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PENGARUH DUKUNGAN ORGANISASI DAN PENILAIAN
KINERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI

DI UNIVERSITAS AL WASHLIYAH
LABUHANBATU

Ulfah Wikendari
Universitas Prima Indonesia

ABSTRACT

Work performance is a major factor that is required of each organization.
Organization support and assessment of the performance of a role in the
achievement of civil work at the University of Al-Wasliyah Labuhanbatu.
Formulation of the problem in this study were 1) The extent of the influence of
organizational support and performance assessment of work performance of
employees in the University of Al-Wasliyah Labuhanbatu. 2) What factors are
affecting the employee performance evaluation at the University of Al-Wasliyah
Labuhanbatu. Theory applied are Human resources management theory, which
linked with  performance,organizational support theory, performance appraisal
theory, and work performance theory. This research was conducted at the
University of Al-Wasliyah Labuhanbatu Rantau Prapat. The nature of quantitative
descriptive research with census method, where the entire population of 46
sampled in the study. Data used in this study are primary data and secondary
data. Data collected through a questionnaire with Likert scale of measurement
units. Hypothesis testing was conducted using multiple linear regression. The
results of study for the first hypothesis suggests that organizational support and
performance assessment and partially simultaneous significant effect on work
performance, and organizational support is the factor most affecting work
performance, while research on the second hypothesis showed the work, conduct
and competence attributes simultaneously and partial significant affect on
performance assessment. Partially, the most dominant was the work performance.

Keywords: Organization Support, Performance assessment, performance

PENDAHULUAN
Dalam pencapaian sasaran dan

tujuan suatu Universitas perlu adanya
suatu dukungan organisasi kepada
pegawai. Dengan adanya suatu
dukungan organisasi maka
Universitas perlu menyusun
organisasinya dalam unit-unit kerja
yang lebih kecil, dengan pembagian
kerja, sistem kerja dan mekanisme
kerja yang jelas. Semakin jelas
penyusunan suatu organisasinya maka
pegawai dapat bekerja secara efektif

dan efisien dalam melaksanakan
tugasnya.

Dukungan organisasi
merupakan penyediaan
pengorganisasian, penyediaan sarana
dan prasarana, pemilihan teknologi,
kenyamanan lingkungan kerja serta
kondisi dan syarat kerja. Dukungan
organisasi yang dilaksanakan pada
Universitas Al Wasliyah
Labuhanbatu, pada dasarnya belum
memiliki penyediaan
pengorganisasian yang jelas. Hal ini
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dapat dilihat dengan
ketidakseimbangan beban kerja
pegawai yang kurang optimal, adanya
tumpang tindih. Sehingga unit
organisasi yang berbeban lebih berat
membutuhkan waktu yang lebih lama,
atau tidak dapat melakukan tugas
pokoknya dalam waktu yang telah
ditentukan, atau kualitas kerjanya
menjadi rendah. Hal ini juga yang
disebabkan oleh rendahnya dukungan
organisasi dalam diri pegawai.
Pegawai tidak merasa bahwa
perguruan tinggi peduli pada pegawai.
Pada dasarnya pegawai membutuhkan
dukungan dari organisasi, dengan cara
memperhatikan keberadaan pegawai
dan peduli kepada kesejahteraan.
Dengan demikian pegawai merasa
berkewajiban membalas dengan
berupaya sekuat tenaga mencapai
tujuan perguruan tinggi dan menjaga
kelangsungan hidup perguruan tinggi
dan berkeinginan untuk menjadi
bagian dari perguruan tinggi
selamanya, sehingga menciptakan
prestasi kerja yang optimal. Selain
diperlukannya pemberian dukungan
organisasi kepada pegawai diperlukan
juga adanya pelaksanaan penilaian
kinerja pegawai.

Penilaian kinerja merupakan
suatu proses atau seragkaian proses
untuk membangun pemahaman
bersama tentang apa yang harus
dicapai dan bagaimana mencapai hal
tersebut, dan proses yang mengatur
orang dalam cara-cara yang dapat
meningkatkan kemungkinan
pencapaian hal tersebut. Proses ini
pada dasarnya merupakan proses
yang berkesinambungan dan
berevolusi, dimana kinerja diperbaiki
dari waktu ke waktu, dan menjadi
dasar dialog atau komunikasi yang
terus-menerus antara atasan dengan
pegawai tentang kinerja dan
perkembangan yang diperlukan.

Pelaksanaan penilaian kinerja
ini pada dasarnya berlaku bagi semua
pegawai di dalam Universitas tanpa
memandang level maupun bidang
pekerjaan. Dengan pelaksanaan
penilaian yang ada akan
menumbuhkan suasana kerja yang
sehat, bersemangat, saling
menghargai bidang-bidang yang lain
dan merasa memiliki Universitas
sebagai suatu kesatuan. Akan tetapi
pelaksanaan penilaian kinerja di
Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu
sistem yang digunakan tidak banyak
digunakan untuk mengembangkan
kompetensi pegawai, walaupun ada
sistem penilaian kinerja namun
pelaksanaannya kurang
menggambarkan kompetensi yang
dimiliki setiap pegawai sehingga
pegawai merasa kesulitan untuk
memenuhi standar kinerja yang
ditetapkan. Dengan kata lain
pelaksanaan kinerja yang dilakukan
hanya dilaksanakan dengan sistem
tahu sama tahu. Dengan pengertian
kalau ada pegawai yang telah
melaksanakan tugasnya dengan
standart yang ditetapkan namun
masih ada juga pegawai yang masih
menunda-nunda tugas sehingga tidak
mencapai standart yang telah
ditetapkan. Dan sistem   penilaian
kinerja ini tidak seluruhnya diketahui
oleh pegawai, padahal salah satu
faktor dilakukannya penilaian kinerja
ini adalah hasil dari penilaian harus
disampaikan kepada pegawai yang
dinilai. Oleh karena itu perlu adanya
sistem penilaian kinerja yang akan
memberikan hasil yang positif jika
metode, instrumen dan proses
penilaian berlangsung secara adil dan
tidak bersifat subjektif.

Pelaksanaan penilaian ini pada
dasarnya hanya mengharapkan hasil
kerja terbaik dari pegawainya.
Dimana dituntutnya keberhasilan
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pegawai dalam pelaksanaan kerja dan
pencapaian kerja yang sesuai dengan
standart. Namun masih ada pegawai
yang belum mencapai standart. Selain
hasil kerja terbaik juga perlu adanya
perilaku pegawai yang mendukung
dalam pelaksanaan kerja yang sesuai
dengan standart.

Selanjutnya atribut
kompetensi pegawai di Universitas Al
Wasliyah Labuhanbatu, dilihat dari
hasil kerja dan perilaku pegawai juga
akan berkelanjutan  terhadap atribut
kompetensi pegawai terhadap tugas
atas jabatan yang sedang diembannya.
Dengan kata lain ketiga faktor ini
merupakan pelaksana penilaian
kinerja pegawai di Universitas Al
Wasliyah Labuhanbatu.

Penilaian kinerja ini merupakan
suatu pedoman yang diharapkan dapat
menunjukkan prestasi kerja  para
pegawai secara rutin dan teratur
sehingga sangat bermanfaat bagi
pengembangan karir pegawai yang
dinilai maupun Perguruan tinggi
secara keseluruhan. Prestasi kerja
seorang pegawai pada dasarnya
merupakan hasil kerja seorang
pegawai selama periode tertentu
dibandingkan dengan berbagai
kemungkinan, misalnya standard,
target/ sasaran atau kriteria yang telah
ditentukan terlebih dahulu dan telah
disepakati bersama. Tentunya dalam
hal penilaian tetap
mempertimbangkan situasi dan
kondisi yang mempengaruhi prestasi
tersebut.

KERANGKA BERPIKIR
Penilaian Kinerja merupakan

suatu sistem yang digunakan untuk
menilai dan mengetahui apakah
seorang pegawai telah melaksanakan
pekerjaannya masing-masing secara
keseluruhan sesuai dengan bidang dan
level yang dijabati. Pelaksanaan

penilaian ini diharapkan dapat
menunjukkan prestasi pegawai secara
rutin dan teratur sehingga sangat
bermanfaat bagi pengembangan karir
pegawai yang dinilai maupun
perusahaan secara keseluruhan.

Menurut Fathoni (2006)
penilaian kinerja adalah suatu
pendekatan dalam melakuan penilaian
kinerja para pegawai. Ada beberapa
faktor yang terdapat dalam penilaian
kinerja antara lain : (1). Yang dinilai
adalah manusia yang memiliki
kemampuan tertentu juga tidak luput
dari berbagai kelemahan dan
kekurangan. (2). Penilaian pada
serangkaian tolak ukur tertentu yang
realistik, berkaitan langsung dengan
tugas seseorang serta kriteria yang
ditetapkan dan diterapkan secara
objektif. (3). Hasil penilaian harus
disampaikan kepada pegawai yang
dinilai. (4). Hasil penilaian yang
dilakukan secara berkala itu
didokumentasikan dengan rapi dalam
arsip kepegawaian setiap orang
sehingga tidak ada informasi yang
hilang, baik yang sifatnya
menguntungkan maupun yang
merugikan pegawai. (5). Hasil
penilaian setiap orang dijadikan
bahan yang selalu turut
dipertimbangkan dalam setiap
keputusan yang diambil mengenai
mutasi pegawai, baik dalam arti
promosi, alih tugas, alih wilayah,
demosi maupun pemberhentian tidak
atas permintaan sendiri.

Menurut Fathoni (2006),
pengalaman banyak organisasi
menunjukkan bahwa suatu sistem
penilaian kinerja yang baik sangat
bermanfaat untuk berbagai
kepentingan, seperti : (1). Mendorong
peningkatan prestasi kerja. (2).
Sebagai bahan pengambilan
keputusan dalam memberikan
imbalan. (3). Untuk kepentingan
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mutasi pegawai. (4). Guna menyusun
program pendidikan dan pelatihan
baik yang dimaksudkan untuk
mengatasi berbagai kekurangan dan
kelemahan maupun untuk
mengembangkan potensi karyawan
yang ternyata belum sepenuhnya
digali dan yang terungkap melalui
penilaian kinerja. (5). Membantu para
pegawai menentukan rencana
kariernya dan dengan membantu
bagian kepegawaian menyusun
program pengembangan karier yang
paling tepat dalam arti sesuai dengan
kebutuhan para pegawai dan dengan
kepentingan organisasi.

Menurut Heriono (2009) ada
beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi penilaian kinerja
dalam suatu perusahaan, antara lain
Hasil Kerja, Perilaku Pegawai,
Atribut Kompetensi, Komparatif.

Menurut Simanjuntak (2005)
dukungan organisasi merupakan
penyedian pengorganisasian.
penyediaan sarana dan prasarana,
pemilihan teknologi, kenyamanan
lingkungan kerja serta kondisi dan
syarat kerja. Semua ini dapat
berlangsung dengan baik jika
didukung dengan reward dan
punishment yang ada, Menurut
Hutchinson (1997), dukungan
organisasi bisa juga dipandang
sebagai komitmen organisasi pada
individu. Bila dalam interaksi
individu-organisasi, dikenal istilah
komitmen organisasi dari individu
pada organisasinya; maka dukungan
organisasi berarti sebaliknya, yaitu
komitmen organisasi pada individu
(karyawan) dalam organisasi tersebut.
Komitmen organisasi pada karyawan
bisa diberikan dalam berbagai bentuk,
di antaranya berupa rewards,
kompensasi yang setara, dan iklim
organisasi yang fair. Hubungan yang

kondusif ini teripta karena adanya
hubungan timbal balik.

Rhoades dan Eisenberger
(2002) dukungan organisasi
dinyatakan dengan :

1. Berdasarkan pada hukum
timbal balik, menciptakan
perasaan berkewajiban untuk
peduli pada keselamatan
organisasi dan membantu
organisasi untuk mencapai
tujuannya.

2. Kepedulian, pengakuan, rasa
hormat organisasi terhadap
mereka akan memenuhi
kebutuhan sosio-emosional
pegawai sehingga mereka
bangga pada organisasi dan
memasukkan peran mereka di
organisasi sebagai identitas
sosial mereka

3. Memperkuat keyakinan
pegawai bahwa organisasi
mengakui dan menghargai
prestasi yang meningkat.

METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sensus
dengan mengambil seluruh populasi
sebagai sampel. Adapun jenis
penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh Pegawai di
Universitas Alwashliyah Labuhanbatu
berjumlah 46 orang. Menurut Arikunto
(2007) menyatakan “Jika jumlah
subjeknya kurang dari 100 orang, maka
lebih baik semua subjeknya diteliti,
sehingga penelitiannya merupakan
penelitian populasi, karena subjeknya
meliputi semua yang terdapat  dalam
populasi”. Dengan demikian, jumlah
sampel sama dengan jumlah populasi
(sensus atau sampel jenuh).
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Populasi dan pengambilan sampel ditujukan dalam Tabel III.1
Tabel III.1. Distribusi Populasi

No. Kelompok Pegawai
Jumlah
(orang)

1 Pegawai Biro 15
2 Pegawai Fakultas Pendidikan Agama Islam 9
3 Pegawai Fakultas Teknik 4
4 Pegawai Fakultas Ekonomi 5
5 Pegawai Fakultas FKIP 13

Jumlah 46
Sumber : Universitas Alwashliyah Labuhanbatu (Data Diolah)

Jenis dan sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data primer, yaitu data yang

diperoleh dari wawancara
(interview) dan memberikan daftar
pertanyaan (questionnaire) kepada
responden penelitian.

2. Data sekunder, yaitu data yang
diperoleh dari studi dokumentasi,
dan literatur-literatur yang didapat
dari berbagai informasi yang
dimiliki pada Universitas
Alwashliyah Labuhanbatu.

Kegiatan untuk menilai kinerja
individu atau pegawai yang
dilakukan oleh atasan langsung
dalam rangka pertanggung
jawaban pegawai
a. Efisien
b. Efektif
c. Ketepatan waktu
d. Produktivitas

1. Prestasi  Kerja (Y)
Tingkat keberhasilan yang dicapai
seseorang untuk mengetahui
sejauhmana seseorang mencapai
prestasi yang diukur dan dinilai.

3 Prestasi Kerja
(Y)

Tingkat keberhasilan yang
dicapai seseorang untuk
mengetahui sejauhmana
seseorang mencapai prestasi
yang diukur dan dinilai.

1. Absensi
2. Teamwork
3. Pelayanan

Skala Likert

III.6.3. Identifikasi Variabel
Hipotesis Kedua

Berdasarkan perumusan masalah,
kerangka berpikir dan hipotesis yang
diajukan maka variabel-variabel dalam
penelitian ini untuk hipotesis kedua
diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Variabel bebas (independent

variable) yang terdiri dari: Hasil
Kerja (X1), Perilaku (X2), Atribut
dan Kompetensi (X3).

2. Variabel terikat (dependent
variable), yaitu Penilaian Kinerja
Pegawai di Universitas
Alwashliyah Labuhanbatu.

III.6.4. Definisi Operasional
Variabel Hipotesis Kedua

i. Menyelesaikan tugas kerja
yang diberikan secara
konsisten

ii. Menggunakan waktu
dengan efisien

a. TanggungJawab
i. Hadir secara rutin dan

tepat waktu
ii. Bekerja secara mandiri
iii. Kemampuan

berkomunikasi dan
berinteraksi
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Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Instrumen

Pengujian validitas akan
dilakukan di Universitas Islam
Labuhanbatu. Jumlah responden yang
digunakan untuk pengujian validitas
dan reliabilitas instrumen sebanyak 30
orang pegawai di luar sampel. Menurut
Umar (2008) menyatakan “Jumlah
responden untuk uji coba dilaksanakan
minimal 30 orang di luar sampel”.
Dengan jumlah minimal 30 oarang ini
distribusi skor (nilai) akan lebih
mendekati kurva normal.
Pada penelitian ini menggunakan uji
validitas isi, dimana pengujian validitas
isi dilakukan untuk mengukur
sejauhmana kuesioner atau alat ukur
tersebut mewakili semua aspek yang
dianggap sebagai kerangka konsep.
Untuk mempercepat perhitungan
pengolahan dan pengujian data maka
dilakukan dengan bantuan program
Sofwere Statistical Package For Social
Sciences (SPSS) versi 15.

Selanjutnya, nilai validitas dapat
dilihat pada kolom Correted Item –
Total Correlation. Jika  angka  korelasi
yang  diperoleh  lebih  besar  dari pada
angka  ritik

(r hitung > r tabel) maka instrumen
tersebut dikatakan valid. Angka kritik
pada penelitian ini adalah N-2 = 30 – 2
= 28 dengan taraf signifikan 5% maka
angka kritik untuk penelitian ini adalah
0,361.

Reliabilitas adalah alat untuk
mengukur suatu kuisioner yang
merupakan indikator dari variabel.
Suatu kuisioner dinyatakan reliabel
atau handal jika jawaban seseorang
terhadap pertanyaan konsisten dan
stabil dari waktu ke waktu. pengujian
reliabilitas dilakukan untuk mengetahui
konsisten hasil sebuah jawaban tentang
tanggapan responden.

Suatu kuesioner dikatakan
reliabel atau handal jika jawaban
seseorang terhadap pernyataan adalah
konsisten atau stabil dari waktu ke
waktu. Pengujian dilakukan dengan
cara mencobakan instrument sekali
saja, kemudian data yang diperoleh
dianalisis dengan teknik tertentu,
dalam hal ini teknik yang digunakan
adalah teknik Cronbach Alpha (α).
Suatu variabel dikatakan reliabel jika
memberikan nilai Cronbach Alpha >
0.60 (Ghozali, 2005).

Tabel III.10. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel

Variabel
Cronbach’s

Alpha
N

Of Items
Keterangan

1. Variabel Dukungan Organisasi
2. Variabel Penilaian Kinerja
3. Variabel Prestasi Kerja
4. Variabel Hasil Kerja
5. Variabel Perilaku
6. Variabel Atribut dan Kompetensi

0.792
0.897
0.925
0.951
0.947
0.938

11
4
4

12
6
4

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data  Diolah)

Reliabilitas yang kurang dari
0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7
dapat diterima dan reliabilitas dengan
Cronbach’s Alpha 0.8 atau diatasnya
adalah baik. Berdasarkan output yang
diperoleh pada tabel di atas, diperoleh
nilai koefisien reliabilitas pada semua

variabel lebih besar dari 0.8 (>0.8)
adalah baik kecuali variabel
dukungan organisasi lebih besar dari
0.7 (>0.7) adalah dapat diterima.
Maka variabel-variabel yang
digunakan pada instrumen tersebut
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adalah reliabel untuk digunakan
dalam penelitian.
Analisis Data Hipotesis Pertama
a. Uji Normalitas
Uji untuk mengetahui apakah data
berdistribusi normal atau mendekati

normal dilakukan dengan Regression
Standarized Residual. Hasil pengujian
dapat dilihat pada gambar di bawah
ini:
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Dependent Variable: Prestasi_Kerja

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Gambar IV.7. Hasil Uji Normalitas Hipotesis Pertama

Berdasarkan pada Gambar IV.7
di atas, dapat dilihat bahwa
penyebaran data berada pada sekitar
garis diagonal dan mengikuti garis
arah diagonal, maka nilai residual
terstandarisasi. Dengan demikian
maka model regresi hipotesis pertama
tersebut memenuhi asumsi
normalitas.
b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah
kejadian yang menginformasikan
terjadinya hubungan antara variabel-
variabel bebas dan hubungan yang
terjadi cukup besar. Hal ini
menyebabkan koefisien-koefisien
menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai
standard error setiap koefisien
regresi menjadi tidak terhingga.

Tabel IV.6. Hasil Uji Multikolinieritas Hipotesis Pertama

Model
Collinearity Statistics

Tolerance VIF
1 (Constant)

Dukungan_Organisasi .967 1.034
Penilaian_Kinerja .967 1.034

a Dependent Variable: Prestasi_Kerja
Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)

Berdasarkan pada Tabel IV.6 di
atas diketahui bahwa nilai Variance
Inflation  Factor (VIF) untuk variabel

bebas yang terdiri atas dukungan
organisasi dan penilaian kinerja
masing-masing sebesar 1,031. Hal ini

Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)
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menunjukkan bahwa nilai VIF
masing-masing variabel bebas di atas
lebih kecil dari 10 (VIF < 10).
Menurut Ghozali (2005), pedoman
suatu model regresi yang bebas
multikolinearitas adalah, mempunyai
VIF < 10 dan mempunyai angka
toleransi > 0,1. Dengan demikian
persamaan regresi berganda hipotesis
pertama terbebas dari asumsi
multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas

bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Jika variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain tetap,
maka disebut homoskedastisitas.
Sebaliknya, jika berbeda disebut
heteroskedastisitas.
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Dependent Variable: Prestasi_Kerja

Scatterplot

Gambar IV.8. Hasil Uji Heterokedastisitas Hipotesis Pertama

Berdasarkan pada Gambar IV.8
di atas terlihat bahwa titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka
0 pada sumbu Y. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa persamaan
regresi berganda hipotesis pertama
terbebas dari asumsi
heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda
Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama
menyatakan bahwa dukungan
organisasi dan penilaian kinerja
berpengaruh terhadap prestasi kerja
pegawai di UNIVA Labuhanbatu.

Tabel IV.7. Hasil Uji Koefisien Regresi Berganda Hipotesis Pertama

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant) 1.365 2.230
Dukungan_Organisasi .212 .042 .574
Penilaian_Kerja .395 .164 .274

a Dependent Variable: Prestasi_Kerja
Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)

Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)
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Berdasarkan pada Tabel IV.7 di
atas, maka persamaan regresi
berganda dalam penelitian adalah:

Ŷ = 1,281 + 0,212 X1 +
0,401 X2

Pada persamaan tersebut dapat
dilihat bahwa dukungan organisasi
(X1), dan penilaian kinerja (X2)
memiliki kemampuan untuk
mempengaruhi prestasi kerja (Y)
pegawai di UNIVA Labuhanbatu.
Dukungan organisasi (X1) dan
penilaian kinerja (X2) mempunyai
koefisien regresi positif yang
membuktikan kontibusinya terhadap

prestasi kerja (Y). Hal ini
menunjukkan bahwa prestasi kerja
pegawai di UNIVA Labuhanbatu
dapat dipengaruhi oleh dukungan
organisasi dan penilaian kinerja.

Koefisien Determinasi (R-Square)
Nilai koefisien determinasi (R2)

dipergunakan untuk mengukur
besarnya pengaruh variabel bebas
dukungan organisasi (X1) dan
penilaian kinerja (X2) terhadap
prestasi kerja (Y) pegawai di UNIVA
Labuhanbatu.

Tabel IV.8. Nilai Koefisien Determinasi Hipotesis Pertama

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .679(a) .461 .436 .96618
a Predictors: (Constant), Penilaian_Kinerja, Dukungan_Organisasi
b Dependent Variable: Prestasi_Kerja
Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel IV.8
diperoleh nilai koefisien determinasi
sebesar 0,461. Hal ini menunjukan
bahwa variabel dukungan organisasi
dan penilaian kinerja memiliki
kemampuan menjelaskan
pengaruhnya terhadap variabel
prestasi kerja pegawai di UNIVA
Labuhanbatu sebesar 46,1%.

Sedangkan sisanya sebesar 53,9%
merupakan pengaruh dari variabel
bebas lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.

Uji Secara Serempak
Hasil pengujian hipotesis

pertama secara serempak dapat dilihat
pada Tabel IV.9 sebagai berirkut:

Tabel IV.9. Uji F Hipotesis Pertama

Model Sum of Squares df
Mean

Square
F Sig.

1 Regression 34.316 2 17.158 18.380 .000(a)
Residual 40.141 43 .934

Total 74.457 45
a Predictors: (Constant), Penilaian_Kinerja, Dukungan_Organisasi
b Dependent Variable: Prestasi_Kerja
Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel IV.9 di atas
diperoleh bahwa nilai Fhitung (18,380)
lebih besar dibandingkan dengan nilai
Ftabel (3,21), dan sig. α (0,000a) lebih
kecil dari alpha 5% (0,05). Hal ini
mengindikasikan bahwa hasil
penelitian menolak H0 dan menerima

H1. Dengan tingkat signifikan 95%
dapat disimpulkan bahwa secara
simultan variabel bebas berpengaruh
terhadap variabel terikat. Ini memberi
arti bahwa dukungan organisasi dan
penilaian kinerja sangat menentukan
prestasi kerja pegawai di UNIVA
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Labuhanbatu. Besarnya tingkat
pengaruh kedua variabel ini dapat
dijadikan pedoman bagi pihak
UNIVA dalam menentukan prestasi
kerja. Prestasi kerja dapat mudah
dilihat dengan senantiasa
mempertimbangkan setiap indikator
dukungan organisasi dan penilaian
kinerja yang menjadi dorongan bagi

setiap pegawai di UNIVA
Labuhanbatu.

Uji Secara Parsial
Hasil pengujian hipotesis

pertama secara parsial dapat dilihat
pada Tabel IV.10 berikut:

Tabel IV.10. Uji Parsial Hipotesis Pertama

Model t Sig.

1 (Constant) .612 .544
Dukungan_Organisasi 5.039 .000
Penilaian_Kinerja 2.403 .021

a Dependent Variable: Prestasi_Kerja
Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel IV.10 di
atas diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Nilai thitung untuk variabel

dukungan organisasi (5,039) lebih
besar dibandingkan dengan nilai
ttabel (2,02), atau nilai sig. t untuk
variabel dukungan organisasi
(0,000) lebih kecil dari alpha
(0,025).
Berdasarkan hasil yang diperoleh
maka menolak H0 dan menerima
H1 untuk variabel dukungan
organisasi. Dengan demikian,
secara parsial dukungan
organisasi berpengaruh signifikan
terhadap prestasi kerja pegawai di
UNIVA Labuhanbatu.
Dukungan organisasi bisa juga
dipandang sebagai komitmen
organisasi pada individu. Bila
dalam interaksi individu-
organisasi, dikenal istilah
komitmen organisasi dari individu
pada organisasinya, maka
dukungan organisasi berarti
sebaliknya, yaitu komitmen
organisasi pada individu
(karyawan) dalam organisasi
tersebut. Komitmen organisasi
pada karyawan bisa diberikan

dalam berbagai bentuk, di
antaranya berupa rewards,
kompensasi yang setara, dan iklim
organisasi yang fair. Dengan
terbentuknya dukungan organisasi
yang baik diharapkan prestasi
kerja pegawai dapat meningkat
dan dampaknya pada pencapaian
target-target tertentu yang telah
ditetapkan organisasi.

2. Nilai thitung untuk variabel
penilaian kinerja (2,403) lebih
besar dibandingkan dengan nilai
ttabel (2,02), atau nilai sig. t untuk
variabel penilaian kinerja (0,021)
lebih kecil dari alpha (0,025).
Berdasarkan hasil yang diperoleh
maka menolak H0 dan menerima
H1 untuk variabel penilaian
kinerja. Dengan demikian, secara
parsial penilaian kinerja
berpengaruh terhadap prestasi
kerja pegawai di UNIVA
Labuhanbatu.
Penilaian Kinerja merupakan
suatu sistem yang digunakan
untuk menilai dan mengetahui
apakah seorang pegawai telah
melaksanakan pekerjaannya
masing-masing secara
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keseluruhan sesuai dengan bidang
dan level yang dijabati.
Pelaksanaan penilaian ini
diharapkan dapat menunjukkan
prestasi pegawai secara rutin dan
teratur sehingga sangat
bermanfaat bagi pengembangan
karir pegawai yang dinilai
maupun organisasi secara
keseluruhan.

Berdasarkan output dengan
tingkat signifikan 95%, secara parsial
variabel bebas berpengaruh terhadap
variabel terikat dengan signifikan
kurang dari 0,025. Nilai thitung variabel
dukungan organisasi (5,039) lebih
besar dibandingkan dengan nilai thitung

variabel penilaian kinerja (2,403).
Artinya, variabel dukungan organisasi
lebih berperanan dalam menentukan

prestasi kerja pegawai di UNIVA
Labuhanbatu dibandingkan dengan
variabel penilaian kinerja. Dengan
demikian pihak UNIVA Labuhanbatu
perlu memberikan perhatian terhadap
variabel dukungan organisasi sebagai
salah satu faktor penentuan prestasi
kerja pegawai di UNIVA
Labuhanbatu.

Pengujian asumsi klasik hipotesis
kedua
a. Uji Normalitas
Uji untuk mengetahui apakah data
berdistribusi normal atau mendekati
normal dilakukan dengan Regression
Standarized Residual. Hasil pengujian
dapat dilihat pada gambar di bawah
ini:
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Dependent Variable: Penilaian_Kerja

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Gambar IV.9. Hasil Uji Normalitas Hipotesis Kedua

Berdasarkan pada Gambar IV.9
di atas, dapat dilihat bahwa
penyebaran data berada pada sekitar
garis diagonal dan mengikuti garis
arah diagonal, maka nilai residual

terstandarisasi. Dengan demikian
maka model regresi hipotesis kedua
tersebut memenuhi asumsi
normalitas.

Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)
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b. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah

kejadian yang menginformasikan
terjadinya hubungan antara variabel-
variabel bebas dan hubungan yang

terjadi cukup besar. Hal ini
menyebabkan koefisien-koefisien
menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai
standard error setiap koefisien
regresi menjadi tidak terhingga.

Tabel IV.11. Hasil Uji Multikolinieritas Hipotesis Kedua

Model
Collinearity Statistics

Tolerance VIF
1 (Constant)

Hasil_Kerja .747 1.338
Perilaku .285 3.508
Atribut_Kompetensi .288 3.472

a Dependent Variable: Penilaian_Kinerja
Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)

Berdasarkan pada Tabel IV.11
di atas diketahui bahwa nilai Variance
Inflation  Factor (VIF) untuk variabel
bebas yang terdiri atas hasil kerja,
perilaku, serta atribut dan kompetensi
lebih kecil dari 10 (VIF < 10).
Menurut Ghozali (2005), pedoman
suatu model regresi yang bebas
multikolinearitas adalah, mempunyai
VIF < 10 dan mempunyai angka
toleransi > 0,1. Dengan demikian
persamaan regresi berganda hipotesis

kedua terbebas dari asumsi
multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas

bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Jika variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain tetap,
maka disebut homoskedastisitas.
Sebaliknya, jika berbeda disebut
heteroskedastisitas.
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Gambar IV.10. Hasil Uji Heterokedastisitas Hipotesis Kedua

Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)
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Berdasarkan pada Gambar
IV.10 di atas terlihat bahwa titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka
0 pada sumbu Y. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa persamaan
regresi berganda hipotesis kedua
terbebas dari asumsi
heteroskedastisitas.

lAnalisis Regresi Berganda
Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua
menyatakan bahwa hasil kerja,
perilaku, serta atribut dan kompetensi
berpengaruh terhadap penilaian
kinerja pegawai di UNIVA
Labuhanbatu.

Tabel IV.12. Hasil Uji Koefisien Regresi Berganda Hipotesis Kedua

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant) 5.390 1.427
Hasil_Kerja .113 .042 .389
Perilaku .133 .106 .289
Atribut_Kompetensi .016 .162 .022

a Dependent Variable: Penilaian_Kinerja
Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)

Berdasarkan pada Tabel IV.12
di atas, maka persamaan regresi
berganda dalam penelitian adalah:

Ŷ = 5,390 + 0,113 X1 +
0,133 X2 + 0,016 X3

Pada persamaan tersebut dapat
dilihat bahwa hasil kerja (X1),
perilaku (X2), serta atribut dan
kompetensi (X3) memiliki
kemampuan untuk mempengaruhi
penilaian kinerja (Y) pegawai di
UNIVA Labuhanbatu. Hasil kerja
(X1), perilaku (X2), serta atribut
kompetensi (X3) mempunyai
koefisien regresi positif yang

membuktikan kontibusinya terhadap
penilaian kinerja (Y). Hal ini
menunjukkan bahwa penilaian kinerja
pegawai di UNIVA Labuhanbatu
dapat dipengaruhi oleh hasil kerja,
perilaku, serta atribut dan kompetensi.

Koefisien Determinasi (R-Square)
Nilai koefisien determinasi (R2)

dipergunakan untuk mengukur
besarnya pengaruh variabel hasil
kerja (X1), perilaku (X2), serta atribut
dan kompetensi (X3) terhadap
penilaian kinerja (Y) pegawai di
UNIVA Labuhanbatu.

Tabel IV.13. Nilai Koefisien Determinasi Hipotesis Kedua

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .603a .363 .3185 .73605
a Predictors: (Constant), Atribut_Kompetensi, Hasil_Kerja, Perilaku
b Dependent Variable: Penilaian_Kinerja
Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel IV.13
diperoleh nilai koefisien determinasi
sebesar 0,363. Hal ini menunjukan
bahwa variabel hasil kerja, perilaku,

serta atribut dan kompetensi memiliki
kemampuan menjelaskan
pengaruhnya terhadap variabel
penilaian kinerja pegawai di UNIVA
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Labuhanbatu sebesar 36,3%.
Sedangkan sisanya sebesar 63,7%
merupakan pengaruh dari variabel
bebas lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.

Uji Secara Serempak
Hasil pengujian hipotesis kedua

secara serempak dapat dilihat pada
Tabel IV.14 sebagai berirkut:

Tabel IV.14. Uji F Hipotesis Kedua

Model Sum of Squares df
Mean

Square
F Sig.

1 Regression 12.985 3 4.328 7.989 .000a

Residual 22.754 42 .542

Total 35.739 45
a Predictors: (Constant), Atribut_Kompetensi, Hasil_Kerja, Perilaku
b Dependent Variable: Penilaian_Kinerja
Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel IV.14 di
atas diperoleh bahwa nilai Fhitung

(7,989) lebih besar dibandingkan
dengan nilai Ftabel (2,83), dan sig. α
(0,000a) lebih kecil dari alpha 5%
(0,05). Hal ini mengindikasikan
bahwa hasil penelitian menolak H0

dan menerima H1. Dengan demikian
secara serempak hasil kerja, perilaku,
serta atribut dan kompetensi
berpengaruh terhadap penilaian
kinerja pegawai di UNIVA
Labuhanbatu, dengan tingkat
pengaruh yang sangat signifikan. Ini
memberi arti bahwa hasil kerja,
perilaku, serta atribut dan kompetensi
sangat menentukan penilaian kinerja

pegawai di UNIVA Labuhanbatu.
Besarnya tingkat pengaruh ketiga
variabel ini dapat dijadikan pedoman
bagi pihak UNIVA dalam
menentukan penilaian kinerja.
Penilaian kinerja dapat mudah dilihat
dengan senantiasa
mempertimbangkan setiap indikator
hasil kerja, perilaku, serta atribut dan
kompetensi bagi setiap pegawai di
UNIVA Labuhanbatu.

Uji Secara Parsial
Hasil pengujian hipotesis kedua

secara parsial dapat dilihat pada Tabel
IV.15 berikut:

Tabel IV.15. Uji Parsial Hipotesis Kedua

Model t Sig.

1 (Constant) 3.777 .000
Hasil_Kerja 2.730 .009
Perilaku 1.252 .217
Atribut_Kompetensi 0.097 .923

a Dependent Variable: Penilaian_Kinerja
Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel IV.15 di
atas diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Nilai thitung untuk variabel hasil

kerja (2,730) lebih besar
dibandingkan dengan nilai ttabel

(2,02), atau nilai sig. t untuk
variabel hasil kerja (0,009) lebih
kecil dari alpha (0,025).
Berdasarkan hasil yang diperoleh
maka menolak H0 dan menerima
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H1 untuk variabel hasil kerja.
Dengan demikian, secara parsial
hasil kerja berpengaruh signifikan
terhadap penilaian kinerja
pegawai di UNIVA Labuhanbatu.
Hasil kerja merupakan salah satu
komponen penting dalam
penilaian kinerja pegawai. Setiap
pegawai senantiasa mendapat
dorongan dari pihak UNIVA
dalam menunjukkan hasil kerja
yang baik, karena hasil kerja
maksimal dari setiap pegawai
merupakan indikator tercapainya
kinerja organisasi secara
menyeluruh.

2. Nilai thitung untuk variabel perilaku
(1,252) lebih kecil dibandingkan
dengan nilai ttabel (2,02), atau nilai
sig. t untuk variabel perilaku
(0,217) lebih besar dari alpha
(0,025).
Berdasarkan hasil yang diperoleh
maka menerima H0 dan menolak
H1 untuk variabel perilaku.
Dengan demikian, secara parsial
perilaku tidak berpengaruh
terhadap penilaian kinerja
pegawai di UNIVA Labuhanbatu.
Perilaku merupakan aspek tindak
tanduk pegawai dalam
melaksanakan pekerjaan. Bukan
hal yang mudah untuk merubah
perilaku seorang pegawai agar
dapat menyelesaikan setiap
pekerjaannya dengan baik. Akan
tetapi perilaku ini dapat diarahkan
untuk melakukan suatu pekerjaan
sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan organisasi, sehingga
penilaian kinerja terhadap
pegawai dapat dilakukan dengan
objektif terhadap hasil kerja
pegawai bersangkutan.

3. Nilai thitung untuk variabel atribut
dan kompetensi (0,097) lebih
kecil dibandingkan dengan nilai
ttabel (2,02), atau nilai sig. t untuk

variabel atribut dan kompetensi
(0,923) lebih besar dari alpha
(0,025).
Berdasarkan hasil yang diperoleh
maka menerima H0 dan menolak
H1 untuk variabel atribut dan
kompetensi. Dengan demikian,
secara parsial atribut dan
kompetensi tidak berpengaruh
terhadap penilaian kinerja
pegawai di UNIVA Labuhanbatu.
Tidak semua pegawai menyadari
bahwa penilaian kinerja juga
ditentukan oleh faktor atribut dan
kompetensi yang berkaitan
dengan kemahiran dan
penguasaan pegawai sesuai
tuntutan jabatan, pengetahuan,
keterampilan dan keahliannya.
Dalam penelitian ini, pegawai
hanya memberikan pendapat
bahwa hal yang terpenting saat
penilaian kinerja adalah hasil
kerja pegawai secara keseluruhan,
tanpa mempertimbangkan atribut
dan kompetensi lain yang
mempengaruhi penilaian tersebut.

Dengan demikian, secara
parsial variabel hasil kerja
berpengaruh lebih dominan daripada
variabel perilaku dan variabel atribut
kompetensi. Artinya, variabel hasil
kerja lebih berperan dalam
menentukan penilaian kinerja
pegawai di UNIVA Labuhanbatu
dibandingkan dengan variabel
perilaku dan variabel atribut
kompetensi. Berdasarkan hal ini,
maka pihak UNIVA Labuhanbatu
harus memperhatikan variabel hasil
kerja dalam penentuan penilaian
kinerja pegawai di UNIVA
Labuhanbatu.
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian
dan pembahasan yang di uraikan pada
bab sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
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1. Hipotesis pertama menunjukkan
bahwa, secara serempak
dukungan organisasi dan penilaian
kinerja berpengaruh terhadap
prestasi kerja pegawai di UNIVA
Labuhanbatu, dengan tingkat
pengaruh yang sangat signifikan.
Ini memberi arti bahwa dukungan
organisasi dan penilaian kinerja
sangat menentukan prestasi kerja
pegawai di UNIVA Labuhanbatu.
Besarnya tingkat pengaruh kedua
variabel ini dapat dijadikan
pedoman bagi pihak UNIVA
dalam menentukan prestasi kerja.
Secara parsial variabel dukungan
organisasi berpengaruh lebih
dominan daripada variabel
penilaian kinerja. Artinya,
variabel dukungan organisasi
lebih berperanan dalam
menentukan prestasi kerja
pegawai di UNIVA Labuhanbatu
dibandingkan dengan variabel
penilaian kinerja.

2. Hipotesis kedua menunjukkan
bahwa, secara serempak hasil
kerja, perilaku, serta atribut dan
kompetensi berpengaruh terhadap
penilaian kinerja pegawai di
UNIVA Labuhanbatu, dengan
tingkat pengaruh yang sangat
signifikan. Ini memberi arti bahwa
hasil kerja, perilaku, serta atribut
dan kompetensi sangat
menentukan penilaian kinerja
pegawai di UNIVA. Besarnya
tingkat pengaruh ketiga variabel
ini dapat dijadikan pedoman bagi
pihak UNIVA dalam menentukan
penilaian kinerja. Secara parsial
variabel hasil kerja berpengaruh
lebih dominan daripada variabel
perilaku dan atribut kompetensi.
Artinya, variabel hasil kerja lebih
berperan dalam menentukan
penilaian kinerja pegawai di
UNIVA dibanding dengan

variabel perilaku dan variabel
atribut kompetensi.

Saran
1. Dukungan organisasi merupakan

variabel yang paling dominan
mempengaruhi prestasi kerja
pegawai di UNIVA Labuhanbatu.
Berdasarkan hasil penelitian ini
sebaiknya pihak UNIVA
memberikan perhatian terhadap
penyesuaian kemampuan pegawai
dengan latar belakang pendidikan
pegawai. Hal ini perlu dilakukan
agar setiap pegawai merasakan
kecocokan antara kemampuan
yang dimiliki dengan pekerjaan
yang mereka terima, sehingga
diharapkan hasil kerja pegawai
dapat lebih dioptimalkan sebagai
upaya pencapaian target yang
telah ditetapkan oleh pihak
manajemen UNIVA.

2. Hasil kerja merupakan variabel
yang paling dominan
mempengaruhi penilaian kinerja
pegawai di UNIVA Labuhanbatu.
Berdasarkan hal ini sebaiknya
pihak UNIVA dapat mengurangi
tekanan terhadap pekerjaan yang
diberikan pada pegawai.
Pemberian beban kerja yang tidak
sesuai dengan kemampuan
pegawai serta target yang terlalu
tinggi dapat mengakibatkan
tekanan dalam bekerja semakin
tinggi pula. Hal ini dapat
berdampak kurang baik bagi hasil
kerja pegawai yang bersangkutan.
Untuk itu pihak UNIVA perlu
mengevaluasi target dan beban
kerja yang diberikan kepada
pegawainya agar hasilnya lebih
maksimal.
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