid 

Sikap Terbuka Butir 5 .597 .235 Valid 

Butir 6 .609 .235 Valid 

Butir 7 .517 .235 Valid 

Butir 8 .497 .235 Valid 

Keteraturan 

Pegawai 

Butir 9 .703 .235 Valid 

Butir 10 .708 .235 Valid 

Butir 11 .675 .235 Valid 

Butir 12 .691 .235 Valid 

Rasa tidak 

Curiga pada 

Rekan Kerja 

Butir 13 .872 .235 Valid 

Butir 14 .662 .235 Valid 

Butir 15 .742 .235 Valid 

Butir 16 .683 .235 Valid 

Integrasi Butir 17 .654 .235 Valid 
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Pegawai Butir 18 .654 .235 Valid 

Butir 19 .653 .235 Valid 

Butir 20 .792 .235 Valid 

Sumber : Output SPSS for windows  

 

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 4.4, diketahui 

bahwa nilai-nilai koefisien korelasi untuk uji validitas 

instrumen variabel Budaya Organisasi (X1) yang diperoleh rata-

rata lebih besar dari r-tabel dan seluruh instrumen sebanyak 20 

butir dikatakan valid.  

b)  Variabel Kepemimpinan (X2) 

Nilai koefisien korelasi dari hasil uji validitas variabel 

Kepemimpinan dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.5 

Uji Validitas Instrumen Penelitian  

Variabel Kemepimpinan (X2) 

 

Dimensi 
Nomor 

Kuesioner 
r-butir r-tabel Keterangan 

Kemampuan 

Analitis 

Butir 21 .642 .235 Valid 

Butir 22 .692 .235 Valid 

Butir 23 .708 .235 Valid 

Butir 24 .519 .235 Valid 

Keterampilan 

Berkomunikasi 

Butir 25 .628 .235 Valid 

Butir 26 .575 .235 Valid 

Butir 27 .439 .235 Valid 

Butir 28 .677 .235 Valid 

Keberanian Butir 29 .559 .235 Valid 

Butir 30 .434 .235 Valid 

Butir 31 .534 .235 Valid 
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Butir 32 .738 .235 Valid 

Kemampuan 

Mendengarkan 

Butir 33 .607 .235 Valid 

Butir 34 .650 .235 Valid 

Butir 35 .657 .235 Valid 

Butir 36 .584 .235 Valid 

Ketegasan Butir 37 .658 .235 Valid 

Butir 38 .585 .235 Valid 

Butir 39 .734 .235 Valid 

Butir 40 .511 .235 Valid 

Sumber : Output SPSS for windows 

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 4.5, dapat 

diketahui bahwa nilai-nilai koefisien korelasi untuk uji validitas 

instrumen variabel Kepemimpinan (X2) yang diperoleh rata-

rata lebih besar dari r-tabel dan seluruh instrumen sebanyak 20 

butir dikatakan valid.  

c)   Variabel Kinerja Pegawai (Y) 

Nilai koefisien korelasi dari hasil uji validitas variabel 

kinerja pegawai dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut : 

Tabel 4.6 

Uji Validitas InstrumentPenelitian  

Variabel Kinerja Pegawai (Y) 

 

Dimensi 
Nomor 

Kuesioner 
r-butir r-tabel Keterangan 

Integritas Butir 41 .453 .235 Valid 

Butir 42 .603 .235 Valid 

Butir 43 .466 .235 Valid 

Butir 44 .622 .235 Valid 

Komitmen Butir 45 .699 .235 Valid 

Butir 46 .696 .235 Valid 
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Butir 47 .497 .235 Valid 

Butir 48 .702 .235 Valid 

Disiplin Butir 49 .562 .235 Valid 

Butir 50 .545 .235 Valid 

Butir 51 .646 .235 Valid 

Butir 52 .665 .235 Valid 

Kerjasama Butir 53 .680 .235 Valid 

Butir 54 .716 .235 Valid 

Butir 55 .586 .235 Valid 

Butir 56 .487 .235 Valid 

Kepemimpinan Butir 57 .242 .235 Valid 

Butir 58 .661 .235 Valid 

Butir 59 .766 .235 Valid 

Butir 60 .725 .235 Valid 

Sumber : Output SPSS for windows 

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 4.6 dapat 

diketahui bahwa nilai-nilai koefisien korelasi untuk uji 

validitas instrumen variabel kinerja pegawai (Y) yang 

diperoleh rata-rata lebih besar dari r-tabel dan seluruh 

instrumen sebanyak 20 butir dikatakan valid. 

 

4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Melalui penghitungan dengan bantuan komputer diperoleh 

nilai Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach, sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Koefisien Reliabilitas 

No. Variabel 

Koefisien 

Reliabilitas 

(Alpha Cronbach) 

1. Budaya Organisasi (X1) 0,933 
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2. Kepemimpinan (X2) 0,909 

3. Kinerja pegawai (Y) 0,906 

Sumber : Output SPSS for windows 

Dengan melihat hasil Koefisien Reliabilitas (Alpha 

Cronbach) yang tertera pada hasil tabel di atas α > 0,60, dapat 

dikatakan bahwa instrumen yang digunakan reliabel, artinya suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah tergolong baik. 

 

4.3.3 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Dengan proses SPSS for windows didapatkan hasil uji 

normalitas variabel Budaya Organisasi (X1) dan 

Kepemimpinan (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebagai 

berikut :  

Gambar 4.5 

Hasil Uji Normalitas Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output SPSS for windows 
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Gambar Normal Probability di atas memperlihatkan 

bahwa sebaran data pada chart tersebut terdapat korelasi yang 

kuat antara Expected Cumulative Probability dengan Observed 

Cumulative Probability, sehingga memenuhi persyaratan 

normalitas. 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil dari uji heterokedatisitas dengan bantuan 

komputer program SPSS dapat dilihat pada gambar berikut ini :  

Gambar 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output SPSS for windows 

Berdasarkan gambar di atas memperlihatkan bahwa 

data terpencar di sekitar angka 0 (0 pada sumbu Y), dan tidak 

membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Dengan 

demikian, data tersebut dapat dikatakan bersifat 

Homoskedastisitas dan memenuhi persyaratan untuk analisa 

regresi. 
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c. Uji Multikolinearitas 

Uji collinearity dilakukan untuk mengetahui apakah ada 

collinearity atau tidak diantara variabel bebas. Cara yang 

digunakan adalah dengan menghitung tolerance dan VIF. Dari 

hasil perhitungan komputer dengan program SPSS for windows 

diperoleh nilai Tolerance (terlampir) untuk masing-masing 

tahapan penelitian, peneliti kemukakan sebagai berikut ini : 

 

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Nilai Toleransi Untuk Uji Collinearity 

 

No. Variabel Nilai Tolerance 

1 Budaya Organisasi (X1) 0,104 

2 Kepemimpinan (X2) 0,104 

Sumber : Output SPSS for windows 

Dengan demikian diketahui bahwa karena nilai 

tolerance  0, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara variabel bebas budaya organisasi dan 

kepemimpinan tidak terjadi collinearity. Demikian juga dengan 

nilai VIF hasil dari perhitungan komputer dengan program 

SPSS for windows sebagai berikut ini: 

 

Tabel  4.9 

Rekapitulasi Nilai VIF Untuk Uji Collinearity 

No. Variabel Nilai VIF 

1 Budaya Organisasi (X1) 9,625 

2 Kepemimpinan (X2) 9,625 

Sumber : Output SPSS for windows 
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Ternyata nilai VIF yang diperoleh < 10, maka dapat 

dikatakan bahwa tidak ada collinearity antara variabel bebas 

budaya organisasi dan kepemimpinan. Dengan demikian model 

garis regresi berganda yang digunakan untuk variabel bebas 

bebas budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap variabel 

terikat kinerja pegawai. 

 

4.3.4 Deskripsi 

Hasil analisis data dengan bantuan pengolahan komputer 

berdasarkan perhitungan SPSS for windows diperoleh persamaan 

regresi berganda sebagai berikut : 

Ŷ = a + b1X1 + b2X2+∑ 

Ŷ = 5,979 + 0,473 X1 + 0,383 X2+∑ 

Persamaan di atas berarti : 

a. Setiap peningkatan 1 skor variabel budaya organisasi 

berimplikasi terhadap peningkatan variabel kinerja pegawai 

sebesar 0,473 skor dengan asumsi variabel budaya organisasi 

nilainya konstan. 

b. Setiap peningkatan 1 skor variabel kepemimpinan berpengaruh 

terhadap peningkatan variabel kinerja pegawai sebesar 0,383 skor 

dengan asumsi variabel kepemimpinan nilainya konstan. 

Koefisien korelasi (R) untuk variabel budaya organisasi 

(X1) sebesar 0,885, hal ini menunjukan bahwa koefisien korelasi 

variabel budaya organisasi mempunyai tingkat hubungan yang 

positif karena lebih dari 0,5. Sedangkan variable kepemimpinan 

(X2)  sebesar 0,877 menunjukkan bahwa koefisien korelasi variabel 

kepemimpinan mempunyai tingkat hubungan yang positif karena 

lebih besar dari 0,5. Hal ini dapat dilihat sebagaimana table 4.10 

berikut : 
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Tabel 4.10 

Koefisien Korelasi Sederhana 

 

 

 

 

 

Sumber : Output SPSS for windows 

 

Tabel 4.11 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi 

Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

Sumber : Sugiyono, 2002 : 183 

 

Berdasarkan tabel 4.11 nilai koefisien determinasi dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

Correlations 

  X1 X2 Y 

X1 Pearson Correlation 1 .947** .885** 

Sig. (1-tailed)  .000 .000 

N 70 70 70 

X2 Pearson Correlation .947** 1 .877** 

Sig. (1-tailed) .000  .000 

N 70 70 70 

Y Pearson Correlation .885** .877** 1 

Sig. (1-tailed) .000 .000  

N 70 70 70 
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1. Pengaruh Budaya Organisasi (X1) Terhadap Kinerja Pegawai (Y)  

Berdasarkan data penelitian yang telah diolah dengan 

korelasi sederhana, didapatkan (r)  0,885 implikasi antara budaya 

organisasi dengan kinerja pegawai. Dengan kata lain peningkatan 

budaya organisasi akan menyebabkan peningkatan kinerja 

pegawai, sehingga tingkat implikasinya dikategorikan sangat 

kuat, artinya semakin baik budaya organisasinya, maka 

berimplikasi peningkatan kinerja pegawai, penentu tingkat 

implikasi ini berdasarkan pada tabel 4.11. 

Sedangkan koefisien determinasinya (r)2 dihitung dengan 

cara sebagai berikut : 

Kd  =  r2 x 100 % 

 =  (0,885)2 x 100 % 

 =  0,783 x 100 % 

 =  78,3 % 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien 

determinasi (r)2 adalah sebesar 0,783 yang berarti kinerja 

pegawai 78,3% ditentukan oleh budaya organisasi dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 21,7%. 

 

2. Pengaruh Kepemimpinan (X2) Terhadap Kinerja Pegawai (Y) 

Berdasarkan data penelitian yang telah diolah dengan 

korelasi sederhana, didapatkan hasil pernyataan implikasi antara 

kepemimpinan dan kinerja pegawai sebesar (r)  0,877. Dengan 

kata lain seiring dengan peningkatan kepemimpinan akan 

menyebabkan peningkatan kinerja pegawai, sehingga tingkat 

implikasinya dikategorikan sangat kuat, artinya semakin baik 

kepemimpinan, maka semakin tinggi kinerja pegawai. 

Sedangkan koefisien determinasinya (r)2 dapat dihitung 

dengan cara sebagai berikut :  
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Kd  =  r2 x 100 % 

 =  (0,877)2 x 100 % 

 =  0,769 x 100 % 

 =  76,9 % 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien 

determinasi (r)2 adalah sebesar 0,769 yang berarti kinerja 

pegawai 76,9% ditentukan oleh kepemimpinan dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 23,1%. 

 

3. Pengaruh Budaya Organisasi (X1) dan Kepemimpinan (X2) 

Terhadap Kinerja Pegawai (Y) 

Proses analisis dilakukan dengan menggunakan komputer 

melalui program SPSS for windows sebagai alat bantu. Hasil dari 

analisis tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut : 

Tabel 4.12 

Koefisien Korelasi Berganda 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .893a .798 .792 4.61769 

Sumber : Output SPSS for windows 

Dari proses analisis ini didapatkan nilai korelasi (r) yaitu 

sebesar 0,893. Dengan demikian koefisien determinasi (r2) sebesar 

0,798, yang berarti kinerja pegawai 79,8% ditentukan oleh budaya 

organisasi dan kepemimpinan, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain sebesar 21,2%. 
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4.4 Uji Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Hipotesis pertama untuk mengetahui implikasi budaya organisasi 

terhadap kinerja pegawai pada Kantor Inspektorat Kota Bandung. 

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut : 

Ho : b1 = 0 ; tidak terdapat implikasi budaya organisasi terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Inspektorat Kota 

Bandung. 

H1 : b1  0 ; terdapat implikasi budaya organisasi terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Inspektorat Kota Bandung . 

Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak, H1 diterima 

 

2. Hipotesis kedua untuk mengetahui implikasi kepemimpinan terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Inspektorat Kota Bandung. Keputusan yang 

diambil adalah sebagai berikut : 

Ho : b2 = 0 ; tidak terdapat implikasi kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Inspektorat Kota Bandung . 

H1 : b2  0 ; terdapat implikasi kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Inspektorat Kota Bandung . 

Dasar dari pengambilan keputusan adalah membandingkan thitung dengan 

ttabel adalah sebagai berikut : Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak, H1 

diterima. 

3. Hipotesis ketiga untuk mengetahui implikasi budaya organisai dan 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Inspektorat Kota 

Bandung. Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut : 

H0   : b1 = b2 = 0 ; tidak terdapat implikasi budaya organisasi dan 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Inspektorat 

Kota Bandung . 
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H1  : Salah satu atau kedua b1  0 terdapat implikasi Budaya Organisasi 

dan Kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Kantor 

Inspektorat Kota Bandung . 

Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan H1 diterima  

 

4.4.1 Uji F 

 Tabel 4.13 

S

u

m

b

e

r

 

:

  

B

B

Berdasarkan perhitungan SPSS for windows di atas, nilai Fhitung 

diperoleh hasil sebesar 132,124, sedangkan Ftabel  dengan derajat 

bebas  0,05 %, nl = 2, n = 68 diperoleh nilai 3,13. Dengan 

demikian thitung (132,124) > ttabel (3,13), sehingga jelas Ho ditolak dan 

H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi dan 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada  Kantor Inspektorat Kota Bandung . 

 

4.4.2 Uji t untuk b1 

Hasil pengujian uji t dengan bantuan pengolahan komputer 

berdasarkan perhitungan SPSS for windows, diperoleh nilai 

koefisien thitung untuk b1 sebagai berikut : 

 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5634.556 2 2817.278 132.124 .000a 

Residual 1428.644 67 21.323   

Total 7063.200 69    

a. Predictors: (Constant), X2, X1                                                    

b. Dependent Variable: Y 

Output Sumber SPSS for windows 
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Tabel 4.14 

Koefisien b1 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output SPSS for windows 

Berdasarkan perhitungan di atas, nilai thitung variabel Budaya 

Organisasi (X1) sebesar 15,659, sedangkan ttabel  dengan derajat bebas 

68 pada  (0,05) sebesar 1,995. Dengan demikian thitung (15,659) > 

ttabel (1,995), sehingga jelas Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa budaya organisasi implikasi positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Inspektorat Kota 

Bandung. 

 

4.4.3 Uji t untuk b2 

Hasil pengujian uji t dengan bantuan pengolahan komputer 

berdasarkan perhitungan SPSS for windows, diperoleh nilai 

koefisien thitung untuk b2 sebagai berikut : 

Tabel 4.15 

Koefisien b2 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.622 3.610  1.003 .319 

X2 .888 .059 .877 15.041 .000 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, nilai thitung variabel 

kepemimpinan (X2) sebesar 15,041, sedangkan ttabel  dengan derajat 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.981 3.069  3.253 .002 

X1 .794 .051 .885 15.659 .000 
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bebas 68 pada  (0,05) sebesar 1,995. Dengan demikian thitung 

(15,041) > ttabel (1,995), sehingga jelas Ho ditolak dan H1 diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan implikasi positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Inspektorat Kota 

Bandung. 

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Merujuk pada hasil analisis implikasi budaya organisasi sebagai 

variabel bebas pertama dapat terlihat sebagai variabel penting disertai 

dengan kepemimiminan sebagai variabel bebas kedua yang tinggi sangat 

penting dalam menciptakan situasi kerja agar pegawai berperilaku sesuai 

dengan tujuan organisasi. Dengan demikian apabila pegawai merasa ada 

dorongan yang kuat karena adanya situasi kerja yang kondusif, maka 

dipastikan kinerja pegawai sebagai variable terikat akan meningkat pada 

Kantor Inspektorat Kota Bandung, maka perlu dibahas eksistensi masing-

masing variabel sebagai berikut : 

 

1. Implikasi Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor 

Inspektorat Kota Bandung 

Implikasi Budaya Organisasi pada Kantor Inspektorat Kota 

Bandung. Berdasarkan perhitungan nilai thitung variabel budaya organisasi 

(X1) sebesar 15,659, sedangkan ttabel  dengan derajat bebas 68 pada  

(0,05) sebesar 1,995. Dengan demikian thitung (15,659) > ttabel (1,995), 

sehingga jelas Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

budaya organisasi berimplikasi positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Inspektorat Kota Bandung. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa budaya organisasi 

mempunyai implikasi yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Inspektorat Kota Bandung, dengan kata lain 

semakin baik budaya organisasi, maka akan semakin baik pula kinerja 
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pegawai pada pada Kantor Inspektorat Kota Bandung. Budaya organisasi 

pada Kantor Inspektorat Kota Bandung memperlihatkan gerakan yang 

sangat fluktuaktif. Prosentase angka budaya organisasi terendah adalah 

34 dan yang tertinggi adalah 83. Dengan demikian, rentangan skor yang 

muncul adalah sebesar 21 (83–34). Angka-angka ini kemudian dianalisis 

dan hasilnya adalah sebagai berikut : (a) skor rata-rata (Mean) adalah 

59,47, sedangkan simpangan bakunya (standard deviasi) adalah sebesar 

11,275. Hasil pengujian hipotesis telah terbukti adanya implikasi budaya 

organisasi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Inspektorat Kota 

Bandung secara positif dan signifikan, dan pengaruhnya memperlihatkan 

angka yang optimal. 

 

2. Implikasi Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor 

Inspektorat Kota Bandung 

Implikasi Kepemimpinan Terhadap Kinerja pegawai Pada  

Kantor Inspektorat Kota Bandung dapat dilihat berdasarkan perhitungan 

nilai thitung variabel Kepemimpinan (X2) sebesar 15,041, sedangkan ttabel  

dengan derajat bebas 68 pada  (0,05) sebesar 1,995. Dengan demikian 

thitung (15,041) > ttabel (1,995), sehingga jelas Ho ditolak dan H1 diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada  Kantor Inspektorat Kota 

Bandung. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kepemimpinan 

mempunyai implikasi yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai Kantor Inspektorat Kota Bandung, dengan kata lain semakin 

baik kepemimpinan, maka akan semakin baik pula kinerja pegawai pada 

Kantor Inspektorat Kota Bandung. 

Data kepemimpinan yang berasal dari angket menyebar skor 

terendah adalah 40 dan yang tertinggi adalah 82. Dengan demikian, 

rentangan skor yang muncul adalah sebesar 42 (82 – 40). Angka-angka 
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ini kemudian dianalisis dan hasilnya adalah sebagai berikut : (a) skor 

rata-rata (Mean) adalah 60,36, sedangkan simpangan bakunya (Standard 

Deviasi) adalah sebesar 9,994. Hasil pengujian hipotesis telah terbukti 

adanya implikasi kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Kantor 

Inspektorat Kota Bandung secara positif dan signifikan, dan 

pengaruhnya memperlihatkan angka yang optimal. 

 

3. Implikasi Budaya Organisasi dan Kepemimpinan terhadap Kinerja 

Pegawai pada Kantor Inspektorat Kota Bandung. 

Implikasi Budaya Organisasi dan Kepemimpinan secara 

bersama-sama Terhadap Kinerja Kantor Inspektorat Kota Bandung dapat 

dilihat dengan bantuan pengolahan program SPSS for windows.  

Berdasarkan perhitungan program SPSS for windows, diperoleh 

Fhitung sebesar 132,124. Sedangkan nilai Ftabel dengan derajat bebas  

0,05%, nl = 2, n2 = 67 pada sebesar 3,13. Dengan demikian Fhitung  > 

Ftabel, sehingga jelas Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara bersama-sama budaya orgaisasi dan kepemimpinan dapat 

meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Inspektorat Kota Bandung. 

Dengan demikian Fhitung  > Ftabel, sehingga hipotesis yang diambil Ho : 

ditolak dan H1 : diterima.  

Dari hasil perhitungan statistik dimana Fhitung > Ftabel, dapat 

dinyatakan bahwa faktor budaya organiasi dan kepemimpinan secara 

bersama-sama mempunyai implikasi yang positif terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Inspektorat Kota Bandung, dengan kata lain 

semakin baik budaya organisasi dan semain baik kepemimpinan, maka 

akan semakin baik pula kinerja pegawai pada Kantor Inspektorat Kota 

Bandung. 

 

 

 



92 

 

 

 

 

4.6 Implikasi Manajerial 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi manajerial penting bagi 

Inspektorat Kota Bandung. Hasil penelitian ini secara empirik telah 

menemukan bahwa terdapat implikasi budaya organisasi dan kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai. Oleh karena itu, Terdapat beberapa upaya langkah 

perbaikan dan inovasi yang perlu dilakukan Inspektorat Kota Bandung 

terkait dengan budaya organisasi, antara lain :  

1. Inspektorat Kota Bandung harus meningkatkan budaya ramah dan 

kekeluargaan pada organisasi, menumbuhkan rasa bangga menjadi 

bagian organisasi, kepedulian pegawai terhadap organisasi, dan 

kemauan pegawai dalam menerima semua tugas yang telah menjadi 

tanggungjawabnya. Pimpinan harus mampu membangun pribadi 

pegawai dengan cara meyakinkan bahwa bekerja sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) adalah tugas mulia dengan menjadi abdi negara 

yang bertanggungjawab melayani masyarakat. Sehingga seharusnya 

pegawai merasa bersyukur telah menjadi PNS, sementara banyak orang 

lain yang berkeinginan masuk namun belum terwujud.  

2. Setiap karyawan lebih dituntut untuk memiliki integritas kerja yang 

tinggi dan diwujudkan dengan adanya keselarasan antara hati, fikiran, 

perkataan dan perbuatan yang baik dan benar. 

Terdapat beberapa upaya langkah perbaikan dan inovasi yang perlu 

dilakukan Inspektorat Kota Bandung terkait dengan kepemimpian, antara 

lain :  

1. Pimpinan perlu meningkatkan rasa keadilan dan harus bekerja secara 

proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku, evaluasi pekerja 

harus sesuai dengan beban pekerjaan yang ada.  

2. Pimpinan harus meningkatan dukungan dan arahan terhadap bawahan, 

dukungan dan arahan tentang bagaimana cara penyelesaian pekerjaan 

yang diberikan oleh pimpinan dapat membuat bawahan merasa nyaman 

dan puas akan hasil kerjanya sehingga mereka dapat memaksimalkan 
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kemampuannya untuk bekerja lebih baik. Setidaknya pemimpin harus 

meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama karyawan perihal 

kendala-kendala yang dihadapi dalam pekerjaan.  

3. Pimpinan harus lebih memberikan contoh yang baik kepada 

karyawannya agar bisa memberikan inspirasi untuk meningkatkan 

produktivitas dan kinerja.  

Terdapat beberapa upaya langkah perbaikan dan inovasi yang perlu 

dilakukan Inspektorat Kota Bandung terkait dengan kinerja pegawai, antara 

lain :  

1. Inspektorat Kota Bandung harus bisa banyak memberikan atau 

meningkatkan motivasi kepada para karyawannya salah satunya dengan 

memberikan pendidikan dan pelatihan rutin dan berkala. Rutinitas yang 

dilakukan sehari-hari oleh karyawan membuat para karyawan menjadi 

jenuh dan bosan. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan pada 

karyawan akan cukup memberikan motivasi untuk meningkatkan 

kembali semangat dalam bekerja.  

2. Dalam hal pemberian penghargaan, Inspektorat Kota Bandung perlu 

untuk terus mengelola dan mengembangkan bentuk-bentuk lain dari 

penghargaan. Dengan mengembangkan sistem penghargaan yang tepat 

sesuai dengan kinerja karyawan. Penghargaan tidak selalu dalam bentuk 

finansial, penghargaan lain bisa berupa pujian, diberikan pada waktu 

apel atau upacara.  

  

 

 


