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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM 

Penelitian ini mengambil obyek Sumber Daya Manusia (pegawai) 

yang ada di kantor  BPS Provinsi NTT. Setiap pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaannya harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai sesuai dengan 

bagian masing-masing. Dalam hal ini semua pegawai dituntut untuk memiliki 

kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya sehingga visi dan misi BPS 

sebagai pelopor data statistic terpercaya bagi semua dapat tercapai. 

Peneliti tertarik meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai BPS provinsi NTT. Terdapat tiga faktor yang diduga mempengaruhi 

kinerja pegawai, antara lain profesionalisme, integritas dan budaya organisasi. 

Faktor profesionalisme dipilih sebagai variabel penelitian karena 

sebagai sebuah lembaga yang besar dan terdiri dari banyak pegawai yang 

mempunyai sikap dan kemampuan yang berbeda-beda, maka sangat dibutuhkan 

pegawai yang memiliki nilai profesionalisme yaitu faktor yang dianggap sebagai 

modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan 

tuganya. Jika pegawai memiliki nilai profesionalisme didalam menjalankan 

pekerjaannya, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja pegawai 

tersebut. 
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Faktor integritas dipilih sebagai variabel penelitian karena faktor 

integritas merupakan suatu sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap 

pegawai dalam pengabdiannya kepada organisasi. Integritas merupakan prediksi 

dari kinerja tingkah laku produktif seorang pegawai. Pegawai yang berintegritas 

tinggi akan lebih inovatif dan produktif dibandingkan dengn pegawai yang 

berintegritas rendah sehingga akan berimplikasi terhadap kinerja organisasi. 

   Profesionalisme dan integritas  dilaksanakkan dalam keseharian praktek 

kerja seluruh insan BPS. Inilah yang disebut kultur dan jika dilaksanakkan   

dalam suatu organisasi maka disebut sebagai organizational culture atau budaya 

organisasi maka diharapkan akan meningkatkan kinerja pegawai BPS yang baik. 

  

B. Hasil Penelitian  

1. Karakteristik Responden   

Karakteristik responden yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah keadaan atau identitas yang melekat pada responden. Karakteristik 

responden dalam penelitian ini dilihat dari berbagai aspek seperti jenis kelamin, 

usia dan pekerjaan. 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sebaran responden dilihat dari jenis kelamin, tampak pada Tabel 4.1 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

 Jumlah ASN BPS Provinsi Nusa TenggaraTimur  

Berdasarkan Jenis Kelamin,  2017 

No Jenis kelamin Jumlah ASN Presentasi (%) 

1 Laki-laki 31 42,47 

2 Perempuan 42 57,53 

Jumlah 73 100% 

           Sumber: data primer diolah, tahun 2018 

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa karakteristik jenis kelamin dari 

73 orang responden adalah ASN pada BPS Provinsi NTT yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 42 pegawai (57,47%) dan yang berjenis 

kelamin laki-laki adalah sebanyak 31 pegawai (57,53%). Sesuai data di 

atas, dapat disimpulkan ASN yang bekerja BPS Provinsi NTT didominasi 

oleh kaum perempuan. 

b. Karakteristik Responden  Berdasarkan Usia 

Beberapa responden dilihat dari usia dapat ditampilkan pada Tabel 

4.2 sebagai berikut.    

Tabel 4.2  

Jumlah ASN BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur   

berdasarkan usia, 2017 
No Usia Jumlah Pegawai Persentasi (%) 

1 18 -22 - 0.00 

2 23-27 11 15.07 

3 28-32 19 26.03 

4 33-37 16 21.91 

5 38-42 5 6.85 

6 43-47 5 6.85 

7 48-52 17 23.29 

Jumlah 73 100.00 

Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2018 
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Data pada Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa responden yang 

berumur 28-32 menjadi paling dominan pada BPS Provinsi NTT yakni sebanyak 

19 pegawai atau 26.03%, karena pada usia 28-32 merupakan usia produktif bagi 

pegawai dalam bekerja dan responden yang paling sedikit adalah pegawai dengan 

usia 38 – 42 tahun yakni 1 orang  dan juga usia 43-47 tahun yang berjumlah 1 

orang yang ada pada BPS Provinsi NTT.   

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan pada BPS 

Provinsi NTT dilihat dari jenis pekerjaan dapat ditampilkan pada Tabel 4.3 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3  

Jumlah ASN BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan pendidikan  

yang dirinci menurut jenis  kelamin, 2017 

No Pendidikan Jenis kelamin Jumlah Persentase 

(%) Laki-laki Perempuan 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. S-2 12 8 20 27.40 

2. S-1 4 12 16 21.92 

3. D-4 10 8 18 24.66 

4. D-3 3 4 7 9.59 

5. SLTA 5 7 12 16.43 

Total 34 39 73 

 

100.00 

Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2018 

Jumlah responden (ASN) yang bekerja pada BPS Provinsi NTT 

berdasarkan pendidikan terakhir didominasi oleh tingkat S2, yakni berjumlah 20 

pegawai atau sebesar 27.40% dan yang terendah adalah pendidikan terakhir D3 
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yakni, sebanyak 7 pegawai atau sebesar 9.59%. Data di atas menunjukkan jumlah 

responden terbanyak adalah tingkat pendidikan terakhir S2. 

 

C. Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif atau analisis statistik deskriptif merupakan alat 

statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

sekumpulan data yang digunakan dalam sebuah penelitian. 

 Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan dengan membuat 

tabel dari jawaban responden dan kemudian memberikan jawaban dari hasil 

persentasi dan jawaban responden berdasarkan rumus yang telah ditetapkan. 

Pada penelitian ini terdapat 4 variabel latent / konstruk, 2 diantaranya 

merupakan variabel latent / konstruk eksogen dan 2 variabel latent / konstruk 

endogen. Variabel latent / konstruk eksogen masing-masing adalah :  

1. Profesonalisme  

2. Integritas  

Sedangkan variabel latent / konstruk endogen masing-masing adalah : 

1. Budaya Organisasi 

2. Kinerja 

Setiap variabel latent merupakan konstruk dari beberapa variabel terobservasi 

/ indikator sebagaimana akan dijabarkan Tabel 4.4 dibawah ini : 

 



55 
 

Tabel 4.4 

Variabel Laten Konstru, Indikator, dan Butir Pernyataan 

Variabel 

Latent/ 

Konstruk 

Variabel 

Terobservasi  

Butir Pernyataan 

 

 

Profesionali

sme  

 

 

 Pengabdian 

pada profesi 

 Kewajiban 

sosial 

 Kemandirian 

 Keyakinan 

terhadap 

peraturan 

profesi 

 Hubungan 

dengan 

sesama 

profesi 

1. Saya akan menggunakan segenap 

pengetahuan, kemampuan, dan 

pengalaman saya dalam melaksanakan 

proses pengauditan 

2. Saya  sering  mengajak  rekan-rekan 

seprofesi  untuk  bertukar  pendapat 

tentang masalah yang ada baik dalam satu  

organisasi  maupun  organisasi lainnya. 

3. Saya selalu membuat keputusan sendiri 

tanpa tekanan dari pihak lain 

4. Saya merencanakan dan memutuskan hasil 

saya berdasarkan fakta yang  saya temui  

dalam  proses pemeriksaan 

5. Saya memiliki hubungan yang baik dengan 

rekan seprofesi 

 

 

Integritas  

 

 Kejujuran 

 Komitmen 

 Konsisten 

1. Saya selalu bekerja dengan jujur 

2. Saya selalu setia dan komitmen terhadap 

apa yang sudah direncakan 

3. Saya selalu konsisten dalam bekerja 

Budaya 

Organisasi 

 

 Inovasi  dan 

keberanian  

mengambil  

resiko 

 Perhatian  

terhadap  

detail   

 Berorientasi  

kepada  hasil 

 Berorientasi  

tim   

 Sikap  

agresif   

 Stabilitas   

1. Saya selalu menciptakan ide-ide yang 

inovatif dalam bekerja 

2. Saya siap mengambil resiko dalam 

melakukan pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab saya 

3. Pihak manajemen organisasi 

menginformasikan dengan jelas mengenai 

ukuran keberhasilan dalam pekerjaan saya 

4. Saya selalu berpikir bagaimana 

menyelesaikan pekerjaan dengan cepat 

dengan hasil yang optimal 

5. Saya merasa senang dengan pekerjaan 

yang saya jalani saat ini karena dapat 



56 
 

memberikan manfaat bagi organisasi 

6. Saya menjalin kerja sama dengan anggota 

satuan kerja lain untuk meningkatkan hasil 

yang baik bagi organisasi 

 

 

Kinerja 

karyawan 

(Y) 

 Kualitas 

 Kuantitas 

 Pelaksanaan 

tugas 

 Tanggung 

jawab 

1. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

dengan maksimal 

2. Saya bekerja sesuai standar kerja yang 

ditetapkan organisasi ini 

3. Saya mampu melaksanakan tugas dengan 

baik dan benar 

4. Saya telah memiliki sikap serta kesadaran 

yang tinggi  dan menunjukan rasa 

tanggung jawab yang besar terhadap 

pekerjaan 

 

a. Profesionalisme   

Adapun gambaran profesionalisme pegawai dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Persentase Jawaban Responden untuk Variabel Profesionalisme (X1) 

No  

Pernyataan 

Jumlah 

Jawaban 

Responden 

 

XPsp 

 

XPsp/5 

 

Psp 

Kategori 

Persepsi 

1. P1 326 4,46 0,892 89,2 Sangat Baik 

2. P2 301 4,12 0,824 82,4 Baik 

3. P3 292 4 0,80 80 Baik 

4. P4 295 4,04 0,808 80,8 Baik 

5. P5 303 4,15 0,83 83 Baik 

Total 1.517 4,15 0,8308 83,08 Baik 

      Sumber : data diolah  2018 

Hasil rekapitulasi pada Tabel 4.5 menunjukkan jumlah jawaban  

responden pada BPS Provinsi NTT  mengenai profesionalisme dengan rata-rata 
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skor untuk persepsi populasi sehingga kategori persepsi dari variabel kompensasi 

pada penelitian adalah sebesar 83,08% dan dikategorikan baik. 

b. Integritas   

Adapun gambaran variabel integritas dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 

Persentase Jawaban Responden untuk Variabel Integritas (X2) 

 

No 

 

Pernyataan 

Jumlah 

Jawaban 

Responden 

 

XPsp 

 

XPsp/5 

 

Psp 

 

Ket. 

1 P1 314 4,3 0,86 86 Sangat Baik 

2 P2 313 4,28 0,856 85,6 Sangat Baik 

3 P3 314 4,3 0,86 86 Sangat Baik 

Total 941 4,29 0,8586 85,86 Sangat Baik 

 Sumber : data diolah  2018 

Hasil rekapitulasi pada Tabel 4.6 menunjukkan rata-rata skor untuk 

persepsi populasi sehingga kategori persepsi dari integritas adalah 85,86% dan 

dikategorikan sangat baik. 

c. Budaya Organisasi 

Adapun gambaran  variabel budaya organisasi dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7  

Persentase Jawaban Responden untuk Variabel Budaya Organisasi 

 

No 

 

Pernyataan  

Jawaban 

Responden 

 

XPsp 

 

XPsp/5 

 

Psp 

Kategori 

Persepsi 

1 P1 314 4,3 0,86 86 Sangat Baik 

2 P2 310 4,24 0,848 84,8 Sangat Baik 

3 P3 320 4,38 0,876 87,6 Sangat Baik 

4 P4 287 3,93 0,678 67.8 Baik 
5 P5 311 4,26 0,852 85,2 Sangat Baik 

6 P6 313 4,28 0,856 85,6 Sangat Baik 

Total 1855 4,23 0,8228 82,28 Baik 
           Sumber : data diolah  2018 
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Hasil rekapitulasi pada tabel 4.7 menunjukkan jawaban reeponden 

dengan rata-rata skor untuk persepsi populasi sehingga kategori persepsi 

dari budaya organisasi adalah 82,28% dan dikategorikan baik. 

d. Kinerja  

Adapun gambaran kinerja pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8  

Pesentase Jawaban Responden untuk Variabel kinerja 

 

No 

 

Pernyataan 

Jumlah 

Jawaban 

Responden 

 

XPsp 

 

XPsp/5 

 

Psp 

Kategori 

Persepsi 

1 P1 333 4,56 0,912 91,2 Sangat Baik 

 2 P2 311 4,26 0,852 85,2 Sangat Baik 

3 P3 303 4,15 0,83 83 Baik  

4 P4 303 4,15 0,83 83 Baik  

Total  1.250 4,28 0,856 85,6 Sangat Baik 
  Sumber : data diolah  2018 

Hasil rekapitulasi pada tabel 4.8 menunjukkan jumlah jawaban 

responden dan rata-rata skor untuk persepsi populasi sehingga kategori 

persepsi dari kinerja adalah 85,6% dan dikategorikan sangat baik. 

 

D. Analisis Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) 

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis 

Partial Least Square (PLS) memerlukan 2 tahap untuk menilai Fit Model dari 

sebuah model penelitian (Ghozali, 2006). Tahap-tahap tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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4.1.  Menilai Outer Model atau Measurement Model 

Terdapat  tiga  kriteria  untuk menilai  outer  model  yaitu: 1) 

Convergent  Validity; 2) Discriminant Validity; 3) Composite Reliability, 

Cronbach Alpha dan Average Variance Extracted (AVE), dengan hasil 

evaluasi sebagai berikut: 

4.1.1 Convergent Validity  

Convergent validity atau validitas konvergen adalah validitas yang 

terbukti jika skor yang diperoleh dua instrument yang mengukur konsep yang 

sama, atau mengukur konsep dengan metode berbeda memiliki korelasi yang 

tinggi. 

Convergent validity merujuk pada derajat kesesuaian antara atribut 

hasil pengukuran alat ukur dan konsep-konsep teoritis yang menjelaskan 

keberadaan atribut-atribut dari variabel tersebut. Dari model pengukuran 

dengan refleksif, indikator convergent validity dinilai berdasarkan korelasi 

antara item score/component score yang diestimasi. Ukuran refleksif 

individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk 

yang diukur. Namun menurut Chin, 1998 (dalam Ghozali, 2006) untuk 

penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 

sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Hasil pengujian outer loadings dapat 

dilihat pada tabel 4.9 berikut ini: 
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Tabel 4.9  

Outer Loadings (Measurement Model) 

 
Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2018 

Hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS dengan menilai outer 

loadings (measurement model) sesuai tabel di atas menunjukkan nilai outer 

model atau korelasi antara konstruk dengan variabel memenuhi convergen 

validity karena sebagian besar indikator memiliki nilai loading factor di atas 

0,60 sehingga konstruk untuk semua variabel sudah tidak ada yang 

dieliminasi dari model. 

4.1.2  Discriminant Validity 

Discriminant validity merujuk pada derajat ketidaksesuaian antara 

atribut-atribut yang seharusnya tidak di ukur oleh alat ukur dan konsep-

konsep teoritis tentang variabel tersebut. Discriminant validity dari model 

pengukuran refleksif dapat di hitung berdasarkan nilai cross loading variabel 

manifest terhadap masing-masing variabel laten. 
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Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari 

masing-masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model 

mempunyai discriminant validity yang baik jika setiap nilai loading dari 

setiap indikator sebuah variabel laten memiliki nilai loading yang paling besar 

dari nilai loading lain terhadap variabel laten lainnya. Hasil pengujian 

discriminant validity diperoleh data sebagai berikut terlihat pada table 4.10 

Tabel 4.10 

Validitas Diskriminan 

 

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2018 

Berdasarkan data Tabel 4.10 dapat di lihat bahwa beberapa nilai 

loading factor untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten masih 

memiliki nilai loading factor yang tidak paling besar dibanding nilai loading 

jika dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap 

variabel laten belum memiliki discriminant validity yang baik dimana 

beberapa variabel laten masih memiliki pengukur yang berkorelasi tinggi 

dengan konstruk lainnya. 
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4.2  Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk 

dependen, uji t, serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. 

Dalam PLS SEM terdapat dua macam hubungan antara indikator dan 

variabel laten, yaitu model reflektif dan model formatif. Model reflektif 

mencerminkan bahwa setiap indikator merupakan pengukuran kesalahan yang 

dikenakan terhadap variabel laten. Arah sebab akibat ialah dari variabel laten ke 

indikator, dengan demikian indikator-indikator merupakan refleksi variasi dari 

variabel laten. Dengan demikian, perubahan pada variabel laten diharapkan akan 

menyebabkan perubahan pada semua indikatornya. Henseler, Ringle dan Sinkovicks, 

2009, (dalam Sarwono dan Narimawati, 2015). 

Model hubungan formatif ialah hubungan sebab akibat berasal dari indikator 

menuju ke variabel laten. Hal ini dapat terjadi jika suatu variabel laten didefenisikan 

sebagai kombinasi dari indikator-indikatornya. Dengan demikian perubahan yang 

terjadi pada indikator-indikator akan tercermin pada perubahan variabel latennya. 

Hasil pengujian model struktural dengan hubungan reflektif berupa gambar 

diagram jalur dapat dilihat dalam grafik dan hasil sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Uji Alogaritma 

 

Uji yang dilakukan pada outer model adalah meliputi Convergent 

Validity, Average Variance Extracted (AVE), Composite Realibility, dan 

Cronbach’s Alpa.  

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, pengujian Algoritma, nilai loading 

factor dari setiap indikator berada di atas 0,6 sedangkan untuk loading factor 

variabel budaya organisasi indikator ke 5 tidak mencapai sehingga perlu 

melakukan pengujian ulang dengan menghilangkan indikator ke 5 tersebut. 

Hasil pengujian ulang dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.2 

Uji Alogaritma 

 

Reliabilitas instrumen dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan nilai 

composite reliability, nilai Cronbach Alpha dan nilai Average Variance Extracted 

(AVE) dari masing-masing konstruk. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang 

tinggi jika nilai composit 0,70, nilai Cronbach Alpha antara 0,50 sampai 0,60 

dianggap cukup memadai dan nilai AVE berada di atas 0,50. Pada tabel berikut 

akan disajikan nilai Composite Reliability, Cronbach Alpha dan AVE untuk seluruh 

variabel. 

Tabel 4.11 

 Composite Reliability, Cronbach Alpha dan Average Variance Extracted 

 
Cronbach's 

Alpha 
rho_A 

Reliabilitas 

Komposit 

Rata-rata Varians 

Diekstrak (AVE) 

x1 0.764 0.766 0.842 0.517 

x2 0.615 0.615 0.797 0.567 

y1 0.703 0.705 0.817 0.528 

y2 0.698 0.705 0.813 0.522 

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2018 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa semua konstruk 

memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai composite reliability 
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di atas 0,70, nilai Cronbach Alpha di atas 0,50 dan nilai AVE diatas 0,50 

sebagaimana kriteria yang direkomendasikan. 

4.3  Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R2 

untuk variabel dependen dan nilai koefisien path untuk variabel independen yang 

kemudian di nilai signifigkansinya berdasarkan nilai P-Value setiap path. Adapun 

model struktural penelitian berdasarkan hasil uji bootsrapping dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

Gambar 4.3 

Uji Bootsrapping 

 

Untuk menilai signifigkansi model prediksi dalam pengujian model 

struktural dapat dilihat dari nilai P-Value antara variabel independen ke variabel 

dependen dalam tabel path coefficient pada output SmartPLS dibawah ini. 
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Tabel 4.12  

 Hasil Uji Bootsrapping 

 

Hasil pengujian bootstrapping diatas dapat dijelaskan menggunakan 

tabel P-Values sebagai berikut: 

1. Variabel profesionalisme terhadap budaya organisasi. 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai P-Values sebesar 0,001. 

Nilai signifigkasi tersebut lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5% 

(0,05), maka keputusan yang diambil adalah variabel profesionalisme 

berpengaruh positif dan signifigkan terhadap budaya organisasi. Artinya jika 

profesionalisme semakin baik maka budaya organisasi juga akan baik. Hasil ini 

mendukung hipotesis 2 yang menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh 

secara positif dan signifigkan terhadap budaya organisasi. 

2. Variabel profesionalisme terhadap kinerja pegawai. 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai P-Values sebesar 0,000. 

Nilai signifigkasi tersebut lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5% 

(0,05), maka keputusan yang diambil adalah variabel profesionalisme 
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berpengaruh positif dan signifigkan terhadap kinerja pegawai. Artinya jika 

profesionalisme semakin baik maka kinerja pegawai juga akan baik. Hasil ini 

mendukung hipotesis 3 yang menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh 

secara positif dan signifigkan terhadap kinerja pegawai. 

3. Variabel integritas terhadap budaya organisasi. 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai P-Values sebesar 0,000. 

Nilai signifigkasi tersebut lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5% 

(0,05), maka keputusan yang diambil adalah variabel integritas berpengaruh 

positif dan signifigkan terhadap budaya organisasi. Artinya jika 

profesionalisme semakin baik maka budaya organisasi juga akan baik. Hasil 

ini mendukung hipotesis 4 yang menyatakan bahwa integritas berpengaruh 

secara positif dan signifigkan terhadap budaya organisasi. 

4. Variabel integritas terhadap kinerja. 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai P-Values sebesar 0,174. 

Nilai signifigkasi tersebut lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan 5% 

(0,05), maka keputusan yang diambil adalah variabel integritas berpengaruh 

positif dan tidak signifigkan terhadap budaya organisasi. Hasil ini menolak 

hipotesis 5 yang menyatakan bahwa integritas berpengaruh secara positif dan 

signifigkan terhadap budaya organisasi. 

5. Variabel budaya organisasi terhadap kinerja. 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai P-Values sebesar 0,146. 

Nilai signifigkasi tersebut lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan 5% 
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(0,05), maka keputusan yang diambil adalah variabel budaya organisasi 

berpengaruh positif dan tidak signifigkan terhadap kinerja. Hasil ini menolak 

hipotesis 6 yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh secara 

positif dan signifigkan terhadap kinerja pegawai. 

 

4.4 R  Square (R2) 

Nilai (R2) menunjukkan tingkat variasi variabel eksogen terhadap 

endogennya. Nilai (R2) yang semakin besar menunjukkan tingkat variasi yang 

semakin baik. Berikut adalah tabel nilai R square. 

Tabel 4.13  

Nilai R-Square 

  R Square Adjusted R Square 

Budaya Organisasi 0.641 0.631 

Kinerja Pegawai 0.735 0.724 

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2018 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, maka dapat 

diketahui bahwa: 

1. Nilai koefisien determinasi (R2) variabel budaya organisasi sebesar 

0,641. Nilai ini menjelaskan bahwa konstribusi variabel profesionalisme 

dan integritas terhadap variabel budaya organisasi adalah sebesar 0,641 

yang dapat diinterprestasikan bahwa budaya organisasi dapat dijelaskan 

oleh variabel profesionalisme dan integritas sebesar 64,10% sedangkan 

sisanya 45,90% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 
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2. Nilai koefisien determinasi (R2) variabel kinerja sebesar 0,735. Nilai ini 

menjelaskan bahwa konstribusi variabel profesionalisme, integritas dan 

budaya organisasi terhadap variabel kinerja pegawai BPS Provinsi NTT 

adalah sebesar 0,735 yang dapat diinterprestasikan bahwa kinerja 

pegawai BPS Provinsi NTT dapat dijelaskan oleh variabel 

profesionalisme, integritas dan budaya organisasi sebesar 73,50% 

sedangkan sisanya 26,50% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

4.5  Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah diuraikan sebelumnya, 

menunjukkan hasil pengujian hipotesis 1 yaitu gambaran umum 

profesionalisme, integritas, budaya organisasi dan kinerja menunjukkan 

hubungan antara masing-masing indikator maupun secara keseluruhan 

terhadap variabel laten secara teoritis dengan hasil baik untuk variabel 

profesionalisme dan variabel budaya organisasi. Sedangkan integritas dan 

kinerja mendapat hasil sangat baik.   

4.5.1 Analisis Variabel Kinerja 

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan  suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja akan tercapai jika didukung 



70 
 

oleh beberapa variabel yang dalam penelitian ini adalah variabel 

profesionalisme, variabel integritas dan variabel budaya organisasi. Hasil 

analisis inferensial diketahui bahwa kinerja dapat dipengaruhi oleh variabel 

profesionalisme dengan tingkat signifigkansi 0,000 namun kinerja tidak 

dipengaruhi oleh variabel integritas karena nilai signifigkansi diatas 0,05 yaitu 

sebesar 0,174 dan variabel budaya organisasi nilai signifigkansi 0,146.    

4.5.2  Pengaruh Profesionalisme (X1) terhadap Budaya Organisasi (Y1) 

Hasil rekapitulasi pada tabel 4.8 menunjukkan jumlah jawaban 73 

responden mengenai profesionalisme dengan rata-rata skor untuk persepsi 

populasi sehingga kategori persepsi dari variabel profesionalisme pada 

penelitian adalah sebesar 83,08% dan dikategorikan baik (hasil analisis 

deskriptif menunjukkan jawaban paling rendah yaitu pada indikator 

kemandirian dimana sesuai dengan yang terjadi dilapangan bahwa terkadang 

responden sulit untuk membuat keputusan sendiri dengan adanya tekanan dari 

pihak lain dikarenakan responden dituntut untuk melakukan tugas yang 

diberikan dengan efektif dan efisien). 

Sedangkan hasil uji statistik Inferensial menunjukkan bahwa nilai P-

Values sebesar 0,001. Nilai signifigkasi tersebut lebih kecil dari tingkat alpha 

yang digunakan 5% (0,05), maka keputusannya adalah variabel 

profesionalisme beserta indikator-indikatornya (pengabdian pada profesi, 

kewajiban social, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi dan 

hubungan hubungan dengan sesame profesi) berpengaruh positif dan 
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signifigkan terhadap budaya organisasi beserta indikator-indikatornya (inovasi 

dan keberanian mengambil resiko, perhatian terhadap detail, berorientasi 

kepada hasil, berorientasi kepada manusia, berorientasi tim, sikap agresif, 

stabilitas). Artinya jika profesionalisme semakin baik maka budaya organisasi 

juga akan baik. Hasil ini mendukung hipotesis 2 yang menyatakan bahwa 

profesionalisme berpengaruh secara positif dan signifigkan terhadap budaya 

organisasi.  

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Viktor D. 

Siahaan (2010) yang manyatakan bahwa Profesionalisme berpengaruh positif 

dan signifigkan terhadap kinerja pegawai dan menolak penelitian yang 

dilakukan oleh Gunawan Cahyasumirat (2006) pengaruh profesionalisme dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja internal auditor dengan kepuasan kerja 

sebagai variabel intervening study empris pada internal auditor pada PT. Bank 

BCA. Hasil penelitian menunjukkan profesionalisme tidak berpengaruh secara 

langsung namun berpengaruh positif melalui kepuasan kerja. 

4.5.3 Pengaruh Profesionalisme (X1) terhadap Kinerja (Y2) 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai P-Values sebesar 0,000. 

Nilai signifigkasi tersebut lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5% 

(0,05), maka keputusan yang diambil adalah variabel profesionalisme 

berpengaruh positif dan signifigkan terhadap kinerja pegawai. Artinya jika 

profesionalisme semakin baik maka kinerja pegawai juga akan baik. Hasil ini 

mendukung hipotesis 3 yang menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh 
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secara positif dan signifigkan terhadap kinerja pegawai. Hasil analisis 

deskriptif menunjukkan jawaban paling rendah yaitu pada indikator 

kemandirian dimana sesuai dengan yang terjadi dilapangan bahwa terkadang 

responden sulit untuk membuat keputusan sendiri dengan adanya tekanan dari 

pihak lain dikarenakan responden dituntut untuk melakukan tugas yang 

diberikan dengan efektif dan efisien. 

Penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Gunawan 

Cahyasumirat (2006) pengaruh profesionalisme dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja internal auditor dengan kepuasan kerja sebagai variabel 

intervening study empris pada internal auditor pada PT. Bank BCA. Hasil 

penelitian menunjukkan profesionalisme tidak berpengaruh secara langsung 

namun berpengaruh positif melalui kepuasan kerja. 

4.5.4.  Pengaruh Integritas (X2) terhadap Budaya Organisasi (Y1) 

Hasil rekapitulasi pada tabel 4.10 menunjukkan jumlah jawaban 73 

responden mengenai integritas mengenai rata-rata skor untuk persepsi 

populasi sehingga kategori persepsi dari integritas adalah 85,86% dan 

dikategorikan sangat baik. Hasil analisis deskriptif menunjukkan jawaban 

paling rendah yaitu pada indikator komitmen dimana sesuai dengan yang 

terjadi dilapangan bahwa terkadang responden tidak selalu setia dan 

komitmen terhadap apa yang sudah direncanakan dikarenakan banyak 

pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga pekerjaan yang sudah ditetapkan 

terkadang tidak dilaksanakan tepat waktu. 
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Hasil uji statistik inferensial menunjukkan bahwa nilai P-Values 

sebesar 0,000. Nilai signifigkasi tersebut lebih kecil dari tingkat alpha yang 

digunakan 5% (0,05), maka keputusan adalah variabel profesional beserta 

indikator-indikatornya yaitu : berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

budaya organisasi. Artinya jika profesionalisme semakin baik maka budaya 

organisasi juga akan baik. Hasil ini mendukung hipotesis 4 yang menyatakan 

bahwa integritas berpengaruh secara positif dan signifigkan terhadap budaya 

organisasi. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Yusnaena dan Syahril (2013) mengenai pengaruh  integritas terhadap kinerja 

pegawai pada sekretariat daerah kabupaten pesisir selatan menyimpulan 

bahwa. Berdasarkan pada hasil analisis data didapat jawaban tingkat 

pencapaian responden terhadap variable integritas pegawai berada pada 

kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 4,16 dengan TCR 83,12. hal ini 

sesuai dengan teori bahwa Integritas bukan sebuah faktor yang terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari. Ini adalah hasil dari disiplin pribadi, kepercayaan batin, 

dan keputusan untuk jujur sepenuhnya dalam segala situasi dalam kehidupan 

pemimpin. Untuk memperoleh integritas diperlukan suatu proses yang terus 

berlangsung. 

4.5.5.  Pengaruh integritas (X2) terhadap kinerja (Y2) 

 Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai P-Values sebesar 0,174. 

Nilai signifigkasi tersebut lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan 5% 
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(0,05), maka keputusan yang diambil adalah variabel integritas berpengaruh 

positif dan tidak signifigkan terhadap budaya organisasi. Hasil ini menolak 

hipotesis 5 yang menyatakan bahwa integritas berpengaruh secara positif dan 

signifigkan terhadap budaya organisasi. Hasil analisis deskriptif menunjukkan 

jawaban paling rendah yaitu pada indikator komitmen dimana sesuai dengan 

yang terjadi dilapangan bahwa terkadang responden tidak selalu setia dan 

komitmen terhadap apa yang sudah direncanakan dikarenakan banyak 

pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga pekerjaan yang sudah ditetapkan 

terkadang tidak dilaksanakan tepat waktu. 

Hasil penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh 

Yusnaena dan Syahril (2013) mengenai pengaruh  integritas terhadap kinerja 

pegawai pada sekretariat daerah kabupaten pesisir selatan menyimpulan 

bahwa. Berdasarkan pada hasil analisis data didapat jawaban tingkat 

pencapaian responden terhadap variable integritas pegawai berada pada 

kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 4,16 dengan TCR 83,12 . hal ini 

sesuai dengan teori bahwa Integritas bukan sebuah faktor yang terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari. Ini adalah hasil dari disiplin pribadi, kepercayaan batin, 

dan keputusan untuk jujur sepenuhnya dalam segala situasi dalam kehidupan 

pemimpin. Untuk memperoleh integritas diperlukan suatu proses yang terus 

berlangsung. 

4.5.6  Pengaruh Budaya Organisasi (Y1) terhadap Kinerja (Y2) 

Hasil rekapitulasi pada tabel 4.10 menunjukkan jumlah jawaban 73 
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responden mengenai integritas melalui rata-rata skor untuk persepsi populasi 

sehingga kategori persepsi dari budaya organisasi adalah 82,28% dan 

dikategorikan baik.  

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai P-Values sebesar 0,146. 

Nilai signifigkasi tersebut lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan 5% 

(0,05), maka keputusan yang diambil adalah variabel budaya organisasi 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja. Hasil ini menolak 

hipotesis 6 yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh secara 

positif dan signifigkan terhadap kinerja pegawai. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lina 

(2014) yang melakukan penelitian pada kinerja Biro Universitas 

Muhammadiyah Sumatera bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


