
BAB IV 

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang dilakukan menggunakan hasil 

dari data yang diperoleh melalui jawaban dari responden serta hasil pengolahan data yang 

telah didapat. Hasil yang telah diperoleh akan dijadikan sebagai dasar analisis dan untuk 

membantu menjawab dari hipotesis yang telah di ajukan dalam penelitian ini. Teknik 

analisis data menggunakan analisis  diskriptif dengan model persamaanStuktural Equation 

Modeling (SEM) dengan menggunakan Software Smart PLS (Partial Least Squares). 

A.  Gambaran Umum Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Badan Kesejahteraan Keluarga, 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKPPKB) Kabupaten Bantul. 

Jumlah kuesioner yang akan dibagikan sebanyak 94 yang akan diisi oleh seluruh pegawai 

BKKPPKB. Seluruh kuesioner akan didistribusikan melalui Kepala Sub Bagian Umum di 

BKKPPKB Kabupaten Bantul ke masing-masing pegawai baik yang berada di kantor 

maupun yang bekerja di lapangan. Seluruh kuesioner akan dikembalikan dengan isian yang 

telah dijawab oleh masing-masing responden dengan lengkap dan layak untuk digunakan 

dalam keperluan input data. 

Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

(BKKPPKB) Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah No 83 tahun 2007 yang 

menjelaskan tentang kedudukan, tugas pokok, dan fungsi dari Badan Pemerintah ini. 

BKKPPKB pada saat ini memiliki pegawai baik PNS mauapun Non PNS sebanyak 94 orang 

structural, fungsional dan staf baik yang berada di kantor mauapun yang tersebar diseluruh 

Kecamatan di Kabupaten Bantul. sedangkan, untuk pengaturan pembentukan lembaga 

BKKPPKB diatur dalam Peraturan Daerah No 17 tahun 2007  tentang pembentukan 

lembaga Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bantul dan Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi diatur dalam Peraturan 

Bupati Bantul.Sumber Daya Manusia BKKPPKB secara rinci sebagai berikut : 

 

 

 

 



Tabel 4.1 

SDM BKKPPKB Jabatan Strukturan dan Fungsional 

 

NO URAIAN JUMLAH 

1. Ka. BKK PP dan KB 1 Orang 

2. Sekertaris 1 Orang 

3. Kasubag Program 

Staf 

1 Orang 

1 Orang 

4. Kasubag Keuangan 

Staff 

1 Orang 

4 Orang 

5. Kasubag Umum  

Staff 

1 Orang 

6 Orang 

6. Ka. Bidang Kb 1 Orang 

7. Ka Subidang Advokasi Konseling dan Pembinaan 

Kelembagaan KB dan KR 

Staff 

1 Orang 

1 Orang 

8. Ka.Subidang Pelayanan KB danKesehatan 

Reproduksi  

Staff 

1 Orang 

1 Orang 

9. Ka.Bidang KS/PK 1 Orang 

10. Ka. Subidang Pembinaan Ketahanan Keluarga  

Staff 

1 Orang 

1 Orang 

11. Ka. Subidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga  

Staff 

1 Orang 

1 Orang 

12. Ka.Bidang Data dan Pengkajian 1 Orang 

13. Ka. Subidang Pengolahan Dan Pengelolaan Data 

Staff 

1 Orang 

1 Orang 

14. Ka. Subidang Pengkajian Pengembangan Dan 

Penyebarluasan Informasi  

Staff 

1 Orang 

1 Orang 

15. Ka.Bidang Pemberdayaan Perempuan 1 Orang 

16. Ka. Subidang Pengembangan Partisipasi 

Perempuan Dan Pengarusutamaan Gender  

Staff 

1 Orang 

2 Orang 

17. Ka. Subid. Perlindungan Hak – Hak Perempuan 

Dan Anak  

Staff 

1 Orang 

1 Orang 

JUMLAH 36 

     Sumber : Presurvey 

 

Pada tabel 4.1 merupakan jabatan struktural dan fungsional pada BKKPPKB 

yang bertugas di kantor BKKPPKB yang berada di Kabupaten Bantul untuk 

melaksanakan tugas yang berkaitan dengan urusan kedinasan ataupun secara 

administrasi.  

 

 



Tabel 4.2 

Distribusi PLKB per Kecamatan di Kabupaten Bantul 

NO Kecamatan Jumlah Desa 
Jumlah PLKB 

(Orang) 

1. Kretek 5 3 

2. Sanden 4 3 

3. Srandakan 2 2 

4. Pandak 4 3 

5. Bambanglipuro 3 3 

6. Pundong 3 2 

7. Imogiri 8 5 

8. Dlingo 6 5 

9. Jetis 4 4 

10. Bantul 5 3 

11. Pajangan 3 3 

12. Sedayu 4 3 

13. Kasihan 4 4 

14. Sewon 4 3 

15. Piyungan 3 2 

16. Pleret 5 3 

17. Banguntapan 8 5 

 Jumlah 75 57 

Sumber : Presurvey 

 

Sedangkan pada tabel 4.2 merupakan pegawai yang berada ditingkat 

Kecamatan yang bertugas untuk memberikan penyuluhan atau memberikan 

informasi kepada masyarakat terkait dengan program-program yang ada di 

BKKPPKB. 

Berikut ini merupakan struktur organisasi di Badan Kesejahteraan Keluarhga 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi BKKPPKB Kabupaten Bantul



BKKPPKB pada tahun 2015 menetapkan Rencana Strategi Kerja 

dengan tujuan dari Badan Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan 

tujuan, yaitu “Sebagai dasar dalam menyusun arah kebijakan yang 

dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan, 

meningkatkan kesejahteraan keluarga, ketahanan keluarga, keluarga 

berencana dan kesehatan reproduksi dan perkembangan kependudukan 

serta penguatan pengarusutamaan gender”. Menggunakan sasaran untuk 

merujuk pada tugas-tugas secara spesifik, maka menetapkan sasaran 

yang telah ditetapkan adalah “Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk, 

Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga serta Pemahaman PUG, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”. 

 

B. Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Struktural dan 

Pegawai Fungsional di BKKPPKB.Jumlah secara keseluruhan terdapat 94 

pegawai dibagi menjadi 36 orang pegawai struktural dan 57 pegawai 

fungsional.Pegawai structural berada di Kantor BKKPPKB sedangkan 

pegawai fungsional dibagi sesuai dengan kebutuhan pegawai setiap 

Kecamatan di Kabupaten Bantul. Sebanyak 17 Kecamatan di Kabupaten 

Bantul terdapat pegawai fungsional atau biasa di sebut sebagai Penyuluh 

Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang bertugas di setiap 

Kecamatan untuk memberikan penyuluhan serta penanganan terhadap 

Program Pemerintah khusus di Keluarga Berencana. 

Hasil pendistribusian kuesioner yang dilakukan oleh penulis 

sebanyak 94 kuesioner untuk seluruh pegawai baik struktural, fungsional 

mauapun pegawai yang berada di tingkat Kecamatan di Kabupaten 

Bantul.Pendistribusian kuesiner dilakukan sejak tanggal 10 Januari – 21 

Februari 2017.Dari pendistribusian sebanyak 94 kuesioner baik di Kantor 



BKKPPKB mauapun di tingkat Kecamatan, yang kembali sebanyak 75 

kuesioner. Rincian kuesioner yang seharusnya terdistribusi sebanyak 36 

kuesioner kembali sebanyak 34 kuesioner dari Kantor BKKPPKB, 

sedangkan pada tingkat Kecamatan sebanyak 57 kuesioner yang 

terdistribusi namun kembali sebanyak 41 kuesioner. Sehingga sebanyak 

19 kuesioner tidak diisi dengan lengkap oleh responden. Jadi dapat 

diperoleh gambaran sederhana tentang keadaan responden menggunakan 

kuesioner yang telah dikembalikan, dengan gambaran sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Jumlah Kuesioner 

Keterangan Jumlah 
Persentase 

(%) 

Kuesioner disebar 94 100% 

Kuesioner kembali 76 80,86% 

Kuesioner demografi 

yang tidak diisi dengan 

lengkap 

18 19,14% 

Kuesioner yang dapat 

diolah 

76 80,86% 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2017 

 

C. Deskripsi Responden  

Gambaran kondisi responden pada saat dilakukan penelitian dan 

distribusi kuesioner berkenaan dengan dilakukannya analisis variabel 

penelitian.Kondisi responden perlu untuk diperhatikan agar dapat 

mempermudah dalam memahami hasil-hasil penelitian dengan baik. 

Responden dalam penelitian ini sebanyak 94 pegawai dengan 

mendistribusikan kuesioner juga sebanyak 94 kuesioner, namun kuesioner 

yang kembali sebanyak 76 kuesioner.Sehingga yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini sebanyak 76 pegawai yang berada di bawah BKKPPKB 

baik yang berada di Kabupaten maupun pegawai di tingkat 

Kecamatan.Selanjutnya sebanyak 76 pegawai dapat diperinci berdasarkan 



usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan masa kerja di BKKPPKB. 

Deskripsi karakteristik responden sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Deskripsi Karakteristik Responden 

No Karakteristik Responden Frekuensi Persentase (%) 

1 Umur 

a. 20 – 30 tahun 

b. 31 – 40 tahun 

c. 41 – 50 tahun 

d. > 50 tahun 

e. N/A 

 

1 

6 

16 

48 

18 

 

1.06% 

6.38% 

17.02% 

51.06% 

19.14% 

2 Jenis Kelamin 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

c. N/A 

 

40 

36 

18 

 

42.6% 

37.2% 

20.2% 

3 Pendidikan Terakhir 

a. SD – SMP 

b. SMA 

c. D3 

d. S1 

e. S2 

f. N/A 

 

0 

20 

5 

41 

10 

18 

 

0 

21.3% 

4.3% 

43.6% 

10.6% 

20.2% 

4 Masa Kerja 

a. < 1 tahun 

b. 1 – 3 tahun 

c. 3 – 4 tahun 

d. > 5 tahun 

e. N/A 

 

0 

0 

0 

76 

18 

 

0 

0 

0 

79.8% 

20.2% 

           Sumber : Data primer yang diolah tahun 2017 

 

 

D. Deskripsi Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif variabel penelitian merupakan gambaran yang 

diperoleh berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden pada 



kuesioner yang telah didistribusikan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan pada indicator yang diteliti. Sehingga untuk menemukan 

kategori dari masing-masing variabel, maka terlebih dahulu ditentukan 

interval kelas yang dihitung berdasarkan perumusan sebagai berikut : 

    
     

         
   

    

 
      

Berdasarkan perhitungan interval kelas diatas, maka selanjutnya 

dapat disusun range untuk kategori interpretasi seperti ditampilkan pada 

tabel berikut ini, yaitu: 

 

Tabel 4.5 

Kategori Interpretasi Rata-Rata Nilai Mean  

Jawaban Responden 

 

Range Kategori 

1.00 – 1.79 

1.80 – 2.59 

2.60 – 3.39 

3.40 – 4.19 

4.20 – 5.00 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan nilai kategori di atas, selanjutnya akan dihitung nilai 

mean dari masing-masing variabel penelitian dan hasilnya akan dicocokkan 

masuk ke dalam kategori yang mana dari tabel interpretasi di atas. Sehingga 

hasil yang didapat dalam kategori penelitian antara lain : 

Tabel 4.5 

Kategori Jawaban Responden 

 

Variabel Mean Kategori 

Prestasi Kerja (PK) 4.58 Sangat Tinggi 

Kualitas Kehidupan Kerja 4.43 Sangat Tinggi 



Variabel Mean Kategori 

(QWL) 

Kepuasan Kerja (KK) 4.59 Sangat Tinggi 

Sumber : Data primer yang telah diolah tahun 2017 

E. Analisis Data Menggunakan Smart PLS 

a.  Uji Pengukuran Variabel ( Outer Model ) 

Pengukuran data validitas kuesioner yang diberikan kepada 

responden dalam penelitian ini menggunakan analisis faktor dengan 

bantuan software Smart PLS. Berikut ini merupakan hasil dari 

distribusi kuesioner yang diberikan kepada 94 responden yang akan 

menggunakan tingkat validitas instrumen penelitian yang digunakan 

dengan beberapa teknik analisis Smart PLS, yaitu sebagai berikut :  

 

 

1. Convergent Validity 

Penelitian ini digunakan batas loading factor sebesar 

0.70.Dalam evaluasi convergent validity dari pemeriksaan 

individual item reliability, dapat dilihat dari standardized loading 

factor. Korelasi dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai > 

0,70 (Ghozali & Latan, 2015). Tabel dibawah ini merupakan hasil 

pengolahan data menggunakan Smart  PLS, hasilnya sebagai 

berikut : 

Tabel 4.6 

Validitas Skala Prestasi Kerja (PK) 

Variabel 
Sebelum 

(Loading Factor) 
Variabel 

Sesudah  

(Loading Factor) 

PK1 0.714 PK1 0.714 

PK2 0.925 PK2 0.925 



Variabel 
Sebelum 

(Loading Factor) 
Variabel 

Sesudah  

(Loading Factor) 

PK3 0.949 PK3 0.949 

PK4 0.942 PK4 0.942 

PK5 0.863 PK5 0.863 

PK6 0.961 PK6 0.961 

PK7 0.921 PK7 0.921 

PK8 0.942 PK8 0.942 

PK9 0.929 PK9 0.929 

PK10 0.942 PK10 0.942 

Sumber : Data telah diolah tahun 2017 (lihat lampiran) 

Berdasarkan hasil dari data output pada tabel diatas dapat 

diketahui bahwa masing-masing pertanyaan dalam kuesioner 

khususnya dalam pertanyaan di variabel Prestasi Kerja (PK) pada 

penelitian ini telah memenuhi convergent validity karena seluruh 

variabel memiliki nilai loading factor diatas 0.70.Seluruh pertanyaan 

dengan hasil kuesioner secara keseluruhan khusunya pada variabel 

prestasi kerja diatas telah memiliki nilai diatas 0.70. 

Maka, dapat dikatakan instrumen (kuesioner) penelitian yang 

digunakan untuk mengukur prestasi kerja dinyatakan “valid” atau 

memenuhi convergent validity dan teruji keabsahannya sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

 

Tabel 4.7 

Validitas Skala Kualitas Kehidupan Kerja (QWL) 

 

Variabel 
Sebelum 

(Loading Factor) 
Variabel 

Sesudah  

(Loading Factor) 

QW1 0.677 QW2 0.823 

QW2 0.841 QW3 0.923 

QW3 0.924 QW4 0.912 



Variabel 
Sebelum 

(Loading Factor) 
Variabel 

Sesudah  

(Loading Factor) 

QW4 0.912 QW5 0.852 

QW5 0.860 QW6 0.888 

QW6 0.896 QW7 0.922 

QW7 0.926 QW8 0.882 

QW8 0.894 QW11 0.864 

QW9 0.308 QW12 0.866 

QW10 0.296 QW13 0.917 

QW11 0.841 QW14 0.869 

QW12 0.843   

QW13 0.899   

QW14 0.850   

 Sumber : Data telah diolah tahun 2017 (lihat lampiran) 

 

Berdasarkan hasil dari data output pada tabel diatas dapat 

diketahui bahwa masing-masing pertanyaan dalam kuesioner 

khususnya dalam pertanyaan di variabel Kualitas Kehidupan Kerja 

(QWL) pada penelitian ini telah memenuhi convergent validity karena 

sebagian besar variabel memiliki nilai loading factor diatas 0.70. 

Namun, terdapat beberapa variabel yang tidak memenuhiconvergent 

validitydengan nilai loading factor diatas 0.70, diantaranya QW1 

dengan nilai 0.677, QW9 dengan nilai 0.308 dan QW10 dengan nilai 

0.296. Sehingga variabel yang tidak memenuhi convergent 

validitydengan nilai loading factor diatas 0.70 harus didrop dari model 

penelitian. 

Maka, dapat dikatakan instrumen (kuesioner) penelitian yang 

digunakan untuk mengukur kualitas kehidupan kerja dinyatakan 

“valid” atau memenuhi convergent validity dan teruji keabsahannya 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

 

 

 



Tabel 4.8 

Validitas Skala Kepuasan Kerja (KK) 

Variabel 
Sebelum 

(Loading Factor) 
Variabel 

Sesudah  

(Loading Factor) 

KK1 0.928 KK1 0.928 

KK2 0.894 KK2 0.894 

KK3 0.969 KK3 0.969 

KK4 0.955 KK4 0.955 

KK5 0.964 KK5 0.964 

KK6 0.946 KK6 0.946 

KK7 0.963 KK7 0.963 

KK8 0.948 KK8 0.948 

KK9 0.822 KK9 0.822 

KK10 0.909 KK10 0.909 

Sumber : Data telah diolah tahun 2017 (lihat lampiran) 

 

Berdasarkan hasil dari data output pada tabel diatas dapat 

diketahui bahwa masing-masing pertanyaan dalam kuesioner 

khususnya dalam pertanyaan di variabel Kepuasan Kerja (KK) pada 

penelitian ini telah memenuhi convergent validity karena seluruh 

variabel memiliki nilai loading factor diatas 0.70.Seluruh pertanyaan 

dengan hasil kuesioner secara keseluruhan khusunya pada variabel 

kepuasan kerja diatas telah memiliki nilai diatas 0.70. 

Maka, dapat dikatakan instrumen (kuesioner) penelitian yang 

digunakan untuk mengukur kepuasan kerja dinyatakan “valid” atau 

memenuhi convergent validity dan teruji keabsahannya sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

 

2. Discriminant Validity 



Uji discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa 

setiap konsep dari masing-masing variabel laten berbeda dengan 

variabel lainnya. Model dikatakan mempunyai discriminant validity 

yang baik jika setiap nilai loading indicator dari sebuah variabel laten 

lebih besar berkorelasi dengan variabel laten tersebut dibanding bila 

dikorelasikan dengan variabel laten lainnya. Berikut ini adalah hasil 

pengujian discriminant validity dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 4.9 

Nilai Discriminant Validity (Cross Loading) 

 

 PK QW KK 

PK1 0.714 0.579 0.452 

PK2 0.925 0.687 0.780 

PK3 0.949 0.702 0.739 

PK4 0.942 0.680 0.807 

PK5 0.863 0.644 0.767 

PK6 0.961 0.641 0.775 

PK7 0.921 0.568 0.640 

PK8 0.942 0.722 0.765 

PK9 0.929 0.650 0.718 

PK10 0.942 0.658 0.807 

QW2 0.659 0.823 0.584 

QW3 0.684 0.923 0.663 

QW4 0.709 0.912 0.690 

QW5 0.564 0.852 0.521 

QW6 0.570 0.888 0.551 

QW7 0.632 0.922 0.620 

QW8 0.576 0.882 0.560 

QW11 0.635 0.864 0.675 

QW12 0.595 0.866 0.713 

QW13 0.671 0.917 0.706 

QW14 0.669 0.869 0.679 

KK1 0.778 0.657 0.928 

KK2 0.780 0.606 0.894 

KK3 0.770 0.685 0.969 

KK4 0.786 0.674 0.955 

KK5 0.725 0.701 0.964 



 PK QW KK 

KK6 0.738 0.684 0.946 

KK7 0.739 0.699 0.963 

KK8 0.752 0.688 0.948 

KK9 0.649 0.599 0.822 

KK10 0.731 0.681 0.909 

Sumber : Data telah diolah tahun 2017 (lihat lampiran) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai loading 

factor untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten 

memiliki nilai loading factor yang paling besar dibanding dengan nilai 

loading factor apabila dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Hal 

ini menunjukkan bahwa setiap variabel laten memiliki discriminant 

validity yang baik.  

 

 

3. Uji Relibilitas Data 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui kehandalan 

kuesioner, kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila 

dicoba secara berulang-ulang pada kelompok yang sama akan 

menghasilkan data yang sama pula (Simamora, 2004). Reliabilitas 

telah dianggap memuaskan apabila koefisiennya mencapai minimal rxy 

= 0.900. Sehingga dalam penelitian ini untuk mengukur reliabilitas 

kuesioner menggunakan Cronbach Alpha dengan menggunakan 

softwareSmart PLS. Berdasarkan kriteria Gulidford dalam Sugiyono 

(2010) koefisien reliabilitas Cronbach Alpha terbagi ke dalam 

beberapa jenjang, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Koefisien Reliabilitas Cronbach Alpha 

Kriteria Nilai Cronbach Alpha 

Sangat Reliabel > 0.900 



Kriteria Nilai Cronbach Alpha 

Reliabel 0.700 – 0.900 

Cukup Reliabel 0.400 – 0.700 

Kurang Reliabel 0.200 – 0.400 

Tidak Reliabel < 0.200 

            Sumber :Sugiyono (2010) 

 

Berikut ini data hasil dari uji instrumen yang dilakukan terhadap 94 

responden sebagai pegawai BKKPPKB yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat reliabilitas serta konsistensi dalam instrumen 

penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada setiap item-item 

pertanyaan pada kuesioner yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Prestasi Kerja,  

Kualitas Kehidupan Kerja dan Kepuasan Kerja 

 

Variabel Indikator 
Cronbach 

Alpha 
Kriteria 

Prestasi Kerja 10 0.977 Sangat Reliabel 

Kualitas 

Kehidupan Kerja 

14 
0.972 

Sangat Reliabel 

Kepuasan Kerja 10 0.983 Sangat Reliabel 

Sumber : Data telah diolah tahun 2017 (lihat lampiran) 

Berdasarkan hasil output pengujian Cronbach Alpha pada tabel 

diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata Cronbach Alpha untuk 10 

item pertanyaan pada variabel prestasi kerja sebesar 0.977. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Gulidford 

menunjukkan hasil Cronbach Alpha sebesar 0.983 dalam penelitian ini 

dinyatakan “sangat reliabel” dan teruji kehandalannya sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

Pada uji reliabilitas selanjutnya dapat dilihat bahwa hasil output 

pengujian Cronbach Alpha pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai 



rata-rata Cronbach Alpha untuk 14 item pertanyaan pada variabel 

kualitas kehidupan kerja sebesar 0.972. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan oleh Gulidford menunjukkan hasil Cronbach Alpha sebesar 

0.972 dalam penelitian ini dinyatakan “sangat reliabel” dan teruji 

kehandalannya sehingga dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

Sedangkan uji reliabilitas yang terakhir dalam penelitian ini 

pada hasil output pengujian Cronbach Alpha pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata Cronbach Alpha untuk 10 item 

pertanyaan pada variabel kepuasan kerja sebesar 0.983. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan oleh Gulidford menunjukkan hasil 

Cronbach Alpha sebesar 0.983 dalam penelitian ini dinyatakan “sangat 

reliabel” dan teruji kehandalannya sehingga dapat digunakan dalam 

penelitian selanjutnya. 

 

4. Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE) 

Kriteria validitas dan reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai 

Composite Reliability dan nilai AVE dari masing-masing konstruk. 

Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilai 

Composite Reliability berada diatas 0.70 dan AVE berada diatas 0.50. 

Berikut ini adalah hasil dari nilai Composite Reliability dan AVE dari 

hasil kuesioner yang telah diolah, yaitu sebagai berikut: 



Tabel 4.12 

Composite Reliability (CR), Average Variance Extracted  

(AVE) dan Akar AVE 

Konstruk 
Composite 

Reliability (CR) 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

PK 0.980 0.831 

QW 0.961 0.656 

KK 0.985 0.866 

  Sumber : data primer diolah tahun 2017 

Pada tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa seluruh konstruk 

memenuhi Composite Reliability (CR) karena nilai yang dihasilkan 

lebih dari 0.70.Berdasarkan tabel diatas maka nilai AVE yang 

dihasilkan sesuai dengan yang telah dijelaskan yaitu lebih dari 0.50. 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel 

penelitian sudah menunjukkan sebagai pengukur yang fit. Hal ini 

berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur variabel adalah reliabel. 

 

F.  Pengukuran Struktur Model (Inner Model) 

Berikut ini adalah gambar struktur model yang digunakan dalam 

penelitian ini sebelum dan sesudah dikeluarkannya (drop) pada beberapa 

indikator yang tidak memenuhi persyaratan diatas 0.70. 



 

 

Gambar 4.2 

Struktur Model Penelitian (Sebelum di Drop) 



 

Gambar 4.3 

Struktur Model Penelitian (Setelah di Drop) 

 



Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa perolehan 

nilai pada setiap variabel yang dipengaruhi oleh nilai R-Square dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 4.13 

Nilai R-Square 

 Nilai R-Square 

Prestasi Kerja (PK) 0.683 

Kualitas Kehidupan 

Kerja (QW) 
 

Kepuasan Kerja (KK) 0.515 

Sumber : data primer diolah tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa nilai R-

Square untuk variabel prestasi kerja (PK) sebesar 0.683 dan kepuasan 

kerja (KK) sebesar 0.515. 

G. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan dapat dilihat 

besarnya nilai t-statistik. Apabila nilai t-statistik > t-tabel, maka 

hipotesis akan diterima. Berikut ini adalah hasil dari pengujian hipotesis, 

yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.14 

Path Coefficients (Mean, STERR, P-Values) 

 
Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

QW -> KK 0.717 0.716 0.074 9.687 0.000 

QW ->PK 0.294 0.298 0.139 2.119 0.035 

KK -> PK 0.590 0.588 0.140 4.207 0.000 

Sumber : data primer diolah tahun 2017 



Sedangkan untuk menguji hipotesis pengaruh kualitas kehidupan 

kerja terhadap prestasi kerja melalui kepuasan kerja sebagai berikut : 

Tabel 4.15 

Path Coefficients (Mean, STERR, P-Values) 

 
Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

QW -> PK 

Melalui KK 
0.423 0.420 0.109 3.871 0.000 

                       Sumber : data primer diolah  tahun 2017 

Selanjutnya seluruh hasil pengujian hipotesis secara konseptual 

diringkas pada tabel berikut ini : 

Tebel 4.15 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis T Statistics Kesimpulan 

H1 Kualitas kehidupan 

kerja mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja 

9.687 

Diterima 

H2 Kualitas kehidupan 

kerja mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap Prestasi kerja 

karyawan/pegawai 

2.119 

 

Diterima 

H3 Kepuasan kerja 

mempunyai pengaruh 

positif terhadap prestasi 

kerja pegawai 

4.207 

Diterima 

H4 Kepuasan Kerja 

merupakan variabel 

intervening Pada 

Pengaruh Kualitas 

Kehidupan Kerja 

(QWL) Terhadap 

 

3.871 

 

Diterima 



 Hipotesis T Statistics Kesimpulan 

Prestasi Kerja 

              Sumber : data primer diolah tahun 2017 

 

Hasil uji hipotesis melalui inner model dapat dilihat pada path 

coefficients seperti Tabel 4.13 dan Tabel 4.14 diatas. Berdasarkan hasil 

uji inner model yang terdapat pada tabel diatas, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

 

 t-statistics2.119 signifikan 

 

 

 

  

 

      t-statistics9.687signifikan                                   t-

statistics4.207 signifikan 

 

 

Gambar 4.4 

Kesimpulan Hipotesis 
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H. Pembahasan Terhadap Hasil Uji Hipotesis  

Penelitian ini terdapat empat hipotesis yang harus dibuktikan 

maka, berikut akan dibahas hasil dari ke empat hipotesistersebut : 

1. Hipotesis 1 Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Hasil uji dari koefisien pada parameter untuk menguji 

pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kepuasan kerja 

menunjukan nilai p-values sebesar 0.000 (dibawah 0.05) dan nilai t-

statistics sebesar 9.687 (diatas 1.96). Sehingga kedua nilai tersebut 

diperoleh melalui syarat untuk penerimaan H1. Hal ini menunjukan 

bahwa kualitas kehidupan kerja mempunyai pengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja, dengan demikian H1 “diterima”. Maka 

dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi kualitas kehidupan kerja 

berpengaruh pada kepuasan kerja. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan di BKKPPKB 

Kabupaten Bantul terkait dengan pengaruh kualitas kehidupan kerja 

pegawai terhadap kepuasan kerja yang dirasakan oleh pegawai 

selama bekerja.Hasil yang didapat menunjukan bahwa dalam 

hipotesis 1 yaitu pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap 

kepuasan kerja diterima dengan nilai yang menunjukan telah 

terpenuhinya syarat yang menunjukan hasil positif. Hasil tersebut 



merujuk pada kualitas kehidupan kerja sebagai pengungkapan bentuk 

penghargaan pegawai BKKPPKB terhadap lingkungan kerjanya 

seperti partisipasi pegawai, pengembangan karir, kompensasi dll yang 

di berikan dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kepuasan 

kerja pegawai selama bekerja di BKKPPKB. Sehingga semakin 

tinggi pengungkapan bentuk penghargaan pegawai dari kualitas 

kehidupan kerja selama di BKKPPKB maka semakin tinggi pula 

kepuasan kerja yang berpengaruh pada pribadi pegawai. Seperti 

halnya diungkapkan oleh Cascio, kualitas kehidupan kerja adalah 

persepsi karyawan bahwa mereka ingin merasa aman, secara relatif 

merasa puas dan mendapat kesempatan mampu tumbuh dan 

berkembang selayaknya manusia (dalam Arifin Noor, 2012). 

Sedangkan kepuasan pegawai yang tidak bisa diukur namun dapat 

diketahui dari hasil kerja selama bekerja di BKKPPKB, sikap dari 

pegawai tersebut terhadap pekerjaan yang selama ini dilakukannya. 

Maka, hasil penelitian ini telah membuktikan secara empiris sejalan 

dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Husnawati 

(2006) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang searah antara 

kualitas kehidupan kerja dengan kepuasan kerja. 

 

 



2. Hipotesis 2 Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap 

Prestasi Kerja 

Hasil uji dari koefisien pada parameter untuk menguji 

pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap prestasi kerja 

menunjukan nilai p-values sebesar 0.035 (dibawah 0.05) dan nilai t-

statistics sebesar 2.119 (diatas 1.96).Sehingga kedua nilai tersebut 

diperoleh melalui syarat untuk penerimaan H2. Hal ini menunjukan 

bahwa kualitas kehiudpan kerja mempunyai pengaruh positif 

terhadap prestasi kerja, dengan demikian H2 “diterima”. Maka dapat 

disimpulkan bahwa dimensi-dimensi kualitas kehidupan kerja juga 

berpengaruh pada prestasi kerja. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan di BKKPPKB 

Kabupaten Bantul yang berkaitan dengan pengaruh kualitas 

kehidupan kerja terhadap prestasi kerja pegawai BKKPPKB.Dari 

hasil yang telah diperoleh menunjukan bahwa dalam hipotesis 2 yaitu 

pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap prestasi kerja diterima 

dengan terpenuhinya syarat yang menunjukan hasil positif. 

Pentingnya Kualitas Kehidupan Kerja (QWL) bagi 

perusahaan/organisasi untuk menarik dan mempertahankan pegawai 

yang berkualitas serta memberikan kontribusi bagi kinerja dan 

mengembangkan perusahaan/organisasi menjadi lebih baik. 



Sedangkan pentingnya Kualitas Kehidupan Kerja bagi pegawai itu 

sendiri adalah penerapan di perusahaan/organisasi yang 

memperhatikan Kualitas Kehidupan Kerja dapat memberikan 

beberapa keuntungan seperti terjaminnya kesejahteraaan mereka, 

memiliki iklim dan kondisi bekerja yang baik dan pada akhirnya 

membawa dampak psikologis pada pribadi di setiap karyawan itu 

sendiri.Semakin baik kualitas kehidupan kerja yang diperoleh maka 

akan meningkatkan prestasi kerja pegawaiserta akan menghasilkan 

kepuasan tersendiri bagi organisasi maupun individu. Maka, hasil 

penelitian ini telah membuktikan secara empiris sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Lamhot Tambun, 

2010) menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja yang terdiri dari: 

pengembagan karir, penyelesaian konflik, kesehatan kerja,  

keselamatan kerja, dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi kerja karyawan. 

 

3. Hipotesis 3 Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Prestasi Kerja 

Hasil uji dari koefisien pada parameter untuk menguji 

pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi kerja menunjukan nilai p-

values sebesar 0.000 (dibawah 0.05) dan nilai t-statistics sebesar 

4.207 (diatas 1.96).Sehingga kedua nilai tersebut diperoleh melalui 



syarat untuk penerimaan H3. Hal ini menunjukan bahwa kepuasan 

kerja mempunyai pengaruh posituf terhadap prestasi kerja, dengan 

demikian H3 “diterima”. Maka dapat disimpulkan bahwa dimensi-

dimensi kepuasan kerja berpengaruh pada prestasi kerja. 

Penelitian di BKKPPKB Kabupaten Bantul yang telah didapat 

hasil yang berkaitan dengan pengaruh kepuasan kerja pegawai 

terhadap prestasi kerja di BKKPPKB.Dari hasil yang telah diperoleh 

menunjukan bahwa dalam hipotesis 3 yaitu pengaruh kepuasan kerja 

terhadap prestasi kerja diterima dengan terpenuhinya syarat yang 

menunjukan hasil positif. Kepuasan kerja itu sendiri merupakan 

presepsi dari pegawai terkait dengan sikap yang dimiliki atau 

perasaan terhadap pekerjaan.Sedangkan prestasi kerja merupakan 

tolak ukur bagi pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

pekerjaan yang diberikan. Sehingga apabila pegawai memiliki 

kepuasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan atau merasa puas 

terhadap hasil kerjanya maka hal tersebut juga akan meningkatkan 

prestasi kerja baik individu mauapun organisasi/perusahaan. 

Sehingga dari hasil penelitian ini membuktikan secara empiris 

sejalan dengan  penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh 

Rina Milyati Yuniastuti (2011) yang menyatakan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. 



 

4. Hipotesis 4 Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap 

Prestasi Kerja Melalui Kepuasan Kerja 

Hasil uji dari koefisien pada parameter untuk menguji 

pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap prestasi kerja melalui 

kepuasan kerja menunjukan nilai p-values sebesar 0.000 (dibawah 

0.05) dan nilai t-statistics sebesar 3.871 (diatas 1.96). Sehingga kedua 

nilai tersebut diperoleh melalui syarat untuk penerimaan H4. Hal ini 

menunjukan bahwa kualitas kehidupan kerja terhadap prestasi kerja 

melalui kepuasan kerja, dari H4 “diterima”. Maka dapat disimpulkan 

bahwa kualitas kehidupan kerja melalui kepuasan kerja berpengaruh 

terhadap prestasi kerja. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan di BKKPPKB 

Kabupaten Bantul yang berkaitan dengan pengaruh kualitas 

kehidupan kerja terhadap prestasi kerja pegawai BKKPPKB melalui 

kepuasan kerja yang dirasakan oleh pegawai.Dari hasil yang telah 

diperoleh menunjukan bahwa dalam hipotesis 4 yaitu pengaruh 

kualitas kehidupan kerja terhadap prestasi kerja melalui kepuasan 

kerja diterima dengan terpenuhinya syarat yang menunjukan hasil 

positif.Dari kualitas kehidupan kerja sebagai rasa pengungkapan 

penghargaan terhadap lingkungan kerja pegawai BKKPPKB baik 



yang menjabat sebagai pegawai strukturan, fungsional maupun yang 

berada di lingkungan yang berhadapan langsung dengan masyarakat 

di Kabupaten Bantul. Penghargaan terhadap lingkungan kerja yang 

tinggi maka akan menghasilkan prestasi kerja pegawai yang 

merupakan tolak ukur bagi pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan pekerjaan yang diberikan dari rasa puas terhadap hasil kerja 

yang selama ini dilakukan. Sehingga terdapat pengaruh antara 

kualitas kehidupan kerja pegawai dengan prestasi kerjanya yang 

dilihat dari kepuasan kerja yang dilakukan selama ini. Hal tersebut 

ditunjukan dengan hasil positif dari penelitian yang dilakukan di 

BKKPPKB Kabupaten Bantul. 

Sehingga dari hasil penelitian ini membuktikan secara empiris 

sejalan dengan  penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh 

Gunawan Cahyasumirat (2006) yang menyatakan bahwa pengaruh 

yang positif signifikan antara profesionalisme terhadap kinerja kerja 

internal auditor melalui kepuasan kerja dan pengaruh yang positif 

signifikan antara komitmen organisasi terhadap kinerja kerja internal 

auditor melalui kepuasan kerja. Penelitian lain juga dilakukan oleh 

Ari Husnawati (2006) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang 

searah antara kualitas kehidupan kerja dengan kepuasan kerja. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja 



sangat penting karena hal tersebut telah terlibat, berhubungan dengan 

hasil akhir positif organisasional yang lain. 

 

5. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Analisis pengaruh ditujukan untuk melihat seberapa kuat 

pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya baik secara 

langsung, maupun secara tidak langsung. Sesuai dengan kajian 

teoritis dalam penelitian ini dan hasil dari pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan, kualitas kehidupan kerja dan prestasi kerja akan 

memiliki pengaruh baik secara langsung atau tidak langsung melalui 

kepuasan kerja. Hasil pengujian pengaruh langsung dan tidak 

langsung sebagai berikut : 

Tabel 4.16 

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Keterangan 
Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

Kualitas 

Kehidupan Kerja 

terhadap Prestasi 

Kerja 

 

0.294 

 

- 

 

2.119 

 

0.035 

Kualitas 

Kehidupan Kerja 

terhadap Prestasi 

Kerja melalui 

Kepuasan Kerja 

 

- 

 

0.423 

 

3.871 

 

0.000 

Sumber : data primer diolah  tahun 2017 



 

  Berdasarkan hasil perhitungan langsung maupun pengaruh 

tidak langsung dari variabel kualitas kehidupan kerja terhadap 

prestasi kerja, menunjukan satu komparasi yang mengarah pada lebih 

tingginya pengaruh tidak langsung dari kualitas kehidupan kerja 

terhadap prestasi kerja melalui kepuasan kerja. Dimana pengaruh 

tidak langsung memperoleh hasil perhitungan 0.423, sedangkan 

pengaruh langsung memperoleh hasil perhitungan 0.294. Artinya 

kualitas kehidupan kerja akan dapat meningkatkan prestasi kerja 

pegawai dengan terlebih dahulu memberikan kepuasan kerja pada diri 

pegawai sehingga akan meningkatkan prestasi kerja baik dari diri 

pegawai mauapun instansi kerjanya 



 


