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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum 

1. Profil 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

merupakan lembaga kepegawaian yang ada di wilayah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas pokok antara lain 

mengerjakan testing pengangkatan, pemberhentian, pemindahan kenaikan 

pangkat dan penyelesesaian administrasinya, mengurus pemberian uang 

jajan tetap, deklarasi biaya dan meminjam uang untuk membeli kendaraan, 

mengurus pension janda, anak yatim piatu dann pembiayaan pension serta 

tunjangan lain. 

 

2. Visi dan Misi 

A. Visi 

“Menjadi pengelola kepegawaian yang professional dan berbudaya”. 

B. Misi 

“Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen sumberdaya 

aparatur”. 
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B. Responden Penelitian 

Untuk mengetahui data pada penelitian ini digunakan analisis diskriptif. 

Ringkasan hasil analisis diskriptif statistik yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Tingkat Pengambilan Kuisioner 

Keterangan 
Jumlah 

Kuesioner 

Persentase 

(%) 

Kuesioner yang disebar 50 100 % 

Kuesioner yang kembali 50 100% 

Kuesioner yang tidak kembali 0 0% 

Total kuesioner yang dapat diolah 50 100% 

 

1. Masa Kerja 

Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang menjadi responden dalam penelitian ini berdasarkan 

masa kerja dapat ditampilkan dalam tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Masa Kerja 

No Keterangan Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 < 5 Tahun 
20 40% 

2 5-10 Tahun 
12 24% 

3 > 10 Tahun 
18 36% 

 Total 50 100% 

 Sumber: lampiran 2 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan masa kerja pegawai, sebagian besar responden 

termasuk dalam kategori bekerja selama kurang dari 5 tahun yaitu 

sebanyak 20 responden (40%). 
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2. Jenis Kelamin 

Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang menjadi responden dalam penelitian ini berdasarkan 

masa kerja dapat ditampilkan dalam tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Jenis Kelamin 

No Keterangan Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Pria 
24 48% 

2 Wanita 
26 52% 

 Total 50 100% 

  Sumber: lampiran 2 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin pegawai, sebagian besar responden 

termasuk dalam kategori wanita yaitu sebanyak 26 responden (52%). 

 

3. Usia 

Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang menjadi responden dalam penelitian ini berdasarkan 

masa kerja dapat ditampilkan dalam tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Usia 

No Keterangan Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 < 20 Tahun 
2 4% 



40 
 

 
 

2 21-30 Tahun 
15 30% 

3 31-40 Tahun 
19 38% 

4 > 40 Tahun 
14 28% 

 Total 50 100% 

  Sumber: data lampiran 2 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasarkan usia konsumen, sebagian besar adalah responden termasuk 

dalam kategori 31-40 tahun yaitu sebanyak 19 responden (38%). 

 

C. Uji Kualitas dan Intrumen Data 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden dan telah 

direkapitulasi kemudian dianalisis dalam bentuk analisis desktiptif  yang 

bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan suatu data dalam 

bentuk grafik atau tabel. Tabel berikut memberikan gambaran statistik 

deskriptif dari setiap variabel berupa nilai minimum, maksimum, rata-

rata, standar deviasi, dan jumlah pengamatan. Jumlah pengamatan dalam 

penelitian yaitu 50.  

i = jarak atau range / banyak kelas 

 Range   : angka terbesar-angka terkecil 

 Angka terbesar : 5 

 Angka terkecil  : 1 

 Range   : 5 – 1 = 4 
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 Banyaknya kelas : 5 

I = 5 - 1/5 

= 4/5 

= 0,8 

Tabel 4.5 

Kategori Tingkat Jawaban 

Keterangan Batasan 

Sangat Rendah 1 - 1,79 

Rendah 1,8 - 2,59 

Sedang 2,6 - 3,39 

Tinggi 3,4 - 4,19 

Sangat Tinggi 4,2 - 5,00 

 

Tabel dibawah ini merupakan hasil output statistik deskriptif 

menggunakan program SPSS 21: 

Tabel 4.6 

Statistik Deskiriptif Variabel Kepemimpinan Transformasional 

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean Std. Deviation 

Pemimpin memberikan 

penghargaan karena usaha 

yang saya lakukan 
50 2 5 3.58 .785 

Pemimpin memeriksa kembali 

ide-ide saya apakah tepat atau 

tidak 
50 2 5 3.60 .756 
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Pemimpin memusatkan 

perhatian pada penyimpangan, 

kesalahan, pengecualian dan 

penyimpangan 

50 2 5 3.40 .728 

Pemimpin berbicara tentang 

nilai dan kepercayaannya yang 

paling utama 
50 2 5 3.54 .762 

Pemimpin mencari perspektif 

yang berbeda saat 

memecahkan masalah 
50 1 5 3.54 .838 

Pemimpin berbicara dengan 

optimis tentang masa depan 50 2 5 3.66 .688 

Saya merasa bangga dengan 

pemimpin saya 50 1 5 3.50 .886 

Pemimpin membahas secara 

spesifik siapa yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai target kinerja 

50 2 5 3.56 .760 

Pemimpin berbicara dengan 

antusias tentang apa yang 

perlu dilakukan 
50 2 5 3.58 .673 

Pemimpin menentukan 

pentingnya memiliki tujuan 

yang kuat 
50 1 5 3.56 .787 

Pemimpin memberikan 

bantuan kepada saya dalam 

menyelesaikan pekerjaan 
50 2 5 3.42 .758 

Saya mendapat motivasi dari 

pemimpin saya dalam 

menyelesaikan pekerjaan 
50 2 5 3.54 .734 

Pemimpin menunjukkan sikap 

kritis dalam pengambilan 

keputusan 
50 2 5 3.42 .731 

Pemimpin melampaui 

kepentingan pribadi demi 

kebaikan kelompok 
50 2 5 3.44 .787 

Pemimpin saya melakukan 

tindakan yang dapat 

membangun rasa hormat 
50 2 5 3.52 .762 
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Pemimpin memusatkan niat 

penuh untuk menangani 

kesalahan, keluhan,dan 

kegagalan 

50 2 5 3.60 .808 

Pemimpin mengingat 

kesalahan saya 50 2 5 3.38 .753 

Pemimpin menampilkan rasa 

kekuatan dan kepercayaan diri 
50 2 5 3.68 .768 

Pemimpin mengartikulasikan 

versi masa depan yang 

menarik 
50 2 5 3.58 .758 

Pemimpin menganggap 

individu memiliki kebutuhan, 

kemampuan,dan aspirasi dari 

orang lain 

50 2 5 3.50 .763 

Pemimpin meminta orang lain 

untuk melihat masalah dari 

berbagai sudut 
50 2 5 3.58 .731 

Pemimpin mendorong 

kreativitas saya 50 1 5 3.62 .878 

Pemimpin menyarankan cara 

baru untuk menyelesaikan 

tugas 
50 2 5 3.60 .833 

Pemimpin tekankan 

pentingnya memiliki rasa 

kolektif dari misi 
50 2 5 3.58 .731 

Pemimpin mengungkapkan 

kepuasan saat kinerja saya 

memenuhi harapannya 
50 2 5 3.62 .725 

Pemimpin mengungkapkan 

keyakinan bahwa tujuan akan 

tercapai 
50 1 5 3.66 .848 

Pemimpin efektif dalam 

memenuhi kebutuhan terkait 

pekerjaan orang lain 
50 2 5 3.60 .833 

Pemimpin menggunakan 

metode kepemimpinan yang 

memuaskan 
50 2 5 3.64 .776 
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Pemimpin memotivasi saya 

melakukan lebih dari yang 

saya harapkan 
50 1 5 3.56 .861 

Pemimpin selalu memberikan 

contoh yang baik bagi saya 50 2 5 3.70 .839 

Pemimpin bekerja dengan 

orang lain dengan cara yang 

memuaskan 
50 2 5 3.72 .834 

Pemimpin memotivasi saya 

untuk berhasil 50 1 5 3.62 .967 

Pemimpin efektif dalam 

memenuhi persyaratan 

organisasi 
50 2 5 3.66 .895 

Pemimpin mendorong saya 

untuk berusaha lebih keras 
50 1 5 3.70 .863 

Valid N (listwise) 50   3.58  

Sumber: lampiran 4 

Pada tabel 4.6 merupakan statistik desktiptif responden dalam 

memberikan penilaian variabel kepemimpinan transformasional. Variabel 

kepemimpinan transformasional menunjukan jumlah rata-rata 3,58 dengan 

skor minimum ada di item “Pemimpin mengingat kesalahan saya”. 

Sedangkan skor maksimum ada di item “pemimpin bekerja dengan orang 

lain dengan cara yang memuaskan”. Berdasarkan besarnya nilai interval, 

maka nilai rata-rata 3,58 termasuk kedalam kategori tinggi. Hal itu 

menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional pada pegawai Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

kategori tinggi.  

Tabel 4.7 

Statistik Deskiriptif Variabel Budaya Organisasional 

Descriptive Statistics 

 
N Min Max Mean 

Std. 

Deviation 
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Kantor ini terbuka untuk berinisiatif 

dan berinovasi 50 2 5 3.72 .640 

Di kantor ini pembagian tugasnya 

sudah ditetapkan dengan jelas 50 2 5 3.70 .735 

Di kantor ini kurang  jelas tujuan dan 

prioritasnya 50 2 4 3.38 .530 

Di kantor ini masing-masing bagian 

bekerja secara mandiri 50 2 5 3.48 .614 

Di kantor ini masing-masing bagian 

bekerja secara terkoordinir 50 2 5 3.62 .725 

Di kantor ini telah bekerja sesuai  

dengan koordinasi dan kesepakatan 50 2 5 3.58 .673 

Jika terjadi masalah di organisasi 

saya dapat mengandalkan dukungan 

pimpinan saya 
50 2 5 3.54 .646 

Pimpinan saya mendukung aktivitas 

dan usaha kerja di kantor saya 50 3 5 3.72 .640 

Ada kemungkinan di kantor saya 

untuk meminta bantuan dari 

pimpinan ketika saya membuat 

kesalahan 

50 2 5 3.58 .609 

Pimpinan percaya terhadap hasil 

pekerjaan saya di kantor 50 2 5 3.62 .635 

Adanya pengawasan terhadap 

pegawai di kantor saya 50 2 5 3.56 .705 

Nasib dan kesuksesan kantor sangat 

penting bagi saya 50 2 5 3.62 .567 

Tujuan saya bertolak belakang 

dengan tujuan di kantor saya 50 2 5 3.42 .575 

Saya melakukan yang terbaik untuk 

kesuksesan kantor 50 2 5 3.70 .544 

Di kantor ini, penghargaan 

didasarkan pada kinerja 50 2 5 3.52 .614 

Penghargaan saya sesuai dengan 

kinerja saya 50 2 5 3.48 .646 

Di kantor ini, penghargaan 

didasarkan pada hubungan dan 

koneksi 
50 2 5 3.52 .614 

Pimpinan dikantor ini memperhatikan 

pendapat pegawai meskipun mereka 

tidak setuju dengan pendapat mereka 
50 2 5 3.58 .609 

Masalah dipecahkan tanpa 

konfrontasi secara afektif 50 2 5 3.42 .575 
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Di kantor ini saya bisa mendapatkan 

bantuan dari orang lain ketika saya 

menghadapi masalah 
50 2 5 3.48 .646 

Di kantor ini saya sulit untuk 

menghubungi pimpinan saat terjadi 

masalah 
50 2 4 3.38 .602 

Valid N (listwise) 
50   3.55  

Sumber: lampiran 4 

Pada tabel 4.7 merupakan statistik desktiptif responden dalam 

memberikan penilaian variabel Budaya Organisasional. Variabel Budaya 

Organisasional menunjukan jumlah rata-rata 3,55 dengan skor minimum 

ada di item “Di kantor ini kurang  jelas tujuan dan prioritasnya” dan item 

“Di kantor ini saya sulit untuk menghubungi pimpinan saat terjadi 

masalah”. Sedangkan skor maksimum ada di item “Kantor ini terbuka 

untuk berinisiatif dan berinovasi” dan item “Pimpinan saya mendukung 

aktivitas dan usaha kerja di kantor saya” . Berdasarkan besarnya nilai 

interval, maka nilai rata-rata 3,55 termasuk kedalam kategori tinggi. Hal 

itu menunjukkan bahwa Budaya Organisasional pada pegawai Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

kategori tinggi. 
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Tabel 4.8 

Statistik Deskiriptif Variabel Employee Engagement 

Descriptive Statistics 

 
N Min Max Mean 

Std. 

Deviation 

Saya selau bersemangat untuk pergi 

bekerja setiap harinya 50 2 5 3.74 .600 

Saya selalu bersemangat ketika sedang 

bekerja 50 2 5 3.76 .625 

Saya tidak mudah menyerah ketika ada 

kesulitan dalam bekerja 50 2 5 3.70 .614 

Saya dapat bekerja dalam jangka waktu 

yang lama pada saat tertentu 50 2 5 3.78 .545 

Saya memiliki ketahanan mental yang 

kuat ketika bekerja 50 2 5 3.76 .625 

Saya merasa kuat dan tangguh  dalam 

menyelesaikan pekerjaan 50 2 5 3.66 .626 

Saya merasa pekerjaan saya menantang 50 2 5 3.78 .679 

Pekerjaan saya merupakan sumber 

kebanggaan bagi diri saya 50 2 5 3.82 .661 

Saya antusias dengan pekerjaan saya 50 2 5 3.70 .678 

Saya bangga dengan pekerjaan yang 

saya lakukan 50 2 5 3.88 .659 

Saya merasa pekerjaan yang saya 

lakukan sangat bermakna 50 2 5 3.86 .572 

Saya fokus ketika sedang bekerja 50 2 5 3.52 .789 

Waktu berlalu ketika saya sedang 

bekerja 50 2 5 3.76 .716 

Saya merasa bahagia ketika sedang 

bekerja 50 2 5 3.62 .725 

Saya merasa terikat dengan pekerjaan 

saya 50 2 5 3.60 .728 

Saya sangat menikmati pekerjaan saya 50 2 5 3.54 .676 

Saya merasa senang ketika bekerja 

dalam waktu yang lama 50 2 5 3.66 .658 

Valid N (listwise) 
50   3.71  

 Sumber: lampiran 4 
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Pada tabel 4.8 merupakan statistik desktiptif responden dalam 

memberikan penilaian variabel Employee Engagement. Variabel Employee 

Engagement menunjukan jumlah rata-rata 3,71 dengan skor minimum ada 

di item “Saya fokus ketika sedang bekerja”. Sedangkan skor maksimum 

ada di item “Saya bangga dengan pekerjaan yang saya lakukan” . 

Berdasarkan besarnya nilai interval, maka nilai rata-rata 3,71 termasuk 

kedalam kategori tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa Employee 

Engagement pada pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam kategori tinggi. 

 

2. Uji Validitas dan Uji Reabilitas 

a. Uji Validitas 

 Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, Untuk melakukan uji 

validitas ini menggunakan program SPSS. Analisis ini dengan cara 

mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total.  Item-item 

yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item 

tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin 

diungkap α valid jika r hitung ≥ r table (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka 

instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor 

total (dinyatakan valid). 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan Transformasional 

Item 
Koefisien 

Korelasi 
Signifikasi Keterangan 

KT1 .804* .000 Valid 

KT2 .851** .000 Valid 

KT3 .770** .000 Valid 

KT4 .768** .000 Valid 

KT5 .806** .000 Valid 

KT6 .833** .000 Valid 

KT7 .870** .000 Valid 

KT8 .829** .000 Valid 

KT9 .826** .000 Valid 

KT10 .819** .000 Valid 

KT11 .851** .000 Valid 

KT12 .814** .000 Valid 

KT13 .840** .000 Valid 

KT14 .805** .000 Valid 

KT15 .796** .000 Valid 

KT16 .868** .000 Valid 

KT17 .819** .000 Valid 

KT18 .830** .000 Valid 

KT19 .865** .000 Valid 

KT20 .827** .000 Valid 

KT21 .831** .000 Valid 

KT22 .908** .000 Valid 

KT23 .880
**

 .000 Valid 

KT24 .853** .000 Valid 

KT25 .858** .000 Valid 

KT26 .912** .000 Valid 

KT27 .862** .000 Valid 

KT28 .866** .000 Valid 

KT29 .881** .000 Valid 

KT30 .878** .000 Valid 

KT31 .893** .000 Valid 

KT32 .918** .000 Valid 

KT33 .892** .000 Valid 

KT34 .908** .000 Valid 



50 
 

 
 

Sumber: lampiran 3 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh item r hitung 

≥ r table (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan 

pada variabel Kepemimpinan Transformasional adalah valid.  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Budaya Organisasional 

Budaya Organisasional 

Item Koefisien Korelasi Signifikasi Keterangan 

BO1 .768** .000 Valid 

BO2 .808
**

 .000 Valid 

BO3 .619** .000 Valid 

BO4 .686** .000 Valid 

BO5 .746** .000 Valid 

BO6 .763** .000 Valid 

BO7 .776** .000 Valid 

BO8 .724** .000 Valid 

BO9 .684** .000 Valid 

BO10 .713** .000 Valid 

BO11 .795** .000 Valid 

BO12 .649** .000 Valid 

BO13 .563** .000 Valid 

BO14 .723** .000 Valid 

BO15 .720** .000 Valid 

BO16 .671** .000 Valid 

BO17 .738** .000 Valid 

BO18 .666
**

 .000 Valid 

BO19 .691** .000 Valid 

BO20 .775** .000 Valid 

BO21 .753** .000 Valid 

Sumber: lampiran 3 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh item r hitung 

≥ r table (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan 

pada variabel Budaya Organisasional adalah valid.  
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Employee Engagement 

Employee Engagement 

Item Koefisien Korelasi Signifikasi Keterangan 

EE1 .812* .000 Valid 

EE2 .798** .000 Valid 

EE3 .748** .000 Valid 

EE4 .763** .000 Valid 

EE5 .787** .000 Valid 

EE6 .761** .000 Valid 

EE7 .772* .000 Valid 

EE8 .764** .000 Valid 

EE9 .772** .000 Valid 

EE10 .775** .000 Valid 

EE11 .750** .000 Valid 

EE12 .732** .000 Valid 

EE13 .794** .000 Valid 

EE14 .807** .000 Valid 

EE15 .829** .000 Valid 

EE16 .801* .000 Valid 

EE17 .778** .000 Valid 

Sumber: lampiran 3 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh item r hitung 

≥ r table (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan 

pada variabel Employee Engagement adalah valid.  

 

b. Uji Reliabilitas 

Ghozali (2011) menyatakan reliabilitas adalah alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari variabel atau 

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Indikator untuk uji reliabilitas adalah Cronbach Alpha, apabila 

nilai Cronbach Alpha > 0,70 menunjukkan instrumen yang digunakan 

reliabel. Langkah-langkah pengujian uji reliabilitas sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis kerja 
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Ho = kuesioner tidak reliabel 

Ha = kuesioner reliabel 

2) Menghitung harga statistik Alpha Cronbach 

3) Menentukan standar Alpha Cronbach sebesar 0,70 

4) Keputusan Pengujian 

a. Apabila harga Alpha Cronbach yang dihasilkan kurang dari 

0,70, maka Ho diterima artinya kuesioner tidak reliabel 

b. Apabila harga Alpha Cronbach yang dihasilkan lebih dari 0,70, 

maka Ho ditolak artinya kuesioner reliable 

Berikut ini adalah hasil Uji Reliabilitas: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha N of Item Keterangan 

Kepemimpinan 

Transformasional 
.988 34 Reliabel 

Budaya Organisasional .953 21 Reliabel 

Employee Engagement .959 17 Reliabel 

Sumber: lampiran 3 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, menunjukan nilai Cronbach’s Alpha 

semua variabel >0,60. Ini membuktikan bahwa seluruh item pembentuk 

variabel Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasional 

terhadap Employee Engagement dapat dikatakan reliabel dan memiliki 

reliabilitas yang cukup kuat. 
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D. Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan 

linear antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian ada 

tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF 

(Variens Inflation Factor) dan Tolerance. Apabila nilai VIF berada 

kurang dari 10,00 dan Tolerance lebih dari 0,100. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

KT .534 1.871 

BO .534 1.871 

Sumber data: lampiran 5 

Hasil diatas menunjukan nilai VIF kurang dari 10,00 daan nilai 

Tolerance lebih dari 0,100 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas. 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser dengan menguji 

variabel independen terhadap abs residual, dikatakan lolos uji 

heteroskedastisitas ketika tidak ada variabel independen yang signifikan 

atau data dapat dinyatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada 

model regresi jika nilai signifikan lebih dari  0,05 (Ghozali, 2011). 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Model Sig. Keterangan 

KT .067 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

BO .352 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

 Sumber data: lampiran 5 

Hasil diatas menunjukkan nilai sig Kepemimpinan Transformasional 

dan Budaya Organisasional > 0,05 (5%). Artinya, tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data 

berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan 

metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi yaitu 

data berasal dari distribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal 

atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal 

maka metode yang digunakan adalah statistik non parametrik. Data 

dinyatakan berdistribusi normal jika signifikan lebih besar 5% atau 0,05 

(Ghozali, 2011). 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Normalitas 

 
Unstandardized 

Residual 

N 50 

Normal Parameters(a,b) 
Mean .0000000 

Std. Deviation 5.30596635 

Most Extreme Difference 

Absolute .112 

Positive .059 

Negative -.112 
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Kolmogorov-Smirnov Z  .789 

Asymp. Sig (2-tailed)  .563 

Sumber data: lampiran 5 

Hasil diatas menunjukkan nilai Asymp. sig 0,563 > 0,05 maka diambil 

kesimpulan bahwa populasi data berkontribusi normal.  

 

E. Hasil Penelitian 

1. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan 

dari analisis data, baik dari cobaan yang terkontrol, maupun dari observasi 

dalam statistik, sebuah hasil dapat dikatakan signifikan secara statistik jika 

kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang 

kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan 

sebelumya.  

H1 : Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif dan 

  signifikan terhadap Employee Engagement di Badan Kepegawaian 

Daerah Yogyakarta 

H2 : Budaya Organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Employee Engagement di Badan Kepegawaian Daerah Yogyakarta 

H3 : Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasional 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Employee Engagement 

di Badan Kepegawaian Daerah Yogyakarta 
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2. Hasil Uji T (Parsial) 

Berikut hasil pengujian hipotesis menggunakan pengujian regresi 

linier berganda aplikasi SPSS 21. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji t (Parsial) 

Model 

Standardized 

Cofficients 
T Sig 

Beta B Std. Error 

1 (Constant)   1.909 .062 

Kepemimpinan 

Transformasional 
.348 2.862 .006 

Budaya Organisasional .514 4.226 .000 

Sumber data: lampiran 6 

a. Hasil Uji Hipotesis 1: Kepemimpinan Transformasional Terhadap 

Employee Engagement 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas menunjukan Kepemimpinan 

Transformasional memiliki nilai T sebesar 2,862 dengan sig sebesar 0,006 

< α 0,05 dan nilai B pada Standardized Cofficients menunjukkan arah 

positif yaitu 0,348. Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa nilai sig 

menunjukkan hasil yang signifikan dan koefisien regresi menunjukkan 

arah yang positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan 

Transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Employee 

Engagement yang artinya hipotesis pertama diterima.    

b. Hasil Uji Hipotesis 2: Budaya Organisasional Terhadap 

Employee Engagement 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas menunjukkan Budaya Organisasional 

memiliki nilai T sebesar 4.226 dengan sig sebesar 0,000 < α 0,05 dan nilai 

B pada Standardized Cofficients menunjukkan arah positif yaitu 0,514. 
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Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa nilai sig menunjukkan hasil 

yang signifikan dan koefisien regresi menunjukkan arah yang positif, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Budaya Organisasional berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Employee Engagement yang artinya 

hipotesis kedua diterima. 

 

3. Hasil Uji F (Simultan) 

Uji simultan dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independent secara simultan. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel berikut:  

Tabel 4.17 

Hasil Uji F 

Model F Sig. 

1 Regression 39.802 .000b 

Residual   

Total    

Sumber data: lampiran 6 

a. Hasil Uji Hipotesis 3: Kepemimpinan Transformasional dan 

Budaya Organisasional Terhadap Employee Engagement 

Berdasarkan tabel 4.17 diatas nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemimpinan 

Transformasional dan Budaya Organisasional secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Employee 

Engagement. 
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4. Hasil Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) dilakukan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel Kepemimpinan 

Transformasional dan Budaya Organisasional. dengan nilai antara nol dan 

satu. Hasil uji R
2
 sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Adjusted R
2
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .793a .629 .613 5.418 

Sumber data: lampiran 6 

Berdasarkan tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R 

Square diperoleh sebesar 0,613 yang artinya bahwa 61,3% variabel employee 

engagement dapat dijelaskan oleh Kepemimpinan Transformasional dan 

Budaya Organisasional. Sedangkan sisanya 38,7% dijelaskan oleh variabel 

lain diluar penelitian. 

 

F. Pembahasan Interpretasi 

Penelitian ini menguji pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan 

Budaya Organisasional terhadap Employee Engagement. Berdasarkan hasil 

pengujian analisis yang telah dilakukan dengan program SPSS 21 

menunjukkan hasil sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Employee 

Engagement. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama yaitu 

Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap Employee Engagement dinyatakan diterima. Hal ini berarti 

Kepemimpinan Transformasional berpengaruh besar dalam meningkatkan 

Employee Engagement pegawai. Hasil pengujian pertama ini Rukmana 

(2014), Rahmah (2013), Arkhani (2017), Ghadi et al (2013) yang 

menyatakan bahwa Kepemimpinan Transformasional berpengaruh 

terhadap Employee Engagement. Dengan hasil ini, diharapkan pemimpin 

dapat mempertahankan gaya kepemimpinan transformasional yang sudah 

dianut seperti pemimpin yang selalu memberikan motivasi, dukungan, 

perhatian pada pegawainya, dengan begitu pegawai akan merasa 

diperhatikan dan dapat memberikan acuan untuk selalu dapat berkembang 

kearah yang lebih baik lagi, dan tentunya akan berdampak baik untuk 

organisasi juga. 

2. Pengaruh Budaya Organisasional terhadap Employee Engagement 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua yaitu Budaya 

Organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Employee 

Engagement dinyatakan diterima. Hal ini berarti semakin tinggi Budaya 

Organisasional yang dirasakan pegawai dapat mempengaruhi Employee 

Engagement. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 

terdahulu oleh Rukmana (2014), Fatimah (2015), Sari dkk (2017). 

Dengan hasil ini, diharapkan pegawai dapat mempertahankan budaya 

organisasional yang sudah diterapkan di Badan Kepegawaian Daerah 

Yogyakarta, seperti selalu berinovasi dan bekerja dengan profesional 

sesuai tugas masing-masing, hal ini tentunya akan dapat meningkatkan 
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engagement pada pegawai, sehingga pegawai akan selalu senang bekerja 

di organisasi tersebut, tentunya akan berdampak baik untuk organisasi. 

3. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasional 

terhadap Employee Engagement 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga yaitu Kepemimpinan 

Transformasional dan Budaya Organisasional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Employee Engagement dinyatakan diterima. Hal ini 

berarti semakin tinggi gaya Kepemimpinan Transformasional dan Budaya 

Organisasional yang dirasakan pegawai dapat mempengaruhi Employee 

Engagement. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 

terdahulu oleh Rukmana (2014). Dengan hasil ini, diharapkan organisasi 

dapat mampu mempertahankan dan meningkatkan gaya kepemimpinan 

transformasional dan budaya organisasional yang sudah diterapkan 

dengan baik di Badan Kepegawaian Daerah Yogyakarta. Sehingga 

tercipta pemimpin yang mengayomi bawahannya dan pegawai yang 

menghormati, mencintai pemimpin dan pekerjaannya. Hal ini tentu akan 

berdampak bagi suksesnya tujuan suatu organisasi seperti yang telah 

diharapkan. 

 


