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ABSTRAKSI 
ANALISIS KOMUNIKASI, LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA MELALUI 

KEPUASAN KERJA PADA APARATUR PEMERINTAH DESA  

DI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK 

 
 

Nuryati  
NIM. 2017-01-020 

 
 

  Pembimbing I   :  Dr. Drs. H. Joko Utomo, MM 
Pembimbing II  :  Dr. Kertati Sumekar, SE, MM 

 
 

 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi, dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja Pada Aparatuur 
Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.  Jenis penelitian 
yang digunakan adalah . Populasi penelitian sebanyak 208 aparatur pemerintah desa 
dengan sampel penelitian sebanyak 114 aparatur pemerintah desa di Kecamatan 
Karanganyar Demak. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas. 
Analisis data dengan SEM (Structural Equation Modelling).  

Berdasarkan dari analisis menyimpulkan bahwa variabel komunikasi dan 
lingkungan berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kinerja aparatur 
pemerintah desa dengan total effect sebesar 0,318 dan 0,273, sedangkan pengaruh 
secara tidak langsung yaitu komunikasi dan lingkungan kerja berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dengan melalui kepuasan kerja 
pegawai sebebsar 0,187 dan 0,400 sehingga mempunyai pengaruh total sebesar 
0,506 dan 0,673. 

 
 

Kata kunci  :  Komunikasi, lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan kinerja aparatur desa 
dengan SEM Analisis.  
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ABSTRACT 
 
 
 

ANALYSIS OF COMMUNICATION, WORK ENVIRONMENT ON PERFORMANCE 
THROUGH WORK SATISFACTION ON DEVICES 

VILLAGE GOVERNMENT IN KARANGANYAR DISTRICT, DEMAK DISTRICT 
 
 
 

Nuryati  
NIM. 2017-01-020 

 
 
 

  Adviser  I   :  Dr. Drs. H. Joko Utomo, MM 
Adviser II   :   Dr. Kertati Sumekar, SE, MM 
 

 
 

This study aims to analyze the influence of communication, and the work 
environment on employee performance through job satisfaction in the Village 
Government Aparatuur in Karanganyar District, Demak Regency. The type of research 
used is. The study population was 208 village government officials with a sample of 
114 village government apparatus in the Karanganyar Demak District. Data analysis 
techniques use validity test, reliability test. Data analysis with SEM (Structural 
Equation Modeling). 

Based on the results of the analysis concluded that the communication and 
environmental variables have a significant direct effect on the performance of village 
government officials, while the indirect effect of communication and work environment 
has a significant effect on the performance of village government officials through 
employee job satisfaction. 

 
 
 

Keywords: Communication, work environment, job satisfaction, and performance of 
village officials with SEM Analysis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak dapat terpisahkan dari 

penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pemerintah Desa merupakan unit terdepan dalam 

pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua 

program. Karena itu, upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan 

pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakatnya. 

Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan 

pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan 

kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan 

tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua 

Aparatur Pemerintahan Desa, baik itu kepala desa, Perangkat Desa, dan Badan 

Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi 

kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Tidak hanya itu Komunikasi, 

Lingkungan kerja, Kepuasan Kerja sangat dibutuhkan oleh Perangkat Desa,  

Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Desa semua Aparatur 

Pemerintah Desa  dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam 

meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan secara profesional dan akuntabel. 

 Jika terjadi hal seperti itu, Kepala Desa harus terjun langsung dan mengatasi 

semua persoalan yang ada dalam lingkup pemerintahan yang dipimpinnya. Kepala 

1 
 

1 
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Desa selaku pimpinan pemerintahan, harus bisa memainkan peran dan fungsinya 

secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai 

perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam 

masyarakat, khususnya yang mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. 

Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan tindak 

lanjutinya, agar apa yang menjadi tujuan Pemerintahan bisa tercapai sesuai dengan 

yang diharapkan. 

Kepuasan kerja Pegawai menunjukkan terpenuhi atau tidaknya keinginan 

mereka terhadap pekerjaan yang dijalani (Timmreck, 2011:4). Jika lingkungan kerja 

Aparat Pemerintah Desa  tidak mendapatkan apa yang diharapkan diantaranya 

Komunikasi yang baik, pendapatan yang mmadahi, rekan kerja dan atasan yang 

menyenangkan serta kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri maka dapat dipastikan 

kinerja pegawai akan buruk. 

Komunikasi adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, 

dalam kelompok, dalam organisasi dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan, 

dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain 

(Muhammad, 2011:3). Fungsi komunikasi dalam setiap sistem sosial: informasi, 

sosialisasi, motivasi, perdebatan dan diskusi, pendidikan, memajukan kebudayaan, 

hiburan, dan integrasi (Widjaja, 2010:9). Tujuan komunikasi pada umumnya adalah 

agar apa yang kita sampaikan itu dapat dimengerti, agar memahami orang lain, 

supaya gagasan kita dapat diterima oleh orang lain, dan untuk menggerakkan orang 

lain untuk melakukan sesuatu. Singkatnya komunikasi bertujuan mengharapkan 

pengertian, dukungan gagasan, dan tindakan.  

Pengamatan sementara masih ada permasalahan komunikasi dengan bawahan 

dalam hal ini masyarakat tentang kurang responnya perangkat desa terhadap keluhan 

masyarakat atas pelayanan yang diberikan perangkat desa seperti: ketika terjadi 
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kesalahan tulis nama atau identitas penduduk dalam pembuatan Kartu Keluarga dan 

lain sebagainya. 

Tabel 1.1. 

Data kesalahan dalam pelayanan masyarakat oleh Aparat Pemerintah Desa di 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dalam 1 bulan pelayanan  

No. Desa Kesalahan 
tulis  

Kesalahan 
Kode  

Jumlah  

1. Jatirejo  2 - 2 

2. Ngaluran 4 - 4 

3. Wonoketingal 4 - 4 

4. Cangkring Rembang 2 2 4 

5. Cangkring 2 - 2 

6. Tuwang 3 1 4 

7. Undaan Kidul  1 1 2 

8. Undaan Lor 4 - 4 

9. Ketanjung 2 - 2 

10. Ngemplik Wetan 3 - 3 

11. Wonorejo 3 1 4 

12. Karanganyar 2 1 3 

13 Kedungwaru Kidul  1 2 3 

14. Kedungwaru Lor  2 2 4 

15. Bandungrejo  1 1 2 

16. Tugu Lor  1 1 2 

17. Kotakan  2 - 2 

Sumber: Aparat pemerintah desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 
 

Semua aparatur pemerintahan desa pernah mengalami kesalahan pelayanan 

yakni kesalahan tulis dan kesalahan kode pelayanan yang disebabkan karena 

komunikasi yang kurang dalam pemahaman antara perangkat desa dalam 

memberikan pelayanan pembuatan atau perubahan Kartu Keluarga.  

Di dalam lingkungan kerja yang baik akan memberikan kenyamanan pribadi dan 

dapat membangkitkan semangat kerja Aparat Pemerintah Desa sehingga dapat 

mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Disamping itu Aparat Pemerintah Desa  

akan lebih senang dan nyaman dalam bekerja jika fasilitas yang ada dalam keadaan 

bersih, tidak bising, pertukaran udara yang cukup baik dan peralatan yang memadai 
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serta relatif modern. Dengan lingkungan kerja yang baik akan berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja yang dirasakan oleh Aparatur Pemerintah Desa, sebab merupakan 

salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjamin agar Aparatur Pemerintah Desa 

dapat melaksanakan tugas tanpa mengalami gangguan. Memperhatikan kondisi fisik 

dari lingkungan kerja Aparatur Pemerintah Desa berarti mengurangi rasa jenuh dalam 

bekerja sehingga dapat melakukan tugasnya secara maksimal dan akhirnya pegawai 

merasa puas dalam bekerja sehingga meningkatkan kinerja pegawai. 

Lingkungan kerja aparatur desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, 

berdasarkan pengamatan terdapat permasalahan hubungan kerja dengan rekan kerja 

dalam menjalankan tugasnya masih terdapat kekurangan yang disebabkan karena 

adanya perasaan saling merasa tidak tupoksinya sehingga menyelesaikan pekerjaan 

saling menunggu instruksi atasan dalam hal ini kepala desa dalam hal lingkungan non 

fisik, sedangkan untuk lingkungan fisik pada desa-desa masih ada permasalahan 

dokumen atau arsip desa yang masih berantakan, tidak tertata dan alat-alat kantor 

yang sudah tidak layak atau jelek. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyak desa 

yang belum mempunyai cukup jumlah almari arisp di kantor desa. 

Penelitian tentang pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja pernah 

dilakukan oleh Dimas Okta Ardiansyah (2016) yang menyimpulkan bahwa komunikasi 

dapat meningkatkan kepuasan kerja maupun kinerja karyawan, namun berbeda 

dengan penelitiannya Lalujun, Victor, Greis (2016) menyimpulkan bahwa komunikasi 

organisasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Begitupula 

dengan penelitiannya Widyanto Eko (2014) menyatakan bahwa lingkungan kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai dan berbeda dengan 

penelitiannya Bayu Dwilaksono (2017) yang menyatakan bahwa lingkungan kerja 

terhadap kinerja pegawai menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Hampir semua aparatur pemerintahan paham tentang komunikasi, namun tidak 

semuanya memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif khususnya dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan fungsi-fungsi utama 

pemerintahan yang mencakup pelayanan, dan pemberdayaan. Hasil pengamatan 

pada aparatur desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, kesalahan 

pelayanan yakni kesalahan tulis dan kesalahan kode pelayanan yang disebabkan 

karena komunikasi yang kurang dalam pemahaman antara perangkat desa dalam 

memberikan pelayanan pembuatan atau perubahan Kartu Keluarga.  

Lingkungan kerja aparatur desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, 

berdasarkan pengamatan terdapat permasalahan hubungan kerja dengan rekan kerja 

dalam menjalankan tugasnya masih terdapat kekurangan yang disebabkan karena 

adanya perasaan saling merasa  tidak tupoksinya sehingga menyelesaikan pekerjaan 

saling menunggu instruksi atasan dalam hal ini kepala desa. 

Permasalahan di atas, merujuk pada rumusan masalah, yang dimaksudkan 

untuk mempermudah pembahasan terhadap materi penelitian yang secara sistematis 

sebagai berikut : 

1.2.1. Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja Aparatur 

Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak? 

1.2.2. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja kerja 

Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Demak? 

1.2.3. Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kinerja kerja Aparatur 

Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak? 

1.2.4. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja kerja Aparatur 

Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak? 
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1.2.5. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja kerja Aparatur 

Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak? 

1.2.6. Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kinerja melalui kepuasan 

kerja kerja Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Demak? 

1.2.7. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja melalui 

kepuasan kerja Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Demak? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1.3.1. Menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja Aparatur 

Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 

1.3.2. Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 

Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Demak. 

1.3.3. Menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kinerja Aparatur Pemerintah 

Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 

1.3.4. Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja Aparatur 

Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 

1.3.5. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja Aparatur 

Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 

1.3.6. Menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kinerja melalui kepuasan 

kerja Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Demak. 



7 

 

 

1.3.7. Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja melaui 

kepuasan kerja Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Demak. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan membantu 

pembaca dalam memahami komunikasi, lingkungan kerja, kepuasan 

kerja dan kinerja Aparatur Pemerintah Desa. 

1.4.2.  Praktis 

a. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris 

mengenai kinerja Aparatur Pemerintah Desa, yang dapat memberikan 

masukan pada manajemen dalam komunikasi dan lingkungan kerja 

dengan demikian kepuasan kerja pegawai yang semula mengalami 

masalah dapat ditingkatkan kembali sehingga kinerja Aparatur 

Pemerintah Desa juga meningkat. 

b. Bagi pihak lain 

Memberikan masukan sejauh mana komunikasi, lingkungan kerja 

dan kepuasan dapat memberikan kontribusi positif dalam 

meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Desa. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA  

 

2.1.  Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dimas Okta Ardiansyah (2016) Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai  

Dengan Dimediasi oleh Kepuasan Kerja  (Studi Pada Bagian Produksi Pabrik Kertas 

PT. Setia Kawan Makmur Sejahtera Tulungagung).  Hasil penelitian menunjukan 

bahwa komunikasi terhadap kepuasan kerja, komunikasi terhadap kinerja, kepuasan 

kerja terhadap kinerja, dan Peran mediasi kepuasan kerja terhadap komunikasi dan 

kinerja pegawai mempunyai pengaruh positif dan signifikan. 
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Lalujan Paramita, Victor P.K. Lengkong, Greis M. Sendow (2016) Pengaruh 

Komunikasi Organisasi Dan Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya 

Terhadap Kinerja Pegawai Di Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional Sulawesi 

Utara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Komunikasi Organisasi tidak 

memberikan pengaruh terhadap Kepuasan Kerja, Stres Kerja memberikan pengaruh 

terhadap Kepuasan Kerja, Komunikasi Organisasi dan Kepuasan Kerja memberikan 

pengaruh terhadap Kinerja Pegawai dan Stres Kerja tidak memberikan pengaruh 

terhadap Kinerja Pegawai, di Perum Bulog Divre Sulawesi Utara. Perum Bulog Divre 

Sulut sebaiknya lebih memperhatikan kepuasan kerja pegawai agar pegawai dapat 

berkinerja lebih maksimal dengan memperhatikan komunikasi organisasi dan stres 

kerja pegawai. 

 Rahmat Sukarja, Machasin (2015)  Pengaruh Kepemimpinan Dan Komunikasi 

Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dan 

berdasarkan hasil Statistik analisis telah dilakukan, hasilnya adalah sebagai berikut, 

yaitu: bahwa kepemimpinan dan komunikasi faktor secara bersamaan dan parsial 

dampak langsung dan signifikan pada kepuasan kerja. Itu lebih lanjut menemukan 

bahwa faktor kepemimpinan, komunikasi dan pekerjaan kepuasan secara bersamaan 

langsung efek signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini tidak sejalan untuk efek 

parsial, mana hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa satu-satunya faktor kepuasan 

kerja yang efek langsung signifikan terhadap kinerja pegawai. Kepemimpinan dan 

komunikasi faktor ditemukan hanya untuk memiliki dampak signifikan pada kinerja 

tidak langsung melalui pekerjaan kepuasan variabel. 

 Nela Pima Rahmawanti, Bambang Swasto, Arik Prasetya, (2014).  Pengaruh 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  (Studi pada Karyawan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

berdasarkan analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden menyetujui 

9 
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lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik yang ada diperusahaan sudah 

baik sehingga kinerja karyawan meningkat. Hasil analisis regresi linear berganda 

menunjukan bahwa secara parsial lingkungan kerja fisik mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan dan lingkungan kerja non fisik juga mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Hasil uji simultan menunjukkan 

lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Bayu Dwilaksono Hanafi, Corry Yohana, (2017) Pengaruh Motivasi, Dan 

Lingkungan Kerja, Terhadap Kinerja Pegawai, Dengan Kepuasan Kerja Sebagai 

Variabel Mediasi Pada PT.BNI Lifeinsurance. Hasil penelitian menunjukan variabel 

motivasi terhadap kinerja pegawai berpengaruh positif. Begitupun motivasi terhadap 

kepuasan kerja. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Motivasi terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh kepuasan kerja juga 

berpengaruh signifikan. Namun pada variabel lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai menunjukan tidak berpengaruh dan signifikan.Pada variabel lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja 

terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi bahwa 

kepuasan kerja positif memediasi hubungan antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai.Variabel kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. 

Widyanto Eko Susetyo (2014) Pengaruh Budaya Organisasi Dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Pegawai pada PT. Bank Muamalat 

Indonesia Divisi Konsumer Area Cabang Surabaya. Pengaruh Budaya Organisasi Dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Pegawai Pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia Divisi Konsumer Area Cabang Surabaya. Hasil dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi dan lingkungan kerja memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Selain itu variabel 
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budaya organisasi dan lingkungan kerja juga terbukti bepengaruh signifikanterhadap 

kinerja pegawai. Demikian halnya dengan kepuasan kerja yang juga ditemukan 

memiliki pengaruh signfikan terhadap kinerja pegawai PT. Bank Muamalat Indonesia 

Divisi Konsumer Area Cabang Surabaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

seluruh hipotesis dalam penelitian dinyatakan terbukti kebenarannya. 

Em Yusuf Iis, Mukhlis Yunus (2012) Kepuasan Kerja sebagai Variabel 

Intervening Self-Efficacy dan Kinerja Karyawan. Alat analisis yang digunakan adalah 

analisis jalur dengan metode SEM (Structural Equation Modeling) menggunakan 

AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel pemberdayaan, 

self-efficacy dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja, kinerja karyawan dan kepuasan kerja memediasi ketiga variabel 

eksogen dengan mediasi parsial variabel endogen. 

 

2.2.   Komunikasi 

Komunikasi Organisasi merupakan arus informasi, pertukaran informasi dan 

pemindahan arti dalam suatu organisasi (Prabawa, 2013:19). Komunikasi internal 

dibedakan dengan eksternal dan memandang peranan komunikasi terutama sekali 

sebagai koordinasi pribadi dan tujuan organisasi dan masalah menggiatkan aktivitas. 

Uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa komunikai organisasi berhubungan 

dengan arus informasi dan pertukaran informasi tersebut dalam satu organisasi 

secara eksternal dan internal. 

Komunikasi sebagai proses transisi informasi dan pemahaman melalui 

penggunaan simbol-simbol bersama dari satu orang atau kelompok ke pihak lainnya. 

Komunikasi adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, dalam 

kelompok, dalam organisasi dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan, dan 
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menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain 

(Muhammad, 2011:3).  

Fungsi komunikasi dalam setiap sistem sosial: informasi, sosialisasi, motivasi, 

perdebatan dan diskusi, pendidikan, memajukan kebudayaan, hiburan, dan integrasi. 

Tujuan komunikasi pada umumnya adalah agar apa yang kita sampaikan itu dapat 

dimengerti, agar memahami orang lain, supaya gagasan kita dapat diterima oleh 

orang lain, dan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Singkatnya 

komunikasi bertujuan mengharapkan pengertian, dukungan gagasan, dan tindakan.  

Beberapa faktor yang mampu meningkatkan komunikasi efektif dalam internal 

organisai, antara lain mencakup : melakukan tindak lanjut, mengatur aliran informasi, 

menggunakan umpan balik, empati, repetisi (pengulangan kembali), mendorong rasa 

saling percaya, mengatur waktu yang tepat, menyederhanakan bahasa, 

mendengarkan secara efektif, menggunakan gosip, dan mendorong komunikasi etis.  

Komunikasi merupakan pemindahan informasi dan pemahaman dari seseorang 

kepada seseorang. Untuk pemindahkan informasi yang dimaksud dalam komunikasi 

tersebut diperlukan suatu proses komunikasi. Menurut Webster New Collogiate 

Dictionary “istilah komunikasi berasal dari istilah Latin Communicare, bentuk past 

participle dari communication dan communicatus yang artinya suatu alat untuk 

berkomunikasi terutama suatu slstem penyampaian dan penerimaan berita, sepeti 

mlsalnya telepon, telegrap, radlo, dan lain sebagainya”. Gibson dan Ivan (2012:84) 

mengemukakan ‘’Komunikasi adalah pengiriman informasi dan pemahaman, 

mengenai simbol verbal atau non verbal’’. “Komunikasi adalah proses pemlndahan 

pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain.  

Luthans (2011) memberikan pengertian yang secara langsung mengarah pada 

peruba-han dan perkembangan organisasi yang hanya dapat terjadi melalui 

pengembangan sumber daya manusia di lingkungan masing-masing. Untuk mencapai 
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tujuan organisasi maka diperlukan sebuah komunikasi yang baik, di mana terdapat 

jalinan pengertian dalam komunikasi tersebut sehingga dapat dlmengerti serta 

dllaksanakan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain Komunikasi ini sangat 

berperan dalam suatu organisasi untuk menca-pai tujuannya Newstrom dan Davis 

(2014:151) mengemukakan bahwa “Apabila tidak ada komunikasi para pegawal tidak 

dapat menge-tahui apa yang dilakukan rekan seker-janya, pimpinan tidak dapat 

menerima masukan informasi, dan para penyelia tidak dapat mem-berikan instruksi”. 

Robbins (2016) menyebutkan bahwa “komuniksai membantu perkem-bangan motivasi 

dengan menjelaskan kepada para pegawai apa yang harus dilaku-kan, seberapa baik 

mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja yang di 

bawah standar”. 

Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kerja, terutama 

dalam membentuk organisasi yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, hubungan 

komunikasi yang terbuka harus diciptakan dalam organisasi. Wiryanto (2012:15) 

tentang komunikasi menyatakan bahwa: “Komunikasi adalah proses pemindahan 

pengertian dalam bentuk gagasan atas informasi dari satu orang ke orang lain”. 

Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang 

dipergunakan dalam percakapan, ekspresi wajah, intonasi, dan sebagainya. Menurut 

Sopiah (2014:141) Komunikasi didefenisikan sebagai penyampaian atau pertukaran. 

Indikator terkait dengan komunikasi dalam internal organisasi antara lain yaitu: 

komunikasi kepada bawahan, komunikasi kepada atasan, dan komunikasi horizontal. 

Flippo (2014:152) mengemukakan indikator-indikator komunikasi dalam suatu 

organisasi, yang terdiri dari: komunikasi ke atas, dan komunikasi ke bawah Siagian 

(2013:306) mengemukakan aliran-aliran komunikasi yang dapat digunakan untuk 

mengukur variabel komunikasi yang berjalan dalam suatu organisasi antara lain: 
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komunikasi vertikal ke bawah, komunikasi vertikal ke atas, komunikasi horizontal, dan 

komunikasi diagonal. 

Komunikasi merupakan cara setiap pegawai yang bekerja di suatu organisasi 

untuk saling bertukar informasi mengenai segala hal yang terjadi di lingkungan 

perusahaan, baik yang berpengaruh pada kegiatan operasional maupun kegiatan 

sosial antar pegawai.  Indikator komunikasi (Lalujan Paramita, dkk, 2018)  

1) Supportiveness 

2) Partisipasi dalam pembuatan keputusan 

3) Keterbukaan 

4) Tujuan kinerja yang tinggi. 

 

2.3. Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. Kinerja 

pegawai ditentukan oleh tingkat yang lebih pada lingkungan di mana mereka bekerja. 

Lingkungan kerja melibatkan semua aspek yang bertindak dan bereaksi pada tubuh 

dan pikiran dari pegawai. Di bawah psikologi organisasi, fisik, mental dan lingkungan 

sosial di mana pegawai bekerja dan pekerjaan yang harus dianalisis untuk efektivitas 

yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja. Tujuan utamanya adalah untuk 

menghasilkan lingkungan yang menjamin kemudahan dalam bekerja dan 

menghilangkan semua penyebab frustrasi, kecemasan dan kekhawatiran. Jika 

lingkungan kerja menyenangkan, maka kelelahan, monoton dan kebosanan 

diminimalkan dan kinerja bisa maksimal (Ruchi, Leblebici, 2012). 

Lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Beberapa pakar 

mengemukakan pengertian tentang lingkungan kerja, antara lain (Sopiah, 2014) yang 

menyatakan bahwa : 
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1) Menurut Nitisemito (2016:183) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

ada disekitar pada pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. 

2) Menurut Ahyari dalam Permana (2011) lingkungan kerja adalah lingkungan 

dimana para pegawai tersebut melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-

hari. 

3) Pendapat lain mengenai pengertian lingkungan kerja diungkapkan oleh 

Sedarmayanti dalam Hapsari (20011) lingkungan kerja adalah keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang 

bekerja, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun 

sebagai kelompok. 

Dalam melihat hubungan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai peneliti 

mengacu pada grand theory dua faktor Hezberg (Harsuko, 2011). Konsep ini 

menyebutkan faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik yang berperan dalam kinerja 

pegawai. Faktor intrinsik meliputi: 

a) Pekerjaan yang menyenangkan mengandung arti sejauh mana pekerjaan 

memberikan rasa senang bagi pelaku pekerjaan itu. 

b) Kesempatan berprestasi mengandung arti sejauh mana pekerjaan yang 

dilakukan memberi kesempatan untuk menunjukkan prestasi bagi pelaku 

pekerjaan itu. 

c) Meningkatkan keterampilan mengandung arti sejauh mana pekerjaan yang 

dilakukan memberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan bagi para 

pelakunya.  

Faktor ekstrinsik meliputi: 

a) Imbalan mengandung arti sejauh mana semua pendapatan baik uang 

maupun barang dapat mengganti jasa yang diberikan pelakunya. 
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b) Lingkungan kerja mengandung arti sejauh mana lingkungan kerja 

memberikan dukungan bagi pelakunya dalam melaksanakan pekerjaan 

c) Kebijakan Pemerintah Desa yang memotivasi mengandung arti sejauh mana 

kebijakan Pemerintah Desa memberikan dorongan kepada pelakunya untuk 

bekerja giat. 

Lingkungan kerja merupakan kehidupan sosial, psikologi, dan fisik dalam 

perusahaan yang berpengaruh terhadap pekerja dalam melaksanakan 

tugasnya. Sedarmayanti (dalam Hapsari, 2011) menyatakan bahwa secara garis 

besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yaitu : 

a. Lingkungan Kerja Fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan yang berbentuk fisik yang 

terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 

b. Lingkungan Kerja Non Fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi 

yang berkaitan dengan lingkungan kerja, baik hubungan dengan atasan 

maupun hubungan dengan sesama rekan kerja, ataupun hubungan 

dengan bawahan. Lingkungan kerja non fisik ini tidak bisa diabaikan. 

Lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yaitu:   (1) lingkungan kerja fisik 

dan (2) lingkungan kerja non fisik. Indikator dari lingkungan kerja terdiri 

atas :  

Indikator dari lingkungan kerja terdiri atas : Widyanto, dkk 

(2014) (Bayu dan Corry, 2017) 

1) Pekerjaan yang menyenangkan. 

2) Adanya kesempatan berprestasi. 



17 

 

 

3) Kesempatan untuk meningkatkan keterampilan. 

4) Dorongan kepada bawahan untuk bekerja giat. 

5) Hubungan kerja dengan atasan. 

6) Hubungan kerja dengan rekan kerja. 

 

2.4. Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong 

diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya 

(Mangkunegara,2015:117) menjelaskan bahwa. Kepuasan kerja sebagai suatu sikap 

umum seorang individu terhadap pekerjaannya (Robbins, 2011:107). 

Kepuasan kerja adalah seperangkat peraturan yang menyangkut perasaan 

menyenangkan dan tidak menyenangkan berhubungan dengan pekerjaan mereka 

(Davis dan Newton, 2016). Pegawai yang bergabung dalam organisasi akan 

membawa keinginan, kebutuhan, hasrat dan pengalaman masa lalu yang membentuk 

kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul berkaitan dengan pekerjaan yang 

disediakan sebagai sekumpulan perasaaan, kepuasan kerja yang bersifat dinamik. 

Kepuasan kerja dalam penelitian ini merupakan variabel mediasi. Kepuasan kerja 

merupakan salah satu kriteria untuk menetapkan kesehatan organisasi, memberikan 

jasa yang efektif dan sangat tergantung pada sumber daya manusia dan kepuasan 

kerja yang dialami oleh pegawai. Kepuasan kerja juga telah didefinisikan sebagai 

keadaan emosi positif yang dihasilkan dari kenikmatan seorang pekerja yang berasal 

dari pekerjaan mereka. Kepuasan kerja sebagai konsep dua dimensi yang terdiri dari 

dimensi kepuasan intrinsik dan ekstrinsik. Sumber intrinsik kepuasan tergantung pada 

karakteristik individu dari seseorang, seperti kemampuan untuk menggunakan inisiatif, 

hubungan dengan penyelia, atau pekerjaan yang pegawai benar-benar lakukan, ini 

merupakan aspek simbolik pada pekerjaan. Sumber ekstrinsik kepuasan yang 



18 

 

 

situasional dan tergantung pada lingkungan, seperti gaji, promosi, atau keamanan 

kerja; ini merupakan imbalan materi keuangan atau keuntungan dari pekerjaan. Kedua 

aspek pekerjaan ekstrinsik dan intrinsic harus bisa mewakili dalam ukuran gabungan 

dari kepuasan kerja secara keseluruhan. 

Kepuasaan kerja adalah “keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dengan mana para pegawai memandang pekerjaan mereka 

(Handoko, 2013:193). Kepuasan kerja didefinisikan dengan “hingga sejauh mana 

individu merasakan secara positif atau negatif berbagai macam faktor atau dimensi 

dari tugas-tugas dalam pekerjaannya” (Hariandja, 2012:290).  

Robbins (2013) mengemukakan bahwa “suatu tinjauan ulang yang ekstensif 

atas literatur menunjukkan bahwa faktor-faktor yang lebih penting yang mendorong 

kepuasan kerja adalah kerja yang secara mental menantang, ganjaran yang pantas, 

kondisi kerja yang mendukung, dan rekan sekerja yang mendukung”.  

Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Kerja yang secara mental menantang  

Pegawai cenderung lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi 

mereka kesempatan untuk menggunakan ketrampilan dan kemampuan 

mereka dan menawarkan beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik 

mengenai betapa baik mereka bekerja. Karakteristik ini membuat kerja 

secara mental menantang. Pekerjaan yang kurang menantang 

menciptakan kebosanan, tetapi yang terlalu banyak menantang 

menciptakan fiustasi dan perasaan gagal. Pada kondisi tantangan yang 

sedang, kebanyakan pegawai akan mengalami kesenangan dan kepuasan.  

2. Ganjaran yang pantas  

Para pegawai menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang 

mereka persepsikan sebagai adil, tidak meragukan, dan segaris dengan 
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pengharapan mereka. Bila upah dilihat sebagai adil yang didasarkan pada 

tuntutan pekerjaan, tingkat ketrampilan individu, dan standart pengu-pahan 

komunitas, kernungkinan besar akan dihasilkan kepuasan.  

3. Kondisi kerja yang mendukung 

Pegawai peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi 

maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang baik. Studi-studi 

memperagakan bah-wa pegawai lebih menyukai keadaan fisik sekitar yang 

tidak berbahaya atau merepotkan. Temperatur, cahaya keribu-tan, dan 

faktor-faktor lingkungan lain seharusnya tidak ekstrim (terlalu banyak atau 

terlalu sedikit). Di samping itu, kebanyakan kayawan lebih menyukai bekelja 

dakat dengan rumah, dengan fasilitas yang bersih dan relatif modern, dan 

dengan alat-alat dan peralatan yang memadai.  

4.    Rekan sekerja yang mendukung  

Bagi kebanyakan pegawai, kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi 

sosial. Oleh karena itu tidak mengejutkan bila mempunyai rekan sekerja 

yang ramah dan mendukung menghantar ke kepuasan kerja yang 

meningkat. Perilaku atasan juga merupakan determinan utama dari 

kepuasan. Umumnya studi mendapatkan bahwa kepuasan pegawai 

meniugkat bila penyelia langsung bersifat ramah dan dapat memahami, 

memberi pujian untuk kinerja yang baik, mendengarkan pendapat pegawai, 

dan menunjukkan suatu minat pribadi pada mereka. 

Tingkat kepuasan dari para pegawai yang bekerja di suatu perusahaan dalam 

menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari setiap pegawai di 

perusahaan. Indikator kepuasan kerja (Widyanto, dkk 2014)  

 

1) Puas dengan rekan kerja 
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2) Puas dengan atasan 

3) Puas dengan pekerjaan 

 

2.5. Kinerja Pegawai  

Kinerja adalah pencapaian atas tujuan organisasi yang dapat berbentuk output 

kuantitatif maupun kualitatif, kreatifitas, fleksibilitas, dapat diandalkan, atau hal-hal lain 

yang diinginkan oleh perusahaan (Brahmasari, 2014:64). Kinerja pada dasarnya 

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai (Mathis, 2011:4). 

Kinerja pegawai adalah prestasi kerja atau performansi pegawai (berkaitan erat 

dengan kemampuan dan motivasi kinerja pegawai itu ada 11 kreteria antara lain : 

kuantitas kerja pegawai, kualitas, efisiensi pegawai, standar kualitas, usaha pegawai, 

standar professional, kemampuan terhadap pekerjaan inti, kemampuan menggunakan 

akal sehat, ketepatan, pengetahuan dan kreativitas (Fuad Mas’ud, 2014). 

Kinerja pegawai juga dapat ditentukan sebagai kemampuan seseorang untuk 

tampil dan juga termasuk kesempatan dan kesediaan untuk mengerjakan tugasnya. 

Makna kesediaan untuk melakukan tugasnya berarti bahwa adanya keinginan 

pegawai dalam menempatkan banyak usaha terhadap pekerjaan mereka. Pegawai 

tergantung pada kemauan dan juga keterbukaan pegawai itu sendiri untuk melakukan 

pekerjaan mereka. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa dengan memiliki kemauan dan 

keterbukaan pegawai dalam melakukan pekerjaan mereka, itu bisa meningkatkan 

produktivitas pegawai yang juga mengarah ke kinerja. Teori tentang kinerja pegawai 

yang dikemukakan oleh As’ad (Harsuko, 2011) menyebutkan bahwa perbedaan 

kinerja antara orang yang satu dengan lainnya dalam situasi kerja adalah karena 

perbedaan karakteristik dari individu. Di samping itu, orang yang sama dapat 

menghasilkan kinerja yang berbeda di dalam situasi yang berbeda pula. Selanjutnya 
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kinerja itu garis besarnya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor-faktor individu 

(motivasi dan kepuasan) dan faktor-faktor situasi (lingkungan kerja). 

Kinerja pegawai (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pendapat Meyta (2011) indikator kinerja 

pegawai dari kinerja terdiri atas: 

1. Kualitas 

Kualitas kerja pegawai ini jauh lebih tinggi dari rata-rata 

2. Kuantitas 

Kuantitas kerja pegawai ini lebih tinggi 

dari rata-rata 

3. Ketepatan waktu 

Pegawai ini disiplin dalam waktu 

4.  Efisiensi 

Efisiensi pegawai ini jauh lebih tinggi dari rata-rata 

5.  Standar prosedur kerja 

Standar kualitas kerja pegawai ini jauh lebih tinggi dari standar resmi 

organisasi 

6. Kerjasama 

Kerjasama adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau juga 

lebih supaya dapat mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah 

direncanakan dan juga disepakati secara bersama. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN  

 

3.1. Kerangka Konsep Penelitian  

Kerangka Konsep Kerangka konseptual penelitian adalah suatu 

hubungan atau kaitan antara konsepsatu terhadap konsep yang lainya dari 

masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini untuk menghubungkan atau 

menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. 

Beberapa penjelasan pengertian dari definisi menegenai Pengaruh Komunikasi, dan 

Lingkungan kerja Melalui Kepuasan kerja Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah 

Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak maka dapat kita tarik sebuah 

merumusan model mengenai kinerja sebagai berikut   : 

Gambar 3.1. 

Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dimas Okta Ardiansyah (2016), Lalujan Paramita, Victor P.K. Lengkong, 
Greis M. Sendow (2016). 
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3.2. Perumusan Hipotesis  

3.2.1.  Komunikasi Terhadap Kepuasan Kerja  

Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak manajemen 

banyak dipakai alasan untuk menyukai jabatannya. Dalam hal ini adanya 

kesediaan pihak atasan untuk mau mendengar, memahami dan mengakui 

pendapat atapun prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan 

rasa puas terhadap kerja (Gilmer, Edy Sutrisno, 2016). Hal ini menunjukkan 

semakin baik komunikasi dalam pelaksanaan tugas pegawai akan meningkatkan 

rasa puas atau kepuasan kerja pegawai, sehingga:  

H1 :  Ada pengaruh positif signifikan komunikasi terhadap kepuasan kerja 

Aparatur  Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Demak. 

3.2.2. Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja  

Kesan yang nyaman akan lingkungan kerja dapat mengurangi rasa 

kejenuhan dan kebosanan dalam bekerja. Kenyamanan tersebut tentunya akan 

berdampak pada peningkatan motivasi dan menghasilkan kepuasan kerja 

karyawan. Sebaliknya, ketidaknyamanan dari lingkungan kerja yang dialami oleh 

karyawan bisa berakibat fatal yaitu menurunnya motivasi kerja karyawan itu 

sendiri dan menghasilkan ketidakpuasan kerja karyawan yang berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan dalam bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

baik lingkungan kerja akan meningkatkan kepuasan kerja pegawai, sehingga: 

H2 :  Ada pengaruh positif signifikan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 

Aparatur  Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 

3.2.3. Komunikasi Terhadap Kinerja  

Guna memperoleh kinerja yang baik maka, komunikasi dengan sesama 

karyawan, dengan atasan dan dengan bawahan harus terjalin dengan baik. 
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Menurut pendapat Robbins (2006) yang menjadi penghambat suksesnya kinerja 

karyawan adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Sifat efektif akan mudah 

bagi karyawan untuk bertahan bekerja di lingkungannya. Dengan menggunakan 

komunikasi yang efektif atau perpindahan makna dari satu orang ke orang lain, 

maka informasi dapat tersampaikan dengan baik. Komunikasi merupakan 

hubungan atau interaksi antara sesama manusia baik indvidu maupun kelompok 

untuk saling berbagi informasi, ide, atau sikap yang diperlukan karyawan. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik komunikasi akan meningkatkan kinerja 

pegawai, sehingga: 

H3 :  Ada pengaruh positif signifikan komunikasi terhadap kinerja Aparatur  

Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 

 

3.2.4.    Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja  

Lingkungan kerja adalah menjadi unsur pokok dalam menjalani 

pekerjaan, lingkungan kerja yang menjadi harapan bagi setiap karyawan 

menganai kenyamanan, aman, kondusif bersih dan fasilitas lengkap dapat 

menjadikan kinerja karyawan meningkat. Hal ini menunjukan bahwa semakin 

baik lingkungan akan meningkatkan kinerja pegawai, sehingga: 

H4 : Ada pengaruh positif signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja Aparatur  

Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 

 

 

3.2.5. Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Hubungan kolektif terakhir dalam penelitian ini adalah pengaruh dari 

Kepuasan Kerja terhadap Kinerja pegawai di instansi. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh signifikan 
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terhadap setiap perubahan Kinerja Pegawai di instansi. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian dari Juniantara (2015: 68) menerangkan bahwa hasil 

analisis data menunjukan bahwa kepuasan kerja yang diukur melalui empat 

indikator kepuasan intrinsik, kepuasan ekstrinsik, pengakuan dan 

otoritas/utilitas sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hal 

ini mengandung arti bahwa semakin meningkat kepusan kerja seorang 

pegawai maka semakin meningkat pula kinerja seorang pegawai. 

H5 : Ada pengaruh positif signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja Aparatur  

Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 

 

3.2.6. Komunikasi Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja Pegawai 

Karyawan yang dapat memberikan dan menerima informasi dengan baik 

dapat meningkatkan semangat kerja di dalam diri masing-masing individu dalam 

suatu organisasi karena karyawan puas terhadap pekerjaan mereja sehingga 

mampu melaksanakan tugas dengan baik untuk mencapai kinerja yang 

diharapkan. Prabawa (2013:19) mengatakan bahwa komunikasi organisasi 

merupakan arus informasi, pertukaran informasi dan pemindahan arti dalam 

suatu organisasi. Prabawa (2013, hal 19) mencatat bahwa komunikasi internal 

dibedakan dengan eksternal dan memandang peranan komunikasi terutama 

sekali sebagai koordinasi pribadi dan tujuan organisasi dan masalah 

menggiatkan aktivitas. Fitzgerald (2014), merupakan salah satu kriteria untuk 

menetapkan kesehatan organisasi, memberikan jasa yang efektif dan sangat 

tergantung pada sumber daya manusia dan kepuasan kerja yang dialami oleh 

pegawai. Kepuasan kerja juga telah didefinisikan sebagai keadaan emosi positif 

yang dihasilkan dari kenikmatan seorang pekerja yang berasal dari pekerjaan 
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mereka. Komunikasi yang baik akan memberikan dampak paningkatan pada 

kinerja apabila pegawai mempunyai kepuasan yang tinggi. 

H6 :  Ada pengaruh positif signifikan komunikasi terhadap kinerja melalui 

kepuasan kerja Aparatur  Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Demak. 

 

3.2.7. Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan 

Kerja 

Abdul Ghofar, Misbahuddin Azzuhri (2013) menyatakan bahwa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara variabel 

lingkungan kerja terhadap kinerja perawat melalui kepuasan kerja. Dimana 

variabel kepuasan kerja sebagai variabel intervening mampu menguatkan 

pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja perawat. Karena pengaruh langsung 

variabel lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dan pengaruh langsung 

antara variabel kepuasan kerja terhadap kinerja perawat signifikan maka 

pengaruh tidak langsung antara lingkungan kerja terhadap kinerja perawat 

melalui kepuasan kerja juga signifikan. Secara empiris penelitian ini menguatkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunanda (2012), dimana hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

lingkungan terhadap kinerja secara tidak langsung melalui kepuasan kerja. Jika 

membandingkan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Yunanda (2012) maka karakteristik responden cenderung 

memiliki kesamaan yakni pegawai yang bekerja di instansi sehingga 

memungkinkan hasil penelitian ini memiliki kesamaan yakni terdapat pengaruh 

tidak langsung antara lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui 

kepuasan kerja. 
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H7 :  Ada pengaruh positif signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja melalui 

kepuasan kerja kerja Aparatur  Pemerintah Desa di Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Demak. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN  

 

4.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini mendekripsikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk 

menganalisis sebuah model yang telah dikembangkan pada bab sebelumnya. 

Sistematika bahasan pada bab ini mencakup pendekatan penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, serta  analisis data. 

 

4.2. Populasi dan Sampel  

4.2.1.  Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2015:54). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan populasi merupakan 

keseluruhan objek yang diteliti, dapat berupa manusia, gejala-gejala atau 

peristiwa-peristiwa yang mempunyai karakteristik tertentu serta merupakan 

sumber data dan menentukan keberhasilan penelitian. Penelitian ini, yang 

menjadi populasi adalah Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Demak sebanyak 208 orang. 

 

4.2.2. Sampel  

Analisis SEM mensyaratkan jumlah sampel yang sesuai adalah 100-200 

dan tergantung pada jumlah indikator yang digunakan dalam seluruh variabel, 

pedomannya adalah 5-10 kali jumlah indikator (Hair Ferdinand, 2012). Penelitian 

ini, jumlah seluruh indikator 19, maka jumlah sampel yang diambil =  6 x 19  

indikator = 114 orang. 
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Teknik pengambilan sampel dengan metode proportional random sampling 

yakni metode pengambilan sampel dengan cara undian. Random sampling 

setiap kelas dalam populasi memiliki kesempatan untuk menjadi sampel. 

Proporsional digunakan untuk menentukan jumlah sampel perangkat desa pada 

masing-masing desa. Jumlah sampel perangkat desa dari masing-masing desa 

yang diambik sebagai sampel penelitian dapat dilihat tabel berikut ini. 

Tabel 4.1. 

Data Sampel Penelitian  

No. Desa Jumlah 
Populasi  

Jumlah sampel  

1. Jatirejo  8   8   x  114  :  208   = 4 

2. Ngaluran 14 14   x  114  :  208   = 8 

3. Wonoketingal 12 12   x  114  :  208   = 7 

4. Cangkring Rembang 15 15   x  114  :  208   = 8 

5. Cangkring 14 14   x  114  :  208   = 8 

6. Tuwang 14 14   x  114  :  208   = 8 

7. Undaan Kidul  11 11   x  114  :  208   = 6 

8. Undaan Lor 10 10   x  114  :  208   = 5 

9. Ketanjung 12 12   x  114  :  208   = 6 

10. Ngemplik Wetan 11 11   x  114  :  208   = 6 

11. Wonorejo 15 15   x  114  :  208   = 8 

12. Karanganyar 14 14   x  114  :  208   = 8 

13 Kedungwaru Kidul  15 15   x  114  :  208   = 8 

14. Kedungwaru Lor  11 11   x  114  :  208   = 6 

15. Bandungrejo  11 11   x  114  :  208   = 6 

16. Tugu Lor  9   9   x  114  :  208   = 5 

17. Kotakan  12 12   x  114  :  208   = 7 

Jumlah  208                                         114 

Sumber: Aparat pemerintah desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 
 
 
 
 
4.3. Variabel Penelitian  

4.3.1. Jenis variabel 

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang diperoleh, maka 

penulis menggunakan rencana analisis data dengan cara menentukan dua 

variabel berikut ini : 
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4.3.1.1. Variabel independen (Variabel Eksogen) 

Dalam penelitian ini yang termasuk variabel eksogen adalah : 

a. Komunikasi 

b. Lingkungan kerja 

4.3.1.2. Variabel dependen (Variabel Endogen) 

Dalam penelitian ini variabel Endogen adalah  

a. Kepuasan kerja  

b. Kinerja 

4.3.2. Definisi Operasional Variabel  

4.3.2.1. Komunikasi  

Komunikasi adalah cara setiap pegawai yang bekerja di suatu 

organisasi untuk saling bertukar informasi mengenai segala hal yang terjadi di 

lingkungan perusahaan, baik yang berpengaruh pada kegiatan operasional 

maupun kegiatan sosial antar pegawai. Indikator komunikasi (Lalujan Paramita, 

2018)  

1) Supportiveness 

2) Partisipasi dalam pembuatan keputusan 

3) Keterbukaan 

4) Tujuan kinerja yang tinggi 

 

4.3.2.2. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yaitu: (1) lingkungan kerja fisik 

dan (2) lingkungan kerja non fisik. Indikator dari lingkungan kerja terdiri atas : 

Widyanto, dkk  (2014) (Bayu dan Coory, 2017) 

1) Pekerjaan yang menyenangkan. 

2) Adanya kesempatan berprestasi. 
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3) Kesempatan untuk meningkatkan keterampilan. 

4) Dorongan kepada bawahan untuk bekerja giat. 

5) Hubungan kerja dengan atasan. 

6) Hubungan kerja dengan rekan kerja. 

4.3.2.3. Kepuasan Kerja  

Tingkat kepuasan dari para pegawai yang bekerja di suatu perusahaan 

dalam menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari 

setiap pegawai di perusahaan. Indikator kepuasan kerja (Widyanto, dkk 2014)  

1) Puas dengan rekan kerja 

2)  Puas dengan atasan 

3)  Puas dengan pekerjaan 

4.3.2.4. Kinerja Pegawai 

Kinerja pegawai (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya . Pendapat Meyta 

(2011) indikator kinerja pegawai dari kinerja terdiri atas: 

1)  Kualitas. Kualitas kerja pegawai ini jauh lebih tinggi dari rata-rata. 

2)  Kuantitas. Kuantitas kerja pegawai ini lebih tinggi dari rata-rata. 

3)  Ketepatan waktu. Pegawai ini disiplin dalam waktu 

4)  Efisiensi. Efisiensi pegawai ini jauh lebih tinggi dari rata-rata. 

5)  Standar prosedur kerja. Standar kualitas kerja pegawai ini jauh 

lebih tinggi dari standar resmi organisasi. 

6)  Kerjasama. Kerjasama adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan 

oleh dua orang atau juga lebih supaya dapat mencapai tujuan 

ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga 

disepakati secara bersama. 
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4.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang 

digunakan untuk memperoleh data penelitian. Penentuan metode pengumpulan data 

dipengaruhi oleh jenis dan sumber data penelitian yang dibutuhkan. Data penelitian 

pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis antara lain data subyek, data 

fisik dan data dokumenter (Indriantoro dan Supomo, 2016).  Data penelitian akan 

dianalisis dengan menggunakan analisis yang meliputi : 

1. Data primer. Yaitu merupakan data yang didapat dari sumber pertama, dalam 

data ini kami gunakan pengisian kuesioner kepada responden. Data primer ini 

juga untuk mengetahui sikap pegawai terhadap pekerjaan yang dihadapi. 

2. Data sekunder. Yaitu merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan oleh pihak pengumpul data primer (Organisasi). Data sekunder 

dalam penelitian ini merupakan data berupa dokumen yang ada 

hubungannya dengan masala peneltian. 

         Analisis Statistik deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai  

demografi responden yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan 

structural dalam lingkup tugas dan tanggung jawab.pegawai. 

 

4.5. Metode Pengumpulan Data 

4.5.1. Kuesioner : dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disampaikan 

kepada responden kemudian responden tinggal menjawab, dimana 

jawaban sudah disediakan. 

4.5.2. Wawancara : penulis melakukan tanya jawab dengan cara tatap muka 

langsung sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar 

pertanyaan yang berhubungan dengan materi penelitian. 
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4.6. Analisis Data 

Suatu penelitian membutuhkan analisis data dan interpretasinya yang bertujuan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dalam rangka mengungkap fenomena 

sosial tertentu. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Metode yang dipilih untuk 

menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang akan diteliti. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kausalitas atau hubungan 

pengaruh. Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini maka teknis 

analisis yang digunakan adalah SEM atau Structural Equation Modelling yang 

dioperasikan melalui program AMOS. Permodelan penelitian melalui SEM 

memungkinkan seorang peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat 

dimensional (yaitu mengukur apa indikator dari sebuah konsep) dan regresif 

(mengukur pengaruh atau derajad hubungan antara faktor yang telah diidentifikasikan 

dimensinya).  

Penelitian ini menggunakan 2 macam teknik analisis : confirmatory factor 

analysis pada SEM yang digunakan untuk mengkonfirmasi faktor yang paling dominan 

dalam suatu kelompok variabel, dan regression weight pada SEM yang digunakan 

untuk meneliti sebagian besar hubungan antar variabel. Hair (2005) menyatakan 

bahwa untuk membuat pemodelan SEM yang lengkap perlu dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Pengembangan model teoritis  

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengembangkan 

sebuah model penelitian dengan dukungan teori yang kuat melalui berbagai 

telaah pustaka dari sumber-sumber ilmiah yang berhubungan dengan model 

yang sedang dikembangkan. Tanpa dasar teoritis yang kuat, SEM tidak dapat 
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digunakan. SEM tidak digunakan untuk membentuk sebuah teori kausalitas, 

tetapi untuk menguji kausalitas yang sudah ada teorinya. Karena itu 

pengembangan teori yang berjustifikasi ilmiah merupakan syarat utama 

menggunakan permodelan SEM (Ferdinand, 2010:37). 

Model penelitian terdiri dari  variabel independen yang mempengaruhi 

variabel dependen. Indikator yang digunakan untuk menguji adanya hubungan 

kausalitas antara variabel yang diuji. Model teoritis yang dibangun akan 

dianalisis sebagai model yang researchable dengan menggunakan SEM 

(Ferdinand, 2010:38). 

 

 

 

2. Pengembangan diagram alur ( path diagram )  

Model penelitian yang sedang dikembangkan akan digambarkan dalam 

diagram alur untuk mempermudah melihat hubungan-hubungan kausalitas 

yang sedang diuji. Bahasa program di dalam SEM akan mengkonversi gambar 

diagram alur tersebut menjadi persamaan, persamaan menjadi estimasi. 

Diagram SEM dikenal sebagai konstruk atau faktor yaitu konsep-konsep 

dengan dasar teoritis yang kuat untuk menjelaskan berbagai bentuk hubungan. 

Disini akan ditemukan hubungan alur sebab akibat dari berbagai konstruk yang 

akan digunakan dan atas dasar itu variabel-variabel untuk mengukur konstruk-

konstruk itu akan dicari (Ferdinand, 2010:41). 

a.  Konstruk eksogen (exogenous construct), dikenal sebagai source variable 

atau independent variable yang tidak diprediksi oleh variabel lain dalam 

model.  

b.  Konstruk endogen (endogenous construct) adalah faktor yang diprediksi 
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oleh 1 atau beberapa konstruk. Konstruk endogen dapat memprediksi 1 

atau beberapa konstruk endogen lain, tetapi konstruk eksogen hanya 

dapat berhubungan kausal dengan konstruk endogen.  

 

3. Konversi diagram alur dalam persamaan  

Setelah model penelitian dikembangkan dan digambar dalam diagram 

alur, langkah yang selanjutnya adalah melakukan konversi spesifikasi model 

ke dalam rangkaian persamaan. Persamaan yang dibangun terdiri dari : 

a. Persamaan struktural (structural equation) persamaan ini diturunkan 

untuk menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai konstruk, 

persamaan struktur dibangun dengan pedoman :  

Variabel endogen = variabel eksogen + variabel endogen + error  

b. Persamaan spesifikasi model pengukuran (measurement model) pada 

spesifikasi model ini ditentukan variabel mana mengukur konstruk mana, 

serta menentukan serangkaian matrik yang menunjukkan korelasi yang 

dihipotesiskan antar konstruk atau variabel.  

Measurement Model dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu 

proses permodelan yang digunakan untuk melakukan konfirmasi pada 

dimensi-dimensi yang digunakan. 

  Model  Matematis 

 Y1 = b1X1 + b2X2  + e1 

 Y2 = b3X1 + b4X2 + b5Y1 + e2 

  Keterangan : 

 b(1,2) = koefisien regresi variabel bebas (koefisien beta) 

 X1 = variabel Komunikasi 

 X2 = variabel Lingkungan Kerja 
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 Y1 = variabel Kepuasan Kerja  

 Y2 = variabel Kinerja 

 e(1,2) = disturbance error 

 

4. Memilih matrik input dan estimasi model  

Langkah berikutnya adalah memilih jenis input yang sesuai, karena penelitian 

ini akan menguji kausalitas maka Hair, dkk dalam Ferdinand (2010:52) 

menyarankan agar input yang diambil adalah kovarians. Dalam penelitian ini input 

yang akan digunakan adalah matrik kovarians sebagi input untuk operasi SEM 

karena penelitian hubungan kausalitas. Ada 2 aspek yang akan dijelaskan dalam 

memilih matrik input dan estimasi model, yaitu : 

a. Konstruk >< korelasi  

SEM merupakan alat analisis berbasis kovarian. Matrik kovarian 

digunakan karena dapat menunjukkan perbandingan yang valid antara 

populasi yang berbeda atau sampel yang berbeda, dimana hal tersebut tidak 

dapat dilakukan oleh korelasi. Matrik kovarian lebih banyak dipakai dalam 

penelitian mengenai hubungan, karena standar error dari berbagai penelitian 

menggunakan angka yang kurang akurat bila matrik korelasi digunakan 

sebagai input (Ferdinand, 2010:63). Matrik varian/ kovarian merupakan bentuk 

data yang lebih sesuai untuk memvalidasi hubungan-hubungan kausalitas.  

b. Ukuran sampel  

Ukuran sampel mempunyai peranan yang penting dalam 

mengestimasi hasil-hasil SEM. Ukuran sampel menghasilkan dasar dalam 

mengestimasi kesalahan sampling. Hair menyatakan bahwa ukuran sampel 

yang representatif adalan antara 100-200, dan memberi saran bahwa ukuran 

sampel minimum adalah sebanyak 5 observasi untuk setiap estimated 
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parameter. 

 

5. Kemungkinan munculnya masalah identifikasi  

Problem identifikasi model struktural adalah ketidakmampuan model untuk 

menghasilkan estimasi yang unik (unique solution/estimates) untuk setiap 

parameter yang diestimasi pada model (Hair et al., 2008:20). Indikator kunci 

untuk problem identifikasi dapat diketahui dengan melakukan langkah-langkah 

berikut : 

a. Model diestimasi berulang kali dengan starting value yang berbeda-beda, bila 

model tidak dapat dikonvergen pada titik yang sama setiap kali estimasi 

dilakukan maka indikasi terjadi identifikasi.  

b. Model diestimasi lalu angka koefisien dari salah satu variabel dicatat. Koefisien 

tersebut ditentukan sebagai suatu yang fix pada variabel itu kemudian 

dilakukan estimasi ulang. Bila overall fit index-nya berubah total dan berbeda 

jauh dari sebelumnya, maka diduga terjadi problem identifikasi.  

Gejala problem identifikasi adalah : 

1) Standard error untuk satu atau beberapa koefisien adalah sangat besar. 

2) Program tidak mampu menghasilkan matrik info yang seharusnya disajikan  

3) Muncul angka-angka yang aneh seperti adanya varians error yang negatif  

4) Munculnya korelasi yang sangat tinggi antar koefisien estimasi yang 

didapat (>0,90).  

Cara untuk mengatasi problem identifikasi adalah dengan memberikan 

lebih banyak konstrain pada model yang dianalisis. Hal ini berarti mengeliminasi 

jumlah estimate coefficients. Bila ini dilakukan, hasilnya adalah sebuah model 

yang overidentified. Oleh karena itu bila setiap estimasi dilakukan muncul 

problem identifikasi, maka perlu dipertimbangkan ulang antara lain dengan 
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mengembangkan lebih banyak konstruk (Ferdinand, 2010:52). 

 

6.  Evaluasi kriteria Goodness-of-Fit 

Evaluasi kriteria Goodness-of-Fit yang akan dilakukan meliputi 2 langkah. 

Pertama, data yang digunakan hanya dapat memenuhi asumsi-asumsi SEM. 

Evaluasi atas asumsi-asumsi SEM yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

(1) Ukuran sampel minimum adalah sebanyak 100 dan selanjutnya menggunakan 

5 observasi untuk setiap estimate parameter-nya  

(2) Sebaran data harus dianalisis untuk melihat apakah asumsi normalitas 

dipenuhi. Normalitas dapat diuji melalui gambar histogram data. Uji linearitas 

dapat silakkan melalui scatterplots dari data, yaitu dengan memilih pasangan 

data dan dilihat pola penyebarannya untuk menduga ada tidaknya linearitas.  

(3) Outliers, yang merupakan observasi dengan nilai-nilai ekstrim baik secara 

univariate maupun multivariate yang muncul karena kombinasi karakteristik unik 

yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi 

lainnya. Dapat dilakukan treatment pada outliers ini asal diketahui bagaimana 

outliers tersebut muncul. Outliers dapat muncul dalam 4 katagori :  

a) Outliers muncul karena kesalahan prosedur seperti kesalahan dalam 

memasukkan data atau kesalahan dalam mengkoding data.  

b) Outliers muncul karena keadaan khusus yang memungkinkan profil datanya 

lain daripada yang lain. Tetapi terdapat penjelasan mengenai penyebab 

munculnya nilai ekstrim itu. 

c) Outliers muncul karena suatu alasan tetapi tidak diketahui penyebabnya 

atau tidak ada penjelasan mengenai sebab-sebab munculnya nilai-nilai 

ekstrim tersebut.  

d) Outliers muncul dalam range nilai yang ada, tetapi bila dikombinasikan 
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dengan variabel yang lainnya, kombinasi menjadi tidak lazim atau sangat 

ekstrim. Ini disebut dengan multivariate outliers (Ferdinand, 2010:63). 

(4) Mendeteksi multikolinearitas dan singularitas dari determinan matrik kovarians 

yang sangat kecil memberikan indikasi adanya problem multikolinearitas atau 

singularitas. Treatment yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan variabel 

yang menyebabkan multikolinearitas atau singularitas tersebut.  

Kedua, dilakukan uji kesesuaian dan uji statistik terhadap model penelitian 

berdasarkan indeks kesesuaian dan cut-off value : 

a. χ2 chi square statistik, dimana model dipandang baik atau memuaskan bila 

niali chi square-nya rendah. Semakin kecil nilai χ2 semakin baik model itu dan 

diterima berdasarkan probabilitas dengan cut-off value sebesar p > 0,05 atau p 

> 0,10 (Hulland dalam Ferdinand, 2010).  

b. RMSEA (The Root Mean Square Error of Aproximation) yang menunjukkan 

goodness-of-fit yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam populasi 

(Hair dalam Ferdinand, 2010). Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 

0,08 merupakan index untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan 

sebuah close fit dari model itu berdasar degree of freedom (Browne dan 

Cudeck dalam Ferdinand, 2010).  

c. GFI (Goodness-of-Fit) adalah ukuran non statistical yang mempunyai rentang 

nilai antara 0 (poor fit) hingga 1,0 (perfect fit). Nilai yang tinggi dalam index ini 

menunjukkan suatu better fit (Ferdinand, 2010).  

d. AGFI (Adjusted Goodness-of-Fit Index) dimana tingkat penerimaan yang 

direkomendasikan adalah AGFI mempunyai nilai sama dengan atau lebih 

besar dari 0,90 (Hulland, 1996 dalam Ferdinand, 2010).  

e. CMIN/DF adalah minimum sampel discrepancy function yang dibagi dengan 

degree of freedom. CMIN/DF tidal lain adalah statistic chi square, χ2 dibagi 
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nilai DF-nya disebut χ2 relatif. Bila nilai χ2 relatif lebih kurang dari 2,0 atau 3,0 

maka merupakan indikasi dari acceptable fit antara model dan data (Artbuckle 

dalam Ferdinand, 2010).  

f. TLI (Tucker Lewis Index) merupakan incremental index yang membandingkan 

sebuah model yang diuji terhadap sebuah baseline model. Dimana nilai yang 

direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya sebuah model adalah ≥ 

0,95 (Hair dalam Ferdinand, 2010) dan nilai yang mendekati 1 menunjukkan a 

very good fit (Artbuckle dalam Ferdinand, 2010). 

g. CFI (Comparative Fit Index), yang mendekati 1, mengindikasikan tingkat fit 

yang paling tinggi (Artbuckle dalam Ferdinand, 2010). Nilai yang 

direkomendasikan adalah CFI ≥ 0,95. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian  

5.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak 

Kabupaten Demak lebih dikenal dengan sebutan kota Wali, dengan 

semboyan DEMAK BERAMAL (Bersih, Eloko, Rapi, Anggun, Maju, Aman, dan 

Lestari). Julukan Kabupaten Demak sebagai Kota Wali, Kota Belimbing, Kota 

Jambu. Karanganyar adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa 

Tengah, yang berjarak sekitar 18 km  dari ibu kota Kabupaten Demak ke arah 

timur. Ibukota Kecamatan Karanganyar ini berada di Desa Wonorejo. Luas 

wilayah Kecamatan Karanganyar 6.776 Km2 sebesar 7,55% dari luas seluruh 

Kabupaten Demak 89.743 hektar dengan kepadatan 100.000 km2/jiwa.  

Jumlah desa di Kecamatan Karanganyar 17 Desa yakni: Jatirejo, 

Ngaluran, Wonoketingal, Cangkring Rembang, Cangkring, Tuwang, Undaan 

Kidul, Undaan Lor, Ketanjung, Ngemplik Wetan, Wonorejo, Karanganyar, 

Kedungwaru Kidul, Kedungwaru Lor, Bandungrejo, Tugu Lor, dan Kotakan.  

Batas-batas wilayah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak 

adalah: 

Sebelah Utara  : Kabupaten Kudus 

Sebelah Selatan  : Kecamatan Gajah  

Sebelah Barat   : Kecamatan Mijen  

Sebelah Timur  : Kabupaten Kudus  
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5.2. Deskripsi Data  

5.2.1. Karakteristik Responden 

Penelitian ini menjelaskan karakteristik responden pegawai Puskesmas di 

Kabupaten Kudus yang didapat melalui kuesioner. Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1, karakteristik responden mencakup 

jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. 

1. Responden Menurut Jenis Kelamin 

Hasil kuesioner pada responden yakni 114 Aparatur Pemerintah Desa 

di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengenai karakteristik jenis 

kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Keterangan Responden Prosentase 

Laki-Laki   

Perempuan  

 65 

49 

57,0% 

43,0% 

Jumlah 114 100,0% 

 Sumber : Data primer yang diolah 2019. 

Berdasarkan tabel 5.1, diketahui hasil sebaran kuesioner 

menunjukkan jenis kelamin laki-laki mempunyai prosentase tinggi 57,0% 65 

orang dari 114 responden, sedangkan responden jenis kelamin perempuan 

sebanyak 49 orang dari 114responden  atau 43,0%. 

 

2. Responden Menurut Kelompok Usia  

 Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Demak yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 
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berjumlah 114 orang menurut kelompok umur secara lengkap dapat dilihat 

dalam Tabel 5.2 berikut ini. 

 

Tabel 5.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

Keterangan Responden Prosentase 

20 – 30 tahun 

31 – 40 tahun 

41 – 50 tahun 

di atas 50 tahun 

6 

67 

35 

6 

5,3% 

58,8% 

30,7% 

5,3% 

Jumlah 114 100,0% 

` Sumber : Data primer yang diolah 2019. 

Berdasarkan tabel 5.2 memperlihatkan bahwa dari 114 orang 

Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, 

sebagian besar telah berusia 31 - 40 tahun sebesar 67 responden sebesar 

58,8%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat 

tersebut mempunyai daya tahan tubuh yang kuat dan mempunyai semangat 

kerja, sehingga mereka pada umumnya mempunyai kinerja yang cenderung 

baik. Kemudian disusul responden dengan berusia 41-50 sebesar 35 orang 

sebesar 30,7%. Hal ini menunjukkan pengalaman mereka dalam 

memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi di pemerintahan desa, 

dan perangkat dengan usia 20 - 40 tahun dan usia di atas 50 tahun masing-

masing sebesar 6 responden sebesar 5,3%. 

 

3. Responden Menurut Masa Kerja  

Masa kerja berhubungan dengan waktu kerja seseorang, yaitu 

kuantitas seseorang dalam menjalani pekerjaan. Sejalan dengan masa kerja 
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bertambah, pegawai diharapkan semakin berkembang dan menguasai 

pekerjaannya dengan lebih baik serta dapat mengatasi berbagai macam 

bersoalan yang berkaitan dengan pekerjaan. Aparatur Pemerintah Desa di 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang menjadi responden dalam 

penelitian ini adalah berjumlah 114 orang menurut kelompok masa kerja 

secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel 5.3 berikut ini. 

Tabel 5.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja  

Keterangan Responden Prosentase 

1 –  5 tahun 

6 – 10 tahun 

11 – 15 tahun 

di atas 15 tahun 

12 

26 

52 

24 

10,5% 

22,8% 

45,6% 

21,1% 

Jumlah 114 100,0% 

 Sumber : Data primer yang diolah 2019. 

Berdasarkan tabel 5.3 memperlihatkan bahwa dari 114 orang 

Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, 

sebagian besar mempunyai masa kerja 11 – 15 tahun sebesar 52 

responden sebesar 45,6%.  Perangkat dengan masa kerja 6 – 10 tahun 

sebesar 26 responden sebesar 22,8%  perangkat dengan masa kerja di 

atas 15 tahun 24 responden sebesar 21,1% dan perangkat dengan masa 

kerja 1 – 5 tahun sebesar 12 responden sebesar 10,5%. 
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5.2.2. Tanggapan Responden Terhadap Variabel 

5.2.2.1. Variabel Komunikasi 

Komunikasi merupakan ara setiap pegawai yang bekerja di suatu organisasi 

untuk saling bertukar informasi mengenai segala hal yang terjadi di lingkungan 

perusahaan, baik yang berpengaruh pada kegiatan operasional maupun kegiatan 

sosial antar pegawai. Indikator yang digunakan dalam pengukuran adalah: 

Supportiveness, partisipasi dalam pembuatan keputusan, keterbukaan dan tujuan 

kinerja yang tinggi. Hasil analisis statistik deskriptif variabel Komunikasi dengan 

menggunakan skor rata-rata adalah seperti yang disajikan pada Tabel 5.4. 

Tabel 5.4 

Frekuensi Variabel Komunikasi 

Indikator 

Frekuensi Jawaban  Rerata 

(Mean) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(X1_1) Pemberian semangat kepada rekan kerja 

dalam mendapatkan penilaian kinerja yang 

lebih baik/meningkat (supportivenes). 

- - - - 1 - 7 54 52 - 8,37 

(X1_2) Atasan selalu mengajak bawahan 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 

- - - - - 2 7 72 33 - 8,19 

(X1_3) Keterbukaan ketika berkomunikasi dengan 

rekan kerja maupun atasan. 

- - - - 2 2 10 60 39 1 8,18 

(X1_4) Tujuan kinerja yang tinggi ditunjukkan dengan 

atasan selalu mendorong bawahan konsisten 

meningkatkan kemampuan. 

- - - - 1 - 16 57 40 - 8,18 

Indeks persepsi rata-rata variabel Komunikasi (X1) = 8,23 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019. 

 

Berdasarkan Tabel 5.4 menunjukkan bahwa skor rata-rata variabel komunikasi 

Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak adalah 

sebesar 8,23 dengan demikian Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Demak dapat dikategorikan sudah baik komunikasinya. Indikator X1-1 
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Supportiveness memiliki skor rata-rata tertinggi yaitu sebesar 8,37 menunjukkan 

bahwa pemberian semangat kepada rekan kerja dalam mendapatkan penilaian kinerja 

yang lebih baik/meningkat (supportivenes). 

 

5.2.2.3. Variabel Lingkungan Kerja    

Lingkungan kerja terbagi menjadi dua, lingkungan kerja fisik dan lingkungan 

kerja non fisik. Indikator dari lingkungan kerja terdiri atas: Pekerjaan yang 

menyenangkan, adanya kesempatan berprestasi, kesempatan untuk meningkatkan 

keterampilan, dorongan kepada bawahan untuk bekerja giat, hubungan kerja dengan 

atasan, serta hubungan kerja dengan rekan kerja (Widyanto dkk, 2014) dan Bayu dan 

Coory, 2017). Hasil analisis statistik deskriptif variabel lingkungan kerja dengan 

menggunakan skor rata-rata adalah seperti yang disajikan pada Tabel 5.5. 

Tabel 5.5 

Frekuensi Variabel Lingkungan Kerja  

Indikator 
Frekuensi Jawaban  Rerata 

(Mean) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(X2_5) Pekerjaan yang dikerjakan sangat 

menyenangkan. 

- - - - 1 2 17 51 42 1 8,18 

(X2_6) Instansi memberikan kesempatan 

berprestasi bagi seluruh pegawai. 

- - - - - - 8 69 35 2 8,27 

(X2_7) Instansi memberikan kesempatan untuk 

meningkatkan keteramp;ilan denan 

pengadaan pelatihan. 

- - - - - 3 12 59 39 1 8,20 

(X2_8) Atasan selalu memberikan dorongan 

kepada bawahan untuk bekerja giat. 

- - - - - 3 20 51 39 1 8,13 

(X2_9) Hubungan yang baik antara pegawai 

dengan atasan di instansi membantu dalam 

proses bekerja. 

- - - - - 3 13 51 46 1 8,25 

(X2_10) Hubungan kerja sesama rekan kerja 

membantu dalam bekerja dan menjalankan 

tugas di lingkungan instansi. 

- - - - 1 3 8 75 27 - 8,09 

Indeks persepsi rata-rata variabel Lingkungan Kerja (X2) = 8,19 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019. 
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Berdasarkan Tabel 5.5 menunjukkan bahwa skor rata-rata variabel lingkungan 

kerja Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Demak adalah sebesar 8,19 dengan demikian dapat dikategorikan sudah baik 

dalam lingkungan non fisik Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Demak. Indikator X2-6 bahwa Instansi telah 

memberikan kesempatan berprestasi bagi seluruh pegawai. memiliki skor rata-

rata tertinggi yaitu sebesar 8,27. 

 

5.2.2.4. Variabel Kepuasan Kerja  

Tingkat kepuasan dari para pegawai yang bekerja di suatu perusahaan 

dalam menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari setiap 

pegawai di perusahaan. Indikator kepuasan kerja: puas dengan rekan kerja, puas 

dengan atasan serta puas dengan pekerjaan. Hasil analisis statistik deskriptif 

variabel kepuasan kerja dengan menggunakan skor rata-rata adalah seperti yang 

disajikan pada Tabel 5.6.  

Tabel 5.6 

Frekuensi Variabel Kepuasan Kerja  

 

Indikator 

Frekuensi Jawaban  Rerata 

(Mean) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(Y1_11) Senang bekerja dengan rekan kerja karena 

mampu menciptakan suasana kerja yan 

harmonis satu dengan yang  lain. 

- - - - - 2 13 60 38 1 8,20 

(Y1_12) Senang dengan atasan yang dapat 

memberikan dukungan kepada bawahannya. 

- - - - - 6 27 46 35 - 7,96 

(Y1_13) Senang dengan pekerjaan sendiri karena 

sesuai dengan harapan. 

- - - - - 2 19 58 34 1 8,11 

Indeks persepsi rata-rata variabel Kepuasan Kerja (Y1) = 8,09 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.  
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Tabel 5.6 menunjukkan menunjukkan bahwa skor rata-rata variabel kepuasan 

kerja Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Demak adalah sebesar 8,09 dengan demikian dapat dikategorikan sudah puas 

dalam pekerjaan dari Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Demak. Indikator Y1-11 bahwa perangkat puas atau senang bekerja 

dengan rekan kerja karena mampu menciptakan suasana kerja yan harmonis 

satu dengan yang  lain. 

 

5.2.2.5. Variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Desa     

Kinerja pegawai (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja aparatur pemerintah desa 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang aparatur 

pemerintah desa, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Indikatornya terdiri atas:  kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, 

efisiensi, standar prosedur kerja, serta kerjasama.  

Hasil analisis statistik deskriptif variabel kinerja dengan menggunakan skor 

rata-rata adalah seperti yang disajikan pada Tabel 5.7. 
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Tabel 5.7 

Frekuensi Variabel Kinerja  

Indikator 
Frekuensi Jawaban  Rerata 

(Mean) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(Y2_14) Kualitas kerja jauh lebih tinggi dari rata-rata 

standar yang ditetapkan. 

- - - - - 5 17 44 47 1 8,19 

(Y2_15) Kuantitas kerja mampu lebih tinggi dari  

rata-rata waktu penyelesaian yang 

ditetapkan instansi. 

- - - - - 3 24 40 44 3 8,18 

(Y2_16) Tepat waktu dengan disiplin tidak datang 

terlambat kerja. 

- - - - - 3 20 42 48 1 8,21 

(Y2_17) Efisiensi kerja jauh lebih tinggi dari rata-rata 

dengan tidak membuang waktu kerja. 

- - - - - 4 17 51 40 2 8,17 

(Y2_18) Standar kualitas kerja jauh lebih tinggi dari 

standar resmi organisasi. 

- - - 1 - 1 22 41 48 1 8,19 

(Y2_19) Bekerjasama untuk mencapai tujuan 

ataupun target yang sebelumnya sudah 

direncanakan juga disepakati. 

- - - 1 - 2 16 52 43 - 8,17 

Indeks persepsi rata-rata variabel Kinerja (Y2) = 8,19 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 5.7 menunjukkan bahwa skor rata-rata variabel kinerja 

Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak 

adalah sebesar 8,19 dengan demikian dapat dikategorikan sudah baik dalam 

pencapaian kinerja Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Demak. Indikator Y2-16 bahwa tepat waktu dengan disiplin tidak 

datang terlambat kerja memiliki skor rata-rata tertinggi yaitu sebesar 8,21. 

 

5.3. Uji Instrumen Data  

5.3.1. Uji Validitas  

Instrumen dikatakan valid jika nilai koefisien korelasi skor butir dengan 

skor total r > 0,5,sebaliknya tidak valid jika nilai koefisien korelasi skor butir 

dengan skor total r <0,5.  Adapun hasil rekap try out uji validitas dan reliabilitas 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 5.8 

Uji Validitas  

Variabel Item 
Validitas 

Korelasi 1 Keterangan 

Komunikasi  1 

2 

3 

4 

0,548 

0,563 

0,663 

0,693 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid  

Lingkungan kerja 5 

6 

7 

8 

9 

10 

0,643 

0,569 

0,670 

0,579 

0,816 

0,514 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kepuasan Kerja  11 

12 

13 

0,758 

0,696 

0,747 

Valid 

Valid 

Valid 

Kinerja  14 

15 

16 

17 

18 

19 

0,715 

0,808 

0,885 

0,814 

0,676 

0,595 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid  

      Sumber : Hasil Analisis. 

 

5.3.2. Uji Reliabilitas  

Suatu instrumen juga harus reliable (handal), instrumen dikatakan reliable 

apabila alat tersebut dapat memberikan hasil ukur yang konsisten jika dilakukan 

oleh seseorang beberapa kali. Reliabilitas menunjukan sejauh mana pengukuran 

dapat memberikan suatu hasil yang tidak berbeda jika dilakukan pengukuran 

beberapa kali baik oleh satu orangmaupun oleh beberapa orang. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner berupa 

daftar pernyataan. Data akan diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji 

instrumen. Uji instrumen adalahpengujian sebelum diberikan kuesioner atau 

daftar pernyataan kepada responden, sehingga diperlukan adanya uji validitas 
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dan reliabilitas pada masing masing butir pertanyaan dari masing-masing 

variabel agar diperoleh data yang valid. 

Tabel 5.9 

Uji Reliabilitas 

Variabel 
Reliabilitas 
Konstruk 

AVE Keterangan 

Komunikasi 0,712 0,700 Reliabel 

Lingkungan kerja 0,802 0,7 00 Reliabel 

Kepuasan kerja  0,778 0,700 Reliabel  

Kinerja Pegawai 0,887 0,700 Reliabel 

         Sumber : Hasil analisis, 2019. 

Hasil uji reliabilitas variabel komunikasi, lingkungan kerja, kepuasan kerja dan 

kinerja memberikan nilai CR di atas nilai cut-off nya sebesar 0,70 sehingga 

dapat dikatakan reliabel. 

 

5.4. Analisis Data  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 

Modeling (SEM), terdapat dua macam teknik analisis yang dilakukan dalam SEM, 

yaitu : 

5.4.1. Analisis Faktor Konfirmatori (Confirmatory Factor Analysis)  

Terdapat dua jenis pengujian dalam tahap ini, yakni (1) confirmatory 

factor analysis (CFA) measurement model dan (2) structural equation model 

(SEM). confirmatory factor analysis (CFA) measurement model diarahkan untuk 

menyelidiki unidimensionalitas dari indikator-indikator yang menjelaskan sebuah 

faktor atau sebuah variabel laten. Sebagaimana dalam CFA, pengujian SEM 

juga dilakukan dengan dua macam pengujian yakni, uji kesesuaian model serta 

uji signifikansi kausalitas melalui uji koefisien regresi.  
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Langkah analisis untuk menguji model penelitian dilakukan melalui tiga 

tahap, yakni pertama menguji model konseptual, jika hasilnya kurang 

memuaskan dilanjutkan pada tahap kedua dengan memberikan perlakuan 

modifikasi terhadap model yang dikembangkan setelah memperhatikan indeks 

modifikasi dan dukungan (justifikasi) dari teori yang ada. Jika pada tahap kedua 

masih diperoleh hasil yang kurang memuaskan, maka ditempuh langkah yang 

ketiga dengan cara menghilangkan atau menghapus variabel yang memiliki nilai 

critical ratio (C.R) kurang dari 1.960, sebab variabel ini dipandang tidak 

berdimensi sama dengan variabel lainnya untuk menjelaskan sebuah variabel 

laten (Ferdinand, 2014). Loading factor atau lambda value () ini digunakan 

untuk menilai kecocokan, kesesuaian atau unidimensionalitas dari indikator-

indikator yang membentuk sebuah dimensi atau variabel. 

 

5.4.1.2. Analisis Konfirmatori Variabel Eksogen (X) 

Hasil uji hipotesis CFA variabel eksogen terhadap model secara 

keseluruhan (overall) dengan menggunakan confirmatory factor analysis (CFA) 

first order. Hasil uji konstruk variabe eksogen yaitu komunikasi (X1) dan 

lingkungan kerja  (X2) dievaluasi berdasarkan goodness of fit indices pada Tabel 

5.8 berikut dengan disajikan kriteria model serta nilai kritisnya. Dari evaluasi 

model yang diajukan menunjukkan bahwa evaluasi terhadap konstruk secara 

keseluruhan menghasilkan nilai di atas kritis, yang menunjukkan bahwa model 

telah sesuai dengan data, sehingga dapat dilakukan uji kesesuaian model 

selanjutnya. Berikut ini akan diuraikan hasil analisis faktor konfirmatori variabel 

eksogen adalah sebagai berikut: 
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Gambar 5.1. 

Konstruk Variabel Eksogen 

 

Sumber: Hasil analisis AMOS SEM, 2019. 

 

Dari gambar di atas dilakukan evaluasi kriteria Goodness of Fit Index 

sebagai berikut. 

Tabel 5.10 

Evaluasi Kriteria Goodness of Fit  Variabel Eksogen (X) 

Goodness of fit index Cut-off Value* Hasil Model Keterangan 

2 – Chi-square Diharapkan kecil 25,455 Baik 

Sign. Probability ≥ 0.05 0,854 Baik 

CMIN/DF ≤ 2.00 0,749 Baik 

GFI ≥ 0.90 0,957 Baik 

AGFI ≥ 0.90 0,931 Baik 

TLI ≥ 0.95 1,046 Baik 

CFI ≥ 0.95 1,000 Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,000 Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019. 
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Evaluasi model yang diajukan menunjukkan bahwa evaluasi model  

terhadap konstruk secara keseluruhan menghasilkan nilai di atas kritis yang 

menunjukkan bahwa model telah sesuai dengan data, sehingga dapat 

dilakukan uji kesesuaian model selanjutnya. 

 

5.4.1.3. Analisis Konfirmatori Variabel Endogen (Y) 

Hasil uji hipotesis CFA variabel endogen terhadap model secara 

keseluruhan (overall) dengan menggunakan confirmatory factor analysis (CFA) 

first order. Hasil uji konstruk variabe eksogen yaitu kepuasan kerja (Y1) dan 

Kinerja (Y2) dievaluasi berdasarkan goodness of fit indices pada Tabel 5.9 

berikut dengan disajikan kriteria model serta nilai kritisnya. Dari evaluasi model 

yang diajukan menunjukkan bahwa evaluasi terhadap konstruk secara 

keseluruhan menghasilkan nilai di atas kritis, yang menunjukkan bahwa model 

telah sesuai dengan data, sehingga dapat dilakukan uji kesesuaian model 

selanjutnya. Berikut ini akan diuraikan hasil analisis faktor konfirmatori variabel 

eksogen adalah sebagai berikut: 
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Gambar 5.2. 

Konstruk Variabel Endogen 

 

Sumber: Hasil analisis AMOS SEM, 2019. 

 

Dari gambar di atas dilakukan evaluasi kriteria Goodness of Fit Index sebagai 

berikut. 
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Tabel 5.11 

Evaluasi Kriteria Goodness of Fit  Variabel Edogen (Y) 

Goodness of fit index Cut-off Value* Hasil Model Keterangan 

2 – Chi-square Diharapkan kecil 26,488 Baik 

Sign. Probability ≥ 0.05 0,437 Baik 

CMIN/DF ≤ 2.00 1,019 Baik 

GFI ≥ 0.90 0,950 Baik 

AGFI ≥ 0.90 0,914 Baik 

TLI ≥ 0.95 0,999 Baik 

CFI ≥ 0.95 0,999 Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,013 Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019. 
 
 

Evaluasi model yang diajukan menunjukkan bahwa evaluasi model  

terhadap konstruk secara keseluruhan menghasilkan nilai di atas kritis yang 

menunjukkan bahwa model telah sesuai dengan data, sehingga dapat 

dilakukan uji kesesuaian model selanjutnya. 

 

5.2.3. Analisis Faktor Konfirmatori Full Model (Confirmatory Factor 

Analysis) 

Analisis faktor konfirmatori ini merupakan tahap pengukuran terhadap 

dimensi-dimensi yang membentuk variabel laten dalam model penelitian. Variabel-

variabel laten dan konstruk yang digunakan pada model  penelitian ini terdiri dari 

empat konstruk dengan jumlah seluruh indikator adalah 19 memenuhi kriteria valid 

semua. Tujuan dari analisis faktor konfirmatori adalah untuk menguji 

undimensionalitas dari indikator-indikator pembentuk masing-masing variabel 

laten. Berikut ini akan diuraikan hasil analisis faktor konfirmatori full model adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 5.1. 

Konstruk Full Model 

 

Sumber: Hasil analisis AMOS SEM, 2019 (Lampiran 5). 

Tabel 5.12 

Hasil Pengujian Kelayakan  

Goodness of fit index Cut-off Value* Hasil Model Keterangan 

2 – Chi-square Diharapkan kecil 125,141 Baik 

Sign. Probability ≥ 0.05 0,904 Baik 

CMIN/DF ≤ 2.00 0,851 Baik 

GFI ≥ 0.90 0,905 Baik 

AGFI ≥ 0.90 0,877 Baik 

TLI ≥ 0.95 1,030 Baik 

CFI ≥ 0.95 1,000 Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,000 Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019. 
Hasil uji goodness of fit pada model standar yang diusulkan akan diuraikan 

satu per satu sebagai berikut. 
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a. Chi Square 

Pengujian chi square dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan 

antara populasi yang diestimasi dengan sampel yang diteliti, sehingga 

diharapkan tidak ada perbedaan antara populasi dengan sampelnya. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan nilai chi square yang rendah dan tidak 

signifikan. 

Hasil penghitungan chi square sebesar 125,141 dengan 

significance probability 0,904 sehinggga nilai chi square tersebut tidak 

signifikan pada  = 5% yang berarti bahwa tidak ada perbedaan antara 

sampel dengan populasi, dapat juga dikatakan bahwa perbedaan antara 

sampel dengan populasi adalah kecil dan tidak signifikan. 

b. RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation) 

RMSEA merupakan sebuah indeks yang dapat digunakan untuk 

mengkompensasi chi quare statistic dalam sampel yang besar. Uji 

RMSEA menunjukkan goodness of fit yang dapat diharapkan bila model 

diestimasi dalam populasi. Hasil RMSEA yang diharapkan agar model 

dapat diterima adalah ≤ 0,08. Nilai RMSEA yang dihasilkan dari 

perhitungan adalah sebesar 0,000 hasil tersebut dinilai sangat baik, 

karena sudah memenuhi ketentuan lebih kecil atau sama dengan 0,08. 

c. GFI (Goodness of Fit Index) 

Pengujian indeks goodness of fit dimaksudkan untuk mengetahui 

proporsi tertimbang dari varians dalam matriks kovarians sampel yang 

dijelaskan oleh matriks kovarians populasi yang terestimasi GFI yang 

diharapkan adalah ≥ 0,90. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa nilai 

GFI sebesar 0,905  adalah di atas 0,90 yang berarti baik. 

d. AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 
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AGFI dapat membenarkan fit indeks terhadap df yang tersedia 

untuk menguji diterima atau tidaknya model. Hasil yang  diharapkan 

adalah ≥ 0,90. Sedang hasil penghitungan menunjukkan bahwa nilai 

AGFI sebesar 0,877 adalah marginal karena hampir mendekati 0,90 atau 

dapat dikatakan cukup baik atau marginal 

e. TLI (Tucker Lewis Index) 

TLI adalah sebuah alternatif incremental fit index yang membandingkan 

sebuah model yang diuji terhadap sebuah base line model. Nilai yang 

diharapkan adalah TLI ≥ 0,95. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa 

TLI sebesar 1,030 adalah baik karena lebih daripada 0,95. 

f. CMIN / DF 

CMIN / DF atau chi square relative merupakan hasil pembagian antara 

fungsi kesalahan sampel yang minimal dengan derajat kebebasannya. 

CMIN/DF yang diharapkan agar model dapat diterima adalah ≤ 2,00. Nilai 

CMIN/DF yang dihasilkan dari penghitungan adalah sebesar 0,851. Hasil 

tersebut baik, karena sudah memenuhi ketentuan lebih kecil dari 2,00. 

 

5.4.2. Analisis Regression Weight 

Analisis selanjutnya  adalah analisis Regression  Weight   yang 

digunakan untuk  menguji  hipotesis  penelitian.  Tahap selanjutnya adalah 

melakukan evaluasi terhadap kesesuaian model melalui telaah berbagai kriteria 

goodness of fit  dengan uji asumsi SEM berikut ini : 

1) Uji Normalitas 

Untuk mengevaluasi kenormalitasan  data, dilakukan dengan mengamati 

nilai CR multivariate dengan rentang ± 2.58 pada tingkat signifikansi 1%. 

Adapun hasil uji normalitas disajikan dalam Tabel 5.13. 
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Tabel 5.13 

Uji Normalitas Data 

 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
Y2_19 4,000 9,000 -1,399 -6,097 4,081 8,895 
Y2_18 4,000 10,000 -1,140 -4,969 2,772 6,041 
Y2_17 6,000 10,000 -,504 -2,199 ,040 ,088 
Y2_16 6,000 10,000 -,592 -2,583 -,374 -,815 
Y2_15 6,000 10,000 -,349 -1,520 -,574 -1,251 
Y2_14 6,000 10,000 -,715 -3,115 -,063 -,137 
Y1_13 6,000 10,000 -,314 -1,370 -,095 -,206 
Y1_12 6,000 9,000 -,415 -1,811 -,634 -1,381 
Y1_11 6,000 10,000 -,461 -2,010 ,351 ,764 
X2_10 5,000 9,000 -1,215 -5,297 3,670 8,000 
X2_9 6,000 10,000 -,701 -3,053 ,325 ,709 
X1_4 5,000 9,000 -,838 -3,651 1,638 3,571 
X1_3 5,000 10,000 -1,233 -5,377 3,039 6,623 
X2_8 6,000 10,000 -,446 -1,945 -,240 -,523 
X2_5 5,000 10,000 -,812 -3,539 1,081 2,357 
X2_6 7,000 10,000 ,230 1,002 ,081 ,178 
X2_7 6,000 10,000 -,600 -2,616 ,574 1,251 
X1_2 6,000 9,000 -,596 -2,597 1,438 3,134 
X1_1 5,000 9,000 -1,283 -5,594 3,717 8,100 
Multivariate  

    
48,431 9,153 

Sumber: Hasil analisis AMOS SEM, 2019 (Lampiran 6). 

 

Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa nilai CR untuk multivariate  

adalah 9,153 lebih 1,96. Hal ini menunjukkan  bahwa distribusi data 

observed variable adalah normal. 

2) Uji Outliers 

Evaluasi univariat outliers dilakukan dengan menganalisis nilai standardized 

(Z-score) dari data penelitian yang digunakan. Nilai Z-score yang berada 

pada rentang ≥ ± 3 menunjukkan adanya univariat outliers 
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Tabel 5.14 

Hasil Analisis Univariat Outliers 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

62 47,585 ,000 ,033 

82 46,208 ,000 ,001 

6 46,125 ,000 ,000 

2 44,753 ,001 ,000 

106 40,604 ,003 ,000 

-- ---- ----- ---- 

-- ---- ----- ---- 

11 11,578 ,903 ,986 

12 11,575 ,903 ,973 

73 11,506 ,906 ,961 

72 11,350 ,912 ,956 

21 11,150 ,919 ,956 

Sumber: Hasil analisis AMOS SEM, 2019 (Lampiran 6). 

 
Nilai  Mahalanobis   Distance  digunakan  untuk  melihat  ada  tidaknya 

outliers secara multivariate. Untuk menghitung Mahalanobis Distance 

berdasarkan  nilai Chi-Square  pada derajat bebas  adalah χ2  =                  

125,141.  Berdasarkan  hasil pengolahan  data dapat diketahui bahwa  jarak  

Mahalanobis maksimal   adalah   41,778 masih di bawah χ2  = 131,248  

sehingga   dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multivariate outliers. 

3) Uji Multikolinieritas 

Evaluasi terhadap ada tidaknya masalah multikolinieritas dan singularitas 

dapat   dilihat   dari   nilai   determinan   matriks   kovarians. Hasil  

pengolahan data, nilai determinan matriks kovarians sampel adalah: 

Determinant of sample covariance matrix = 0,000. Berdasarkan nilai 

determinant of sample covariance matrix  yang berada sangat  jauh  dari  

nol dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  masalah multikolinieritas dan 

singularitas 
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5.4.3. Pengujian Hipotesis 

Setelah melakukan penilaian terhadap asumsi-asumsi yang ada pada 

SEM, selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis sebagainya diajukan pada 

bab terdahulu. Pengujian keempat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

dilakukan berdasarkan nilai Critical Ratio (CR) dari suatu hubungan kausalitas. 

Tabel 5.15 

Regression Weights Standardized Estimates 

Endogen 
 

Eksogen Estimate S.E. C.R. P 

Kepuasan_kerja <--- Komunikasi ,316 ,173 2,562 ,010 

Kepuasan_kerja <--- Lingkungan__Kerja ,675 ,149 4,924 *** 

Kinerja <--- Komunikasi ,318 ,163 2,991 ,003 

Kinerja <--- Lingkungan__Kerja ,273 ,150 2,160 ,031 

Kinerja <--- Kepuasan_kerja ,593 ,171 3,799 *** 

Kinerja melalui 

Kepuasan Kerja  
<--- Komunikasi ,187 ,051 2,681 ,007 

Kinerja melalui 

Kepuasan Kerja 
<--- Lingkungan__Kerja ,400 ,063 3,540 *** 

Sumber: Hasil analisis AMOS SEM, 2019 (Lampiran 6). 

 

Mengacu pada hasil pengujian tahap akhir terhadap model keseluruhan, maka 

dapat dituliskan persamaan model matematik dalam bentuk Structural Equation 

Model (SEM) sebagai berikut : 

Y1  =  0,316 X1  + 0,675 X2 +  1 R2 = 0,556  (1) 

Y2  =  0,318 X1  + 0,273 X2  + 0,593 Y1  +  2 R2 = 0,865  (2) 

Nilai square multiple correlation yang dalam statistik dikenal dengan R2 dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Nilai squared multiple correlation pada persamaan pertama adalah 0,556 

Nilai ini mengindikasikan bahwa 55,6% dari variasi nilai Kepuasan kerja 

ditentukan oleh variasi nilai variabel Komunikasi dan Lingkungan kerja. 
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2) Nilai squared multiple correlation pada persamaan kedua adalah 0,865. 

Nilai ini mengindikasikan bahwa 86,5% dari variasi nilai Kinerja aparatur 

pemerintah desa ditentukan oleh variasi nilai variabel Komunikasi, 

Lingkungan kerja dan Kepuasan kerja. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas merupakan pengaruh langsung 

dari variabel eksogen (Komunikasi dan Lingkungan kerja) terhadap variabel 

endogen (Kepuasan kerja dan Kinerja Pegawai). 

Berdasarkan Tabel 5.13 di atas merupakan pengaruh langsung 

variabel eksogen terhadap variabel endogen dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Pengujian Hipotesis Pertama 

Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh Komunikasi terhadap 

Kepuasan kerja menunjukkan nilai CR sebesar 2,562 > 1,96 dengan 

probabilitas sebesar 0,010 oleh  karena  nilai  probabilitas < 0.05 maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel Komunikasi berpengaruh terhadap 

Kepuasan kerja, maka didapatkan bukti empiris yang menyatakan bahwa 

ada hubungan signifikan positif dan mendukung tentang adanya hubungan 

antara Komunikasi terhadap kepuasan kerja. Ini berarti ketika Komunikasi 

yang baik maka kepuasan kerja akan mengalami kenaikan dan sebaliknya, 

sehingga terdapat signifikan positif pada hipotesis ini dan hipotesis ini 

diterima.  

2) Pengujian Hipotesis Kedua 

Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh lingkungan kerja 

terhadap Kepuasan kerja menunjukkan nilai CR sebesar 4,924 > 1,96 

dengan probabilitas sebesar 0.000.  Nilai probabilitas  <  0.05  maka  dapat  

disimpulkan  bahwa variabel Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap 
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Kepuasan kerja, maka didapatkan bukti empiris yang menyatakan bahwa 

ada hubungan signifikan positif dan mendukung tentang adanya hubungan 

antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Ini berarti ketika 

lingkungan kerja yang baik maka kepuasan kerja akan mengalami kenaikan 

dan sebaliknya, sehingga terdapat signifikan positif pada hipotesis ini dan 

hipotesis ini diterima.  

3) Pengujian Hipotesis Ketiga 

Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh Komunikasi terhadap 

kinerja  pegawai  menunjukkan   nilai  CR  sebesar  2,991  > 1,96 dengan  

probabilitas sebesar  0,003.  Nilai  probabilitas  <  0.05  maka  dapat  

disimpulkan bahwa variabel Komunikasi berpengaruh terhadap Kinerja 

aparatur pemerintah desa, maka didapatkan bukti empiris yang menyatakan 

bahwa ada hubungan signifikan positif dan mendukung tentang adanya 

hubungan antara Komunikasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Ini 

berarti ketika Komunikasi yang baik maka kinerja aparatur pemerintah desa 

akan mengalami kenaikan dan sebaliknya, sehingga terdapat signifikan 

positif pada hipotesis ini dan hipotesis ini diterima.  

4) Pengujian Hipotesis Keempat 

Parameter  estimasi  untuk  pengujian  pengaruh  lingkungan kerja  

kerja  terhadap kinerja  pegawai  menunjukkan   nilai  CR  sebesar  2,160 > 

1,96   dengan  probabilitas sebesar  0,031.  Nilai  probabilitas  <  0.05  maka  

dapat  disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

Kinerja aparatur pemerintah desa, maka didapatkan bukti empiris yang 

menyatakan bahwa ada hubungan signifikan positif dan mendukung tentang 

adanya hubungan antara lingkungan kerja terhadap kinerja aparatur 

pemerintah desa. Ini berarti ketika lingkungan kerja semakin baik maka 
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kinerja akan mengalami kenaikan dan sebaliknya, sehingga terdapat 

signifikan positif pada hipotesis ini dan hipotesis ini diterima.  

5) Pengujian Hipotesis Kelima 

Parameter  estimasi  untuk  pengujian  pengaruh  Kepuasan kerja  

kerja  terhadap kinerja  pegawai  menunjukkan   nilai  CR  sebesar  3,799 > 

1,96   dengan  probabilitas sebesar  0.000.  Nilai  probabilitas  <  0.05  maka  

dapat  disimpulkan bahwa variabel Kepuasan kerja berpengaruh terhadap 

Kinerja aparatur pemerintah desa, maka didapatkan bukti empiris yang 

menyatakan bahwa ada hubungan signifikan positif dan mendukung tentang 

adanya hubungan antara kepuasan kerja terhadap kinerja aparatur 

pemerintah desa. Ini berarti ketika kepuasan kerja naik maka kinerja aparatur 

pemerintah desa akan mengalami kenaikan dan sebaliknya, sehingga 

terdapat signifikan positif pada hipotesis ini dan hipotesis ini diterima.  

6) Pengujian Hipotesis Keenam 

Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh Komunikasi terhadap 

kinerja aparatur pemerintah desa  melalui Kepuasan Kerja menunjukkan   

nilai  CR  sebesar  2,681 > 1,96  dengan  probabilitas sebesar  0,007.  Nilai  

probabilitas  <  0.05  maka  dapat  disimpulkan bahwa variabel Komunikasi 

berpengaruh terhadap Kinerja aparatur pemerintah desa melalui Kepuasan 

Kerja, maka didapatkan bukti empiris yang menyatakan bahwa ada 

hubungan signifikan positif dan mendukung tentang adanya hubungan 

antara Komunikasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa  melalui 

kepuasan kerja. Ini berarti ketika Komunikasi naik maka kinerja aparatur 

pemerintah desa  akan mengalami kenaikan melalui kepuasan kerja dan 

sebaliknya, sehingga terdapat signifikan positif pada hipotesis ini dan 

hipotesis ini diterima.  
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7) Pengujian Hipotesis ketujuh 

Parameter  estimasi  untuk  pengujian  pengaruh  lingkungan kerja  

kerja  terhadap kinerja aparatur pemerintah desa  melalui kepuasan kerja 

menunjukkan   nilai  CR  sebesar  3,540 > 1,96  dengan  probabilitas 

sebesar  0.000.  Nilai  probabilitas  <  0.05  maka  dapat  disimpulkan bahwa 

variabel lingkungan kerja berpengaruh terhadap Kinerja aparatur pemerintah 

desa melalui kepuasan kerja, hal ini berarti sudah sesuai dengan hipotesis 

ketujuh yang diajukan, maka didapatkan bukti empiris yang menyatakan 

bahwa ada hubungan signifikan positif dan mendukung tentang adanya 

hubungan antara lingkungan kerja terhadap kinerja aparatur pemerintah 

desa  melalui kepuasan kerja. Ini berarti ketika lingkungan kerja naik maka 

kinerja aparatur pemerintah desa  akan mengalami kenaikan melalui 

kepuasan kerja dan sebaliknya, sehingga terdapat signifikan positif pada 

hipotesis ini dan hipotesis ini diterima.  

 

 

 

5.4.4. Analisis Pengaruh 

Analisis pengaruh dilakukan untuk menganalisis kekuatan pengaruh 

antar konstruk  baik pengaruh  yang langsung,  tidak langsung,  dan pengaruh  

totalnya Efek langsung (direct effect) tidak lain adalah koefisien dari semua garis 

koefisien dengan anak panah satu ujung. Efek tidak langsung (indirect effect) 

adalah efek yang muncul melalui sebuah variabel antara. Efek total (total effect) 

adalah efek dari berbagai hubungan (Ferdinand, 2015, p.296). 
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Tabel 5.16 

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

 Komunikasi – Kinerja 
aparatur pemerintah desa 

Lingkungan kerja  – 
Kinerja aparatur 
pemerintah desa 

Pengaruh Langsung 
(Direct Effects) 

0,318 0,273 

Pengaruh Tidak 
Langsung (Indirect 
Effects) 

= 0,316 x 0,593 
= 0,187 

= 0,675 x 0,593 
=  0,400 

Pengaruh Total (Total 
Effects) 

= 0,318 + 0,187 
= 0,506 

=0,273 + 0,400 
= 0, 673 

Kesimpulan Pengaruh tidak langsung 
mampu meningkatkan 
atau memberikan nilai 
tambah karena koefisien 
positif, namun tidak efektif 
jika melalui kepuasan 
kerja. 

Pengaruh tidak 
langsung mampu 
meningkatkan atau 
memberikan nilai 
tambah karena 
koefisien positif 

       Sumber : Hasil analisis AMOS SEM, 2019. 

Gambar 5.3 

Pengaruh Antar Variabel Dalam Diagram Jalur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Keterangan :   pengaruh langsung 

    pengaruh tidak langsung 
 
 

Informasi  informasi  yang  disajikan  dalam  Tabel  5.14,  

diketahui bahwa pengaruh Komunikasi dan lingkungan kerja terhadap 

Kinerja aparatur pemerintah desa masing-masing memiliki pengaruh 

Komunikasi 
( X1) 

 

Lingkungan 
Kerja 
( X2 ) 

 

Kepuasan 

kerja  (Y1) 

 KINERJA 

PEGAWAI 
(Y2)  

0,316 

0,675 

0,318 

0,273 

0,593 

0,187 

0,273 
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tidak langsung yang positif artinya peran dari kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening menunjukkan adanya peningkatan pengaruh awal 

atau pengaruh langsung. Kepuasan tidak bisa menimbulkan pengaruh  

yang lebih besar dibandingkan pengaruh komunikasi terhadap kinerja 

dikarenakan pegawai lebih mempunyai  kepuasan cenderung hanya 

pada kepuasan emosional pada rekan kerja, atasan dan pekerjaannya 

sehingga tidak mampu meningkatkan pengaruh komunikasi terhadap 

kinerja. 

 

 

5.5. Pembahasan  

5.5.1. Pengaruh Komunikasi terhadap kepuasan kerja pegawai 

Hasil pengujian hipotesis 1  di atas, Komunikasi berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja pegawai.  Disimpulkan bahwa variabel Komunikasi 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja, maka didapatkan bukti empiris yang 

menyatakan bahwa ada hubungan signifikan positif dan mendukung tentang 

adanya hubungan antara Komunikasi terhadap kepuasan kerja pegawai. Ini 

berarti ketika Komunikasi naik maka kepuasan kerja pegawai akan mengalami 

kenaikan dan sebaliknya, sehingga terdapat signifikan positif pada hipotesis 

ini dan hipotesis ini diterima.  Masukan item-item pemberian semangat 

kepada rekan kerja dalam mendapatkan penilaian kinerja yang lebih 

baik/meningkat (supportivenes), atasan selalu mengajak bawahan 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, keterbukaan ketika 

berkomunikasi dengan rekan kerja maupun atasan, serta item tujuan kinerja 

yang tinggi ditunjukkan dengan atasan selalu mendorong bawahan konsisten 

meningkatkan kemampuan. 
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Komunikasi antar sesama aparatur pemerintah desa di Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Demak tampak adanya pemberian semangat kepada 

rekan kerja dalam mendapatkan penilaian kinerja yang meningkat aparatur 

pemerintah desa bekerja dengan senang bersama rekan kerja mereka. 

Dampak dari hal ini membuat aparatur pemerintah desa mempu menciptakan 

suasana kerja yang harmonis dengan rekan kerja lain. Pemerintah Desa atau 

yang lebih akrab disebut balai desa sangat familiar bagi mereka dan 

menganggap rumah kedua karena suasana kerja yang nyaman bagi mereka. 

Komunikasi yang terjalin baik juga dibuktikan dengan adanya 

keterbukaan berkomunikasi dengan rekan kerja maupun dengan atasan 

dalam hal ini Kepala Desa. Komunikasi yang terjalin baik memberikan 

dampak bahwa aparatur pemerintah desa senang terhadap pekerjaannya 

sendiri karena sudah sesuai dengan harapan mereka. 

Komunikasi aparatur pemerintah desa sudah tampak pada saat 

melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari sudah bekerjasama dengan 

rekan kerja dan dibawah dukungan motivasi atasan, yakni kepala desa 

melaksanakan tupoksinya. Sesama aparatur pemerintah desa sudah 

bersemangat sesuai kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaannya di 

dalam bekerja mereka senang bekerja dengan rekan kerja dan mampu 

menciptakan suasana kerja yang harmonis satu dengan yang lain. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Gilmer, Edy Sutrisno (2016). 

yang menyatakan Komunikasi didasarkan pada pengaruh dan hubungan 

Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak manajemen banyak 

dipakai alasan untuk menyukai jabatannya. Dalam hal ini adanya kesediaan 

pihak atasan untuk mau mendengar, memahami dan mengakui pendapat 

atapun prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan rasa puas 
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terhadap kerja. Hal ini menunjukkan semakin baik komunikasi dalam 

pelaksanaan tugas pegawai akan meningkatkan rasa puas atau kepuasan 

kerja pegawai. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiannya Dimas Okta 

Ardiansyah (2016) bahwa komunikasi terhadap kepuasan kerja, komunikasi 

terhadap kinerja, kepuasan kerja terhadap kinerja, dan Peran mediasi 

kepuasan kerja terhadap komunikasi dan kinerja pegawai mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan. 

 

5.5.2. Pengaruh Lingkungan kerja terhadap Kepuasan kerja Pegawai 

Hasil pengujian hipotesis 2  di atas, lingkungan kerja berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja pegawai. Disimpulkan bahwa variabel lingkungan 

kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja, maka didapatkan bukti empiris 

yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan positif dan mendukung 

tentang adanya hubungan antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 

pegawai. Ini berarti ketika lingkungan kerja naik maka kepuasan kerja pegawai 

akan mengalami kenaikan dan sebaliknya. Hasil ini didasarkan dari masukan 

item-item pekerjaan yang dikerjakan sangat menyenangkan, Instansi 

memberikan kesempatan berprestasi bagi seluruh pegawai, Instansi 

memberikan kesempatan untuk meningkatkan keteramp;ilan denan 

pengadaan pelatihan, Atasan selalu memberikan dorongan kepada bawahan 

untuk bekerja giat, Hubungan yang baik antara pegawai dengan atasan di 

instansi membantu dalam proses bekerja, serta Hubungan kerja sesama rekan 

kerja membantu dalam bekerja dan menjalankan tugas di lingkungan instansi. 

Pemerintah Desa memberikan kesempatan berprestasi bagi seluruh 

aparatur pemerintah desa, supaya mereka senang dengan pekerjaannya 
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sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hubungan yang baik 

antara paratur pemerintah desa dengan atasan baik Kepala Desa maupun 

dengan pegawai Kecamatan akan sangat membantu proses bekerja, karena 

kecamatan sebagai tim verifikasi atas kegiatan yang ada di desa, terutama 

pada bidang penganggarannya. Penganggaran APBDes di desa merupakan 

hasil verifikasi atasan yakni Kecamatan. Hubungan kerja sesama rekan kerja 

juga sangat membantu dalam bekerja dan menjalankan tugas di lingkungan 

Pemerintah Desa, setiap hari sesama aparatur pemerintah desa bekerjasama 

dan  berbagi tugas baik pelayanan, penganggaran, pelaporan maupun bidang 

ketatausahaan harus berbarengan bersinergi menjadi satu kesatuan 

lingkungan kerja yang baik dan nyaman bagi semua aparatur pemerintah 

desa. 

Kepala desa sebagai atasan aparatur pemerintah desa selalu 

mendukung kepada aparatur pemerintah desanya untuk berusaha 

meningkatkan keterampilan dengan memberikan kesempatan dan 

menciptakan program pelatihan, diluar pelatihan yang diterima dari Kecamatan 

maupun dari Kabupaten, serta kepala desa tidak bosan memberikan motivasi 

atau dorongan kepada aparatur pemerintah desa untuk bekerja lebih giait. 

Hasil ini sejalan dengan teori Hasibuan (2011) Kesan yang nyaman 

akan lingkungan kerja dapat mengurangi rasa kejenuhan dan kebosanan 

dalam bekerja. Kenyamanan tersebut tentunya akan berdampak pada 

peningkatan motivasi dan menghasilkan kepuasan kerja karyawan. 

Sebaliknya, ketidaknyamanan dari lingkungan kerja yang dialami oleh 

karyawan bisa berakibat fatal yaitu menurunnya motivasi kerja karyawan itu 

sendiri dan menghasilkan ketidakpuasan kerja karyawan yang berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan dalam bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa 
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semakin baik lingkungan kerja akan meningkatkan kepuasan kerja pegawai 

Hasil penelitian ini memperkuat dengan penelitian yang dilakukan 

Widyanto Eko Susetyo (2014) menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi 

dan lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

kerja pegawai. 

 

 

5.5.3. Pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja aparatur pemerintah desa  

Hasil pengujian hipotesis 3 di atas, Komunikasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja aparatur pemerintah desa pegawai. Disimpulkan bahwa 

variabel Komunikasi berpengaruh terhadap kinerja, maka didapatkan bukti 

empiris yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan positif dan 

mendukung tentang adanya hubungan antara Komunikasi terhadap kinerja 

aparatur pemerintah desa. Ini berarti ketika Komunikasi naik maka kinerja 

aparatur pemerintah desa akan mengalami kenaikan dan sebaliknya. 

Komunikasi antara atasan dengan bawahan yakni aparatur pemerintah 

desa akan terwujud sinergi yang baik jika atasan selalu mengajak bawahan 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama. Hal ini akan 

mewujudkan kualitas kerja dan kuantitas kerja yang lebih baik dari rata-rata 

yang ditetapkan karena adanya saling pengertian dengan tujuan yang sama 

memajukan pemerintah desa.  

Keterbukaan ketika berkomunikasi dengan rekan kerja maupun dengan 

atasan berdampak pada efiisensi kerja jauh lebih tinggi  karena tidak 

membuang waktu kerja. Hal ini tampak jika kepala desa selalu berkomunikasi 

rutin menanyakan apa kekurangan dan kesulitan pekerjaan dengan aparatur 

desanya, maka akan lebih baik dan cepat untuk memberikan solusi pekerjaan 
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yang baik sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak melanggar prosedur 

dan aturan kerja yang berlaku di atasnya. 

Hasil penelitian sejalan dengan teori  Robbins (2006) yang menjadi 

penghambat suksesnya kinerja karyawan adalah kurangnya komunikasi yang 

efektif. Sifat efektif akan mudah bagi karyawan untuk bertahan bekerja di 

lingkungannya. Dengan menggunakan komunikasi yang efektif atau 

perpindahan makna dari satu orang ke orang lain, maka informasi dapat 

tersampaikan dengan baik. Komunikasi merupakan hubungan atau interaksi 

antara sesama manusia baik indvidu maupun kelompok untuk saling berbagi 

informasi, ide, atau sikap yang diperlukan karyawan. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin baik komunikasi akan meningkatkan kinerja pegawai. 

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Rahmat 

Sukarja, Machasin (2015)  dengan hasilnya bahwa faktor komunikasi secara 

langsung mempunyai efek signifikan terhadap kinerja pegawai. 

 

5.5.4. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja aparatur pemerintah 

desa 

Dari hasil pengujian hipotesis 4 di atas, lingkungan kerja berpengaruh 

positif terhadap Kinerja aparatur pemerintah desa. Disimpulkan bahwa variabel 

lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, 

maka didapatkan bukti empiris yang menyatakan bahwa ada hubungan 

signifikan positif dan mendukung tentang adanya hubungan antara lingkungan 

kerja terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Ini berarti ketika lingkungan 

kerja naik maka kinerja aparatur pemerintah desa akan mengalami kenaikan 

dan sebaliknya. 

Kepala desa memberikan kesempatan untuk meningkatkan 
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keterampilan dengan mengadakan pelatihan di tingkat desa dengan 

mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya dengan maksud 

dan tujuan peningkatan kualitas dan kuantitas kerja aparatur pemerintah desa 

menjadi lebih baik, sehingga kekurangan dan kesulitan pekerjaan bisa teratasi. 

Peningkatan keterampilan juga  tidak hanya di berikan di tingkat desa saja 

tetapi ditingkat atasan kecamatan maupun dinas pemberdaayaan masyarakat 

desa juga menyelengarakan pelatihan untuk aparatur pemerintah desa. Tidak 

hanya pelatihan yang diberikan, kecamatan maupun dinas di Kabupaten juga 

terbuka untuk konsultasi secara pribadi perihal pekerjaan di desa yang 

mengalami kendala. 

Hasi penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yakni 

Munawaroh (2011) Adapun gaya lingkungan kerja secara parsial berpengaruh 

tidak signifikan terhadap kinerja. Rustam Supendy, Margono Setiawan, Eka 

Afnan Troena, Surachman (2013), Lingkungan kerja, tidak berpengaruh pada 

kinerja aparatur pemerintah desa. 

 

5.5.5. Pengaruh Kepuasan kerja terhadap Kinerja aparatur pemerintah 

desa  

Dari hasil pengujian hipotesis 5 di atas, motivasi berpengaruh positif 

terhadap Kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan oleh pegawai, maka kinerja 

aparatur pemerintah desa akan meningkat atau sebaliknya, semakin rendah 

kepuasan kerja maka semakin rendah kinerja aparatur pemerintah desa. 

Disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

aparatur pemerintah desa, maka didapatkan bukti empiris yang menyatakan 

bahwa ada hubungan signifikan positif dan mendukung tentang adanya 
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hubungan antara kepuasan kerja terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. 

Ini berarti ketika kepuasan kerja naik maka kinerja aparatur pemerintah desa 

akan mengalami kenaikan dan sebaliknya. 

Aparatur pemerintah desa senang bekerja dengan sesama rekan kerja, 

sehingga mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis satu dengan 

yang lain, mereka menyenangi pekerjaan sendiri karena sudah sesuai 

harapan, sehingga aparatur pemerintah desa mampu bekerjasama untuk 

mencapai tujuan atau target yang sebelumnya sudah direncanakan dan 

disepakati bersama. Hal ini bukti bahwa aparatur pemerintah desa sudah 

merasa puas atas pekerjaan mereka saat ini, sehingga dapat mewujudkan 

kualitas dan kuantitas kerja yang baik sesuai standar yang ditetapkan. 

Hasil ini sejalan dengan teori Juniantara (2015) bahwa hubungan 

kolektif terakhir dalam penelitian ini adalah pengaruh dari Kepuasan Kerja 

terhadap Kinerja pegawai di instansi. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap setiap 

perubahan Kinerja Pegawai di instansi.   

Hasil penelitian ini juga memperkuat dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dimas Okta Ardiansyah (2016), Widyanto Eko Susetyo (2014), 

Rahmat Sukarja, Machasin (2015)  kepuasan kerja ditemukan memiliki 

pengaruh signfikan terhadap kinerja pegawai. 

 

5.5.6. Pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja aparatur pemerintah desa 

melalui kepuasan kerja 

Dari hasil pengujian hipotesis 6 di atas, Komunikasi berpengaruh 

positif terhadap Kinerja aparatur pemerintah desa melalui kepuasan kerja. 

Disimpulkan bahwa variabel Komunikasi berpengaruh terhadap kinerja 
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aparatur pemerintah desa melalui kepuasan kerja, maka didapatkan bukti 

empiris yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan positif dan 

mendukung tentang adanya hubungan antara Komunikasi terhadap kinerja 

aparatur pemerintah desa melalui motivasi. Ini berarti ketika Komunikasi naik 

maka kinerja aparatur pemerintah desa akan mengalami kenaikan melalui 

motivasi dan sebaliknya. 

Komunikasi dari atasan terhadap aparatur pemerintah desa tampak 

dengan atasan selalu mengajak bawahan berpartisipasi serta adanya 

keterbukaan komunikasi  baik dengan rekan kerja maupun dengan atasan, 

akan menumbuhkan perasaan senang dengan atasan yang dapat 

memberikan dukungan kepada bawahannya. Hal ini terbukti bahwa kepala 

desa yang giat berkomunikasi dan berkoordinasi kepada semua bawahannya, 

maka bawahannya dalam hal ini aparatur pemerintah desa akan sangat 

senang merasa diperhatikan dan menjadi giat bekerja karena merasa atasan 

selalu memperhatikan. Komunikasi yang baik menumbuhkan kepuasan 

bekerja aparatur pemerintah desa akan membentuk kerjasama yang baik 

untuk mencapai tujuan yang direncanakan, sehingga pada akhirnya kualitas 

dan kuantitas kerja dapat tercapai sesuai harapan. 

Hasil ini sejalan dengan teori Prabawa (2013:19) mengatakan bahwa 

komunikasi organisasi merupakan arus informasi, pertukaran informasi dan 

pemindahan arti dalam suatu organisasi. Prabawa (2013, hal 19) mencatat 

bahwa komunikasi internal dibedakan dengan eksternal dan memandang 

peranan komunikasi terutama sekali sebagai koordinasi pribadi dan tujuan 

organisasi dan masalah menggiatkan aktivitas. Fitzgerald (2014), merupakan 

salah satu kriteria untuk menetapkan kesehatan organisasi, memberikan jasa 

yang efektif dan sangat tergantung pada sumber daya manusia dan kepuasan 
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kerja yang dialami oleh pegawai. Kepuasan kerja juga telah didefinisikan 

sebagai keadaan emosi positif yang dihasilkan dari kenikmatan seorang 

pekerja yang berasal dari pekerjaan mereka. Komunikasi yang baik akan 

memberikan dampak paningkatan pada kinerja apabila pegawai mempunyai 

kepuasan yang tinggi. 

Hasil penelitian ini juga memperkuat dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dimas Okta Ardiansyah (2016) dan Rahmat Sukarja, Machasin 

(2015)  dengan hasil penelitian menunjukan bahwa peran mediasi kepuasan 

kerja terhadap komunikasi dan kinerja pegawai mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan. 

 

5.5.7. Pengaruh Lingkungan kerja terhadap Kinerja aparatur pemerintah 

desa melalui kepuasan kerja 

Hasil pengujian hipotesis di atas menunjukkan lingkungan kerja 

berpengaruh positif terhadap Kinerja aparatur pemerintah desa melalui 

kepuasan kerja. Disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja aparatur pemerintah desa melalui kepuasan kerja, maka 

didapatkan bukti empiris yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan 

positif dan mendukung tentang adanya hubungan antara lingkungan kerja 

terhadap kinerja aparatur pemerintah desa melalui motivasi. Ini berarti ketika 

lingkungan kerja naik maka kinerja aparatur pemerintah desa akan mengalami 

kenaikan melalui motivasi dan sebaliknya (Wargimo, 2006). 

Pekerjaan yang menyenangkan, kesempatan meningkatkan 

keterampilan, dorongan atasan dan hubungan antara antasan dan  ekan kerja 

baik menumbuhkan aparatur pemerintah desa untuk puas dengan 

pekerjaannya, puas dengan atasan dan puas dengan sesama rekan kerja. 
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Kebebasan berkomunikasi di lingkungan kerja, memberikan dampak pada 

pencapaian kinerja yang optimal bagi aparatur pemerintah desa. 

Kenyataannya aparatur pemerintah desa yang nyaman bekerja di lingkungan 

kerjanya akan merasa senang melakukan rutinitas pekerjaan sehari-hari tanpa 

mengeluh walaupun terkadang terjadi kendala, namun mereka tetap tepat 

waktu dengan disiplin datang tidak terlambat bekerja, mereka selalu ramah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pekerjaan dapat 

terselesaikan dengan baik. 

Hasil ini sejalan dengan teori Abdul Ghofar, Misbahuddin Azzuhri 

(2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung 

antara variabel lingkungan kerja terhadap kinerja perawat melalui kepuasan 

kerja. Dimana variabel kepuasan kerja sebagai variabel intervening mampu 

menguatkan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja perawat. Karena 

pengaruh langsung variabel lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dan 

pengaruh langsung antara variabel kepuasan kerja terhadap kinerja perawat 

signifikan maka pengaruh tidak langsung antara lingkungan kerja terhadap 

kinerja perawat melalui kepuasan kerja juga signifikan. Secara empiris 

penelitian ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunanda 

(2012), menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

lingkungan terhadap kinerja secara tidak langsung melalui kepuasan kerja. 

Jika membandingkan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Yunanda (2012) maka karakteristik responden 

cenderung memiliki kesamaan yakni pegawai yang bekerja di instansi 

sehingga memungkinkan hasil penelitian ini memiliki kesamaan yakni terdapat 

pengaruh tidak langsung antara lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 

melalui kepuasan kerja. 
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Hasil penelitian ini juga memperkuat dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Bayu Dwilaksono Hanafi, Corry Yohana, (2017) dan Widyanto 

Eko Susetyo (2014) dengan hasil penelitian bahwa variabel lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan lingkungan 

kerja terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel 

mediasi bahwa kepuasan kerja positif memediasi hubungan antara lingkungan 

kerja terhadap kinerja pegawai. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan  
 
Dari hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 

ini : 

1) Komunikasi yang salah satunya diperkuat dari adanya pemberian semangat 

kepada rekan kerja dalam mendapatkan penilaian kinerja yang lebih 

meningkat (supportivenes) mampu menunjukkan pengaruh terhadap 

meningkatkanya Kepuasan kerja Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Demak diperkuat dengan perolehan Sig. 0,010. 

2) Lingkungan kerja yang salah satunya diperkuat dengan Instansi 

memberikan kesempatan berprestasi bagi seluruh pegawai dapat 

memperkuat dalam mempengaruhi peningkatan kepuasan kerja Aparatur 

Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak diperkuat 

dengan perolehan Sig. 0,000. 

3) Komunikasi salah satu indikatornya atasan selalu mengajak bawahan 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mempengaruhi peningkatan 

kinerja Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Demak dengan Sig. 0,003. 

4) Lingkungan kerja dilihat dari indikator hubungan yang baik antara pegawai 

dengan atasan di instansi membantu dalam proses bekerja dapat 

memperkuat dalam peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa di 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak diperkuat dengan perolehan 

Sig. 0,031. 

 

83 



81 

 

 

5) Kepuasan kerja dari aspek bahwa pegawai senang bekerja dengan rekan 

kerja karena mampu menciptakan suasana kerja yan harmonis satu dengan 

yang  lain, mendominasi dalam mempengaruhi meningkatkannya kinerja 

Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak 

diperkuat dengan perolehan Sig. 0,000. 

6) Komunikasi dilihat dari aspek tujuan kinerja yang tinggi ditunjukkan dengan 

atasan selalu mendorong bawahan konsisten meningkatkan kemampuan 

berpengaruh terhadap Kinerja aparatur pemerintah desa dengan adanya 

bekerjasama untuk mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya 

sudah direncanakan juga disepakati, melalui kepuasan kerja ditunjukkan 

dari pegawai senang dengan pekerjaan sendiri karena sesuai dengan 

harapan Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Demak, diperkuat dengan perolehan Sig. 0,007.. 

7) Lingkungan kerja salah satunya dilihat dari bahwa Instansi memberikan 

kesempatan berprestasi bagi seluruh pegawai, mampu meningkatkan 

kinerja aparatur pemerintah desa dengan adanya bekerjasama untuk 

mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan juga 

disepakati, melalui kepuasan kerja ditunjukkan dari pegawai senang dengan 

pekerjaan sendiri karena sesuai dengan harapan Aparatur Pemerintah Desa 

di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak diperkuat dengan perolehan 

Sig. 0,000. 

 

6.2. Implikasi Teoritis 

1) Komunikasi yang dalam penelitian dilihat dari aspek 4 yang perlu 

mendapatkan perhatian untuk lebih ditingkatkan keterbukaan ketika 

berkomunikasi dengan rekan kerja maupun atasan dan lebih meningkatkan 
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dorongan dari atasan agar bawahan lebih konsisten meningkatkan 

kemampuan. 

2) Lingkungan kerja dalam penelitian dilihat dari 6 aspek yang perlu lebih 

ditingkatkan agar Atasan selalu memberikan dorongan kepada bawahan 

untuk bekerja giat supaya lebih meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja 

aparatur Pemerintah Desa. 

3) Kepuasan kerja dalam penelitian dilihat dari 3 aspek yang perlu lebih 

ditingkatkan agar atasan dapat lebih memberikan dukungan kepada 

bawahannya supaya lebih meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja 

aparatur Pemerintah Desa. 

4) Kinerja dalam penelitian dilihat dari 6 aspek yang perlu ditingkatkan tentang 

efisiensi kerja agar lebih tinggi sehingga tidak membuang waktu kerja serta 

lebih mampu bekerjsama untuk mencapai tujuan ataupun target yang 

direncanakan sehingga lebih meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja 

aparatur Pemerintah Desa. 

 

6.3. Implikasi Manajerial  

1) Aparatur Pemerintah Desa diharapkan dapat lebih terbuka untuk 

berkomunikasi dengan rekan kerja, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan 

dengan lebih baik jika tidak ada kesalahan komunikasi. 

2) Hubungan kerja sesama rekan masih perlu ditingkatkan dengan lebih 

mampu bekerjasama dalam menyelesaikan tugas. 

3) Atasan yakni kepala desa dan Kecamatan agar lebih memberikan dukungan 

dan motivasi kepada aparatur pemerintah desa dengan selalu 

berkomunikasi dengan bawahan. 
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4) Aparatur pemerintah desa hendaknya lebih mencapai efisiensi kerja dengan 

tidak membuang waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. 

6.4. Penelitian Lanjutan  

1) Faktor yang dipilih sebagai penentu peningkatan kerja dalam penelitian ini 

hanya mencakup Komunikasi dan limngkungan kerja saja, tentu masih 

terdapat faktor-faktor penentu peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa  

lainnya. 

2) Survey terbatas hanya dilakukan pada Aparatur Pemerintah Desa di 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak saja, sehingga penelitian 

mendatang dapat memperluas wilayah, atau dapat juga meneliti pada objek 

Aparatur Desa se Kabupaten Demak. 

3) Pengisian kuesioner terdapat jawaban responden yang tidak komplit serta 

terdapat kuesioner kembali dalam keadaan rusak, sehingga peneliti 

menambah jumlah kuesioner yang disebar, agar dapat mencukupi jumlah 

sampel yang ditetapkan. 

4) Penelitian selanjutnya yang perlu menambahkan variabel eksogen misalnya 

seperti partisipasi kerja, pemberdayaan dan budaya kerja dan lain 

sebagainya. 
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A. Konstruk  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Analisis Konfirmatory Faktor Variabel  Eksogen  
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

X1_1 <--- Komunikasi 1,000 
    

X1_2 <--- Komunikasi ,937 ,228 4,115 *** par_1 

X2_7 <--- Lingkungan__Kerja 1,000 
    

X2_6 <--- Lingkungan__Kerja ,702 ,135 5,193 *** par_2 

X2_5 <--- Lingkungan__Kerja 1,062 ,184 5,763 *** par_3 

X2_8 <--- Lingkungan__Kerja ,935 ,176 5,328 *** par_4 

X1_3 <--- Komunikasi 1,448 ,329 4,398 *** par_5 

X1_4 <--- Komunikasi 1,364 ,337 4,045 *** par_6 

X2_9 <--- Lingkungan__Kerja 1,267 ,196 6,463 *** par_7 

X2_10 <--- Lingkungan__Kerja ,721 ,156 4,627 *** par_8 

 
 
 
 
 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
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Estimate 

X1_1 <--- Komunikasi ,548 

X1_2 <--- Komunikasi ,563 

X2_7 <--- Lingkungan__Kerja ,670 

X2_6 <--- Lingkungan__Kerja ,569 

X2_5 <--- Lingkungan__Kerja ,643 

X2_8 <--- Lingkungan__Kerja ,579 

X1_3 <--- Komunikasi ,663 

X1_4 <--- Komunikasi ,693 

X2_9 <--- Lingkungan__Kerja ,816 

X2_10 <--- Lingkungan__Kerja ,514 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Analisis Konfirmatory Faktor Variabel  Endogen  
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Kinerja <--- Kepuasan__Kerja ,980 ,147 6,654 *** par_8 

Y1_13 <--- Kepuasan__Kerja 1,000 
    

Y1_12 <--- Kepuasan__Kerja 1,083 ,157 6,913 *** par_1 

Y1_11 <--- Kepuasan__Kerja ,972 ,130 7,493 *** par_2 

Y2_14 <--- Kinerja 1,000 
    

Y2_15 <--- Kinerja 1,163 ,141 8,237 *** par_3 

Y2_16 <--- Kinerja 1,202 ,135 8,895 *** par_4 

Y2_17 <--- Kinerja 1,098 ,132 8,351 *** par_5 

Y2_18 <--- Kinerja ,979 ,143 6,853 *** par_6 

Y2_19 <--- Kinerja ,813 ,134 6,086 *** par_7 

 
 
 
 
 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 



90 

 

 

   
Estimate 

Kinerja <--- Kepuasan__Kerja ,893 

Y1_13 <--- Kepuasan__Kerja ,747 

Y1_12 <--- Kepuasan__Kerja ,696 

Y1_11 <--- Kepuasan__Kerja ,758 

Y2_14 <--- Kinerja ,715 

Y2_15 <--- Kinerja ,808 

Y2_16 <--- Kinerja ,885 

Y2_17 <--- Kinerja ,814 

Y2_18 <--- Kinerja ,676 

Y2_19 <--- Kinerja ,595 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 4 
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UJI RELIABILITAS 

      Loading (l) ME ej Reliabilitas 

X1_1 <--- Komunikasi 0,548 0,300 0,700   

X1_2 <--- Komunikasi 0,563 0,317 0,683   

X1_3 <--- Komunikasi 0,663 0,440 0,560   

X1_4 <--- Komunikasi 0,693 0,480 0,520   

      0,617       

      2,467       

      6,086   2,463 0,712 

X2_5 <--- Lingkungan__Kerja 0,643 0,413 0,587   

X2_6 <--- Lingkungan__Kerja 0,569 0,324 0,676   

X2_7 <--- Lingkungan__Kerja 0,670 0,449 0,551   

X2_8 <--- Lingkungan__Kerja 0,579 0,335 0,665   

X2_9 <--- Lingkungan__Kerja 0,816 0,666 0,334   

X2_10 <--- Lingkungan__Kerja 0,514 0,264 0,736   

      0,632       

      3,791       

      14,372   3,549 0,802 

Y1_11 <--- Kepuasan__Kerja 0,758 0,575 0,425   

Y1_12 <--- Kepuasan__Kerja 0,696 0,484 0,516   

Y1_13 <--- Kepuasan__Kerja 0,747 0,558 0,442   

      0,734       

      2,201       

      4,844   1,383 0,778 

Y2_14 <--- Kinerja 0,715 0,511 0,489   

Y2_15 <--- Kinerja 0,808 0,653 0,347   

Y2_16 <--- Kinerja 0,885 0,783 0,217   

Y2_17 <--- Kinerja 0,814 0,663 0,337   

Y2_18 <--- Kinerja 0,676 0,457 0,543   

Y2_19 <--- Kinerja 0,595 0,354 0,646   

      0,749       

      4,493       

      20,187   2,579 0,887 
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Lampiran 5 

OUTPUT AMOS 
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Lampiran 6 

UJI ASUMSI SEM 
 

 

Assessment of normality (Group number 1) 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

Y2_19 4,000 9,000 -1,399 -6,097 4,081 8,895 

Y2_18 4,000 10,000 -1,140 -4,969 2,772 6,041 

Y2_17 6,000 10,000 -,504 -2,199 ,040 ,088 

Y2_16 6,000 10,000 -,592 -2,583 -,374 -,815 

Y2_15 6,000 10,000 -,349 -1,520 -,574 -1,251 

Y2_14 6,000 10,000 -,715 -3,115 -,063 -,137 

Y1_13 6,000 10,000 -,314 -1,370 -,095 -,206 

Y1_12 6,000 9,000 -,415 -1,811 -,634 -1,381 

Y1_11 6,000 10,000 -,461 -2,010 ,351 ,764 

X2_10 5,000 9,000 -1,215 -5,297 3,670 8,000 

X2_9 6,000 10,000 -,701 -3,053 ,325 ,709 

X1_4 5,000 9,000 -,838 -3,651 1,638 3,571 

X1_3 5,000 10,000 -1,233 -5,377 3,039 6,623 

X2_8 6,000 10,000 -,446 -1,945 -,240 -,523 

X2_5 5,000 10,000 -,812 -3,539 1,081 2,357 

X2_6 7,000 10,000 ,230 1,002 ,081 ,178 

X2_7 6,000 10,000 -,600 -2,616 ,574 1,251 

X1_2 6,000 9,000 -,596 -2,597 1,438 3,134 

X1_1 5,000 9,000 -1,283 -5,594 3,717 8,100 

Multivariate  
    

48,431 9,153 
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Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1) 

 

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group 

number 1) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

62 47,585 ,000 ,033 

82 46,208 ,000 ,001 

6 46,125 ,000 ,000 

2 44,753 ,001 ,000 

106 40,604 ,003 ,000 

48 39,291 ,004 ,000 

74 36,467 ,009 ,000 

31 34,189 ,017 ,001 

63 31,794 ,033 ,013 

79 31,055 ,040 ,016 

81 30,902 ,041 ,008 

61 30,311 ,048 ,009 

95 29,911 ,053 ,007 

107 28,488 ,074 ,044 

52 27,761 ,088 ,076 

88 27,353 ,097 ,083 

58 26,329 ,121 ,217 

45 25,911 ,133 ,250 

97 25,876 ,134 ,183 

7 25,783 ,136 ,141 

47 25,529 ,144 ,138 

86 25,433 ,147 ,106 

25 25,156 ,155 ,111 

32 24,849 ,166 ,124 

10 24,104 ,192 ,264 

23 24,099 ,192 ,196 

34 24,015 ,196 ,160 

94 23,426 ,219 ,279 

67 23,391 ,221 ,222 

49 23,251 ,226 ,203 

3 23,249 ,227 ,148 

60 23,226 ,228 ,109 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

28 22,818 ,245 ,163 

26 22,522 ,259 ,197 

44 21,727 ,298 ,452 

30 21,687 ,300 ,391 

56 21,620 ,304 ,346 

112 21,610 ,304 ,279 

50 21,567 ,306 ,232 

55 20,528 ,363 ,644 

51 20,158 ,385 ,742 

18 20,072 ,390 ,715 

29 20,052 ,391 ,656 

78 19,488 ,426 ,831 

103 19,206 ,444 ,874 

80 19,180 ,445 ,840 

96 19,120 ,449 ,812 

24 18,856 ,466 ,855 

69 18,281 ,504 ,953 

85 18,212 ,508 ,943 

33 18,148 ,513 ,931 

5 18,022 ,521 ,930 

43 17,953 ,526 ,918 

19 17,952 ,526 ,886 

39 17,839 ,533 ,881 

98 17,477 ,558 ,935 

64 17,388 ,564 ,928 

77 17,342 ,567 ,910 

59 17,229 ,574 ,906 

20 17,006 ,589 ,928 

102 16,923 ,595 ,919 

4 16,895 ,597 ,894 

68 16,888 ,597 ,858 

111 16,661 ,613 ,889 

36 16,511 ,623 ,895 

40 16,381 ,632 ,896 

105 15,903 ,664 ,964 

54 15,346 ,700 ,993 

17 15,255 ,706 ,992 

75 15,249 ,707 ,987 

70 15,047 ,720 ,991 

15 14,937 ,727 ,990 

57 14,752 ,738 ,992 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

92 14,540 ,751 ,995 

38 14,409 ,759 ,995 

83 14,368 ,762 ,992 

87 13,795 ,796 ,999 

22 13,792 ,796 ,998 

53 13,478 ,813 ,999 

41 13,437 ,815 ,999 

42 13,240 ,826 ,999 

101 13,134 ,832 ,999 

1 12,655 ,856 1,000 

35 12,583 ,859 1,000 

113 12,546 ,861 1,000 

27 12,435 ,866 1,000 

84 12,363 ,870 ,999 

114 12,267 ,874 ,999 

13 12,200 ,877 ,999 

65 12,139 ,880 ,998 

99 12,131 ,880 ,996 

66 12,032 ,884 ,994 

16 11,968 ,887 ,992 

76 11,888 ,890 ,988 

89 11,653 ,900 ,991 

11 11,578 ,903 ,986 

12 11,575 ,903 ,973 

73 11,506 ,906 ,961 

72 11,350 ,912 ,956 

21 11,150 ,919 ,956 
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Sample Covariances (Group number 1) 

Sample Moments (Group number 1) 

Sample Covariances (Group number 1) 

 
Y2_19 Y2_18 Y2_17 Y2_16 Y2_15 Y2_14 Y1_13 Y1_12 Y1_11 X2_10 X2_9 X1_4 X1_3 X2_8 X2_5 X2_6 X2_7 X1_2 X1_1 

Y2_19 ,700 
                  

Y2_18 ,389 ,787 
                 

Y2_17 ,376 ,406 ,683 
                

Y2_16 ,342 ,451 ,482 ,693 
               

Y2_15 ,295 ,387 ,462 ,560 ,776 
              

Y2_14 ,327 ,331 ,433 ,433 ,449 ,735 
             

Y1_13 ,235 ,320 ,358 ,362 ,357 ,338 ,557 
            

Y1_12 ,243 ,314 ,357 ,411 ,357 ,296 ,329 ,753 
           

Y1_11 ,265 ,286 ,326 ,343 ,342 ,303 ,293 ,349 ,512 
          

X2_10 ,143 ,211 ,222 ,236 ,160 ,194 ,201 ,179 ,149 ,484 
         

X2_9 ,151 ,319 ,335 ,367 ,359 ,240 ,234 ,307 ,238 ,250 ,593 
        

X1_4 ,206 ,184 ,232 ,286 ,266 ,219 ,198 ,173 ,173 ,072 ,146 ,536 
       

X1_3 ,189 ,184 ,206 ,251 ,240 ,193 ,119 ,103 ,121 ,063 ,067 ,291 ,659 
      

X2_8 ,154 ,264 ,232 ,279 ,249 ,203 ,266 ,215 ,158 ,094 ,309 ,151 ,046 ,641 
     

X2_5 ,120 ,317 ,234 ,288 ,294 ,185 ,164 ,234 ,184 ,178 ,333 ,090 ,055 ,231 ,671 
    

X2_6 ,104 ,184 ,183 ,197 ,154 ,141 ,153 ,159 ,138 ,160 ,212 ,081 ,038 ,131 ,189 ,373 
   

X2_7 ,142 ,189 ,256 ,265 ,210 ,180 ,170 ,253 ,161 ,158 ,291 ,156 ,077 ,272 ,272 ,182 ,547 
  

X1_2 ,152 ,112 ,143 ,170 ,185 ,129 ,074 ,112 ,093 ,027 ,091 ,175 ,166 ,080 ,089 ,018 ,075 ,384 
 

X1_1 ,149 ,157 ,132 ,159 ,199 ,157 ,081 ,136 ,101 ,047 ,082 ,151 ,222 ,057 ,076 ,058 ,075 ,157 ,461 

Condition number = 39,985 

Eigenvalues 

4,837 1,046 ,688 ,557 ,505 ,472 ,453 ,387 ,343 ,312 ,293 ,270 ,249 ,229 ,220 ,210 ,196 ,157 ,121 

Determinant of sample covariance matrix = ,000 
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Sample Correlations (Group number 1) 

 
Y2_19 Y2_18 Y2_17 Y2_16 Y2_15 Y2_14 Y1_13 Y1_12 Y1_11 X2_10 X2_9 X1_4 X1_3 X2_8 X2_5 X2_6 X2_7 X1_2 X1_1 

Y2_19 1,000 
                  

Y2_18 ,524 1,000 
                 

Y2_17 ,543 ,554 1,000 
                

Y2_16 ,491 ,610 ,702 1,000 
               

Y2_15 ,401 ,495 ,635 ,763 1,000 
              

Y2_14 ,457 ,435 ,611 ,607 ,594 1,000 
             

Y1_13 ,377 ,483 ,581 ,583 ,543 ,528 1,000 
            

Y1_12 ,334 ,407 ,497 ,569 ,467 ,398 ,507 1,000 
           

Y1_11 ,442 ,450 ,551 ,577 ,542 ,494 ,548 ,562 1,000 
          

X2_10 ,246 ,342 ,387 ,408 ,261 ,325 ,386 ,296 ,299 1,000 
         

X2_9 ,234 ,467 ,526 ,573 ,529 ,364 ,407 ,460 ,432 ,466 1,000 
        

X1_4 ,336 ,283 ,384 ,469 ,412 ,349 ,363 ,272 ,331 ,141 ,259 1,000 
       

X1_3 ,278 ,255 ,307 ,371 ,335 ,277 ,197 ,146 ,208 ,111 ,107 ,489 1,000 
      

X2_8 ,229 ,372 ,351 ,419 ,353 ,295 ,445 ,310 ,275 ,168 ,501 ,258 ,071 1,000 
     

X2_5 ,175 ,436 ,346 ,422 ,407 ,264 ,269 ,329 ,314 ,312 ,527 ,151 ,083 ,353 1,000 
    

X2_6 ,203 ,340 ,362 ,388 ,286 ,268 ,336 ,299 ,316 ,377 ,449 ,182 ,076 ,268 ,378 1,000 
   

X2_7 ,229 ,288 ,419 ,430 ,323 ,285 ,308 ,394 ,304 ,307 ,510 ,288 ,128 ,459 ,448 ,403 1,000 
  

X1_2 ,293 ,204 ,280 ,330 ,340 ,244 ,161 ,208 ,209 ,063 ,191 ,386 ,330 ,161 ,175 ,047 ,164 1,000 
 

X1_1 ,263 ,261 ,235 ,282 ,332 ,270 ,159 ,230 ,208 ,099 ,156 ,305 ,402 ,105 ,136 ,139 ,149 ,373 1,000 

Condition number = 42,690 

Eigenvalues 

7,553 1,854 1,187 ,929 ,809 ,760 ,694 ,669 ,630 ,590 ,567 ,468 ,434 ,414 ,361 ,333 ,313 ,256 ,177 

 

 

 

 

 
 



 

 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 190 

Number of distinct parameters to be estimated: 43 

Degrees of freedom (190 - 43): 147 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 125,141 

Degrees of freedom = 147 

Probability level = ,904 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Kepuasan_kerja <--- Komunikasi ,443 ,173 2,562 ,010 par_17 

Kepuasan_kerja <--- Lingkungan__Kerja ,734 ,149 4,924 *** par_18 

Kinerja <--- Komunikasi ,487 ,163 2,991 ,003 par_16 

Kinerja <--- Lingkungan__Kerja ,325 ,150 2,160 ,031 par_19 

Kinerja <--- Kepuasan_kerja ,648 ,171 3,799 *** par_20 

X1_1 <--- Komunikasi 1,000 
    

X1_2 <--- Komunikasi ,927 ,222 4,179 *** par_1 

X2_7 <--- Lingkungan__Kerja 1,000 
    

X2_6 <--- Lingkungan__Kerja ,736 ,142 5,193 *** par_2 

X2_5 <--- Lingkungan__Kerja 1,098 ,193 5,688 *** par_3 

X2_8 <--- Lingkungan__Kerja ,979 ,185 5,308 *** par_4 

X1_3 <--- Komunikasi 1,541 ,331 4,654 *** par_5 

X1_4 <--- Komunikasi 1,339 ,306 4,380 *** par_6 

X2_9 <--- Lingkungan__Kerja 1,346 ,201 6,706 *** par_7 

X2_10 <--- Lingkungan__Kerja ,787 ,163 4,839 *** par_8 

Y1_11 <--- Kepuasan_kerja 1,000 
    

Y1_12 <--- Kepuasan_kerja 1,136 ,157 7,212 *** par_9 

Y1_13 <--- Kepuasan_kerja 1,034 ,138 7,503 *** par_10 

Y2_14 <--- Kinerja 1,000 
    

Y2_15 <--- Kinerja 1,185 ,145 8,190 *** par_11 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

Y2_16 <--- Kinerja 1,232 ,139 8,894 *** par_12 

Y2_17 <--- Kinerja 1,109 ,135 8,216 *** par_13 

Y2_18 <--- Kinerja ,999 ,146 6,855 *** par_14 

Y2_19 <--- Kinerja ,815 ,136 5,988 *** par_15 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

Kepuasan_kerja <--- Komunikasi ,316 

Kepuasan_kerja <--- Lingkungan__Kerja ,675 

Kinerja <--- Komunikasi ,318 

Kinerja <--- Lingkungan__Kerja ,273 

Kinerja <--- Kepuasan_kerja ,593 

X1_1 <--- Komunikasi ,542 

X1_2 <--- Komunikasi ,551 

X2_7 <--- Lingkungan__Kerja ,641 

X2_6 <--- Lingkungan__Kerja ,571 

X2_5 <--- Lingkungan__Kerja ,635 

X2_8 <--- Lingkungan__Kerja ,580 

X1_3 <--- Komunikasi ,699 

X1_4 <--- Komunikasi ,673 

X2_9 <--- Lingkungan__Kerja ,828 

X2_10 <--- Lingkungan__Kerja ,537 

Y1_11 <--- Kepuasan_kerja ,738 

Y1_12 <--- Kepuasan_kerja ,689 

Y1_13 <--- Kepuasan_kerja ,731 

Y2_14 <--- Kinerja ,679 

Y2_15 <--- Kinerja ,791 

Y2_16 <--- Kinerja ,880 

Y2_17 <--- Kinerja ,790 

Y2_18 <--- Kinerja ,654 

Y2_19 <--- Kinerja ,561 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Komunikasi 
  

,135 ,051 2,681 ,007 par_21 

Lingkungan__Kerja 
  

,224 ,063 3,540 *** par_22 

Z1 
  

,118 ,037 3,163 ,002 par_23 

Z2 
  

,043 ,020 2,179 ,029 par_24 

e1 
  

,325 ,050 6,453 *** par_25 

e2 
  

,267 ,042 6,393 *** par_26 

e7 
  

,323 ,049 6,572 *** par_27 

e6 
  

,252 ,037 6,877 *** par_28 

e5 
  

,400 ,060 6,640 *** par_29 

e8 
  

,425 ,062 6,852 *** par_30 

e3 
  

,337 ,066 5,110 *** par_31 

e4 
  

,293 ,054 5,423 *** par_32 

e9 
  

,187 ,040 4,686 *** par_33 

e10 
  

,344 ,049 6,987 *** par_34 

e11 
  

,222 ,038 5,788 *** par_35 

e12 
  

,380 ,061 6,229 *** par_36 

e13 
  

,247 ,041 5,974 *** par_37 

e14 
  

,371 ,053 6,937 *** par_38 

e15 
  

,266 ,042 6,385 *** par_39 

e16 
  

,141 ,027 5,183 *** par_40 

e17 
  

,235 ,037 6,370 *** par_41 

e18 
  

,424 ,060 7,017 *** par_42 

e19 
  

,459 ,064 7,192 *** par_43 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

Kepuasan_kerja 
  

,556 

Kinerja 
  

,865 

Y2_19 
  

,315 

Y2_18 
  

,428 

Y2_17 
  

,624 

Y2_16 
  

,774 

Y2_15 
  

,626 

Y2_14 
  

,461 

Y1_13 
  

,534 

Y1_12 
  

,474 

Y1_11 
  

,544 

X2_10 
  

,288 

X2_9 
  

,686 
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Estimate 

X1_4 
  

,453 

X1_3 
  

,488 

X2_8 
  

,336 

X2_5 
  

,404 

X2_6 
  

,326 

X2_7 
  

,410 

X1_2 
  

,303 

X1_1 
  

,294 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
Lingkungan__Kerja Komunikasi Kepuasan_kerja Kinerja 

Kepuasan_kerja ,734 ,443 ,000 ,000 

Kinerja ,801 ,774 ,648 ,000 

Y2_19 ,652 ,631 ,528 ,815 

Y2_18 ,800 ,773 ,648 ,999 

Y2_17 ,888 ,859 ,719 1,109 

Y2_16 ,986 ,953 ,798 1,232 

Y2_15 ,948 ,917 ,768 1,185 

Y2_14 ,801 ,774 ,648 1,000 

Y1_13 ,759 ,458 1,034 ,000 

Y1_12 ,833 ,503 1,136 ,000 

Y1_11 ,734 ,443 1,000 ,000 

X2_10 ,787 ,000 ,000 ,000 

X2_9 1,346 ,000 ,000 ,000 

X1_4 ,000 1,339 ,000 ,000 

X1_3 ,000 1,541 ,000 ,000 

X2_8 ,979 ,000 ,000 ,000 

X2_5 1,098 ,000 ,000 ,000 

X2_6 ,736 ,000 ,000 ,000 

X2_7 1,000 ,000 ,000 ,000 

X1_2 ,000 ,927 ,000 ,000 

X1_1 ,000 1,000 ,000 ,000 
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Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
Lingkungan__Kerja Komunikasi Kepuasan_kerja Kinerja 

Kepuasan_kerja ,675 ,316 ,000 ,000 

Kinerja ,673 ,506 ,593 ,000 

Y2_19 ,378 ,284 ,333 ,561 

Y2_18 ,440 ,331 ,388 ,654 

Y2_17 ,532 ,399 ,468 ,790 

Y2_16 ,592 ,445 ,521 ,880 

Y2_15 ,533 ,400 ,469 ,791 

Y2_14 ,457 ,343 ,402 ,679 

Y1_13 ,493 ,231 ,731 ,000 

Y1_12 ,465 ,218 ,689 ,000 

Y1_11 ,498 ,233 ,738 ,000 

X2_10 ,537 ,000 ,000 ,000 

X2_9 ,828 ,000 ,000 ,000 

X1_4 ,000 ,673 ,000 ,000 

X1_3 ,000 ,699 ,000 ,000 

X2_8 ,580 ,000 ,000 ,000 

X2_5 ,635 ,000 ,000 ,000 

X2_6 ,571 ,000 ,000 ,000 

X2_7 ,641 ,000 ,000 ,000 

X1_2 ,000 ,551 ,000 ,000 

X1_1 ,000 ,542 ,000 ,000 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
Lingkungan__Kerja Komunikasi Kepuasan_kerja Kinerja 

Kepuasan_kerja ,734 ,443 ,000 ,000 

Kinerja ,325 ,487 ,648 ,000 

Y2_19 ,000 ,000 ,000 ,815 

Y2_18 ,000 ,000 ,000 ,999 

Y2_17 ,000 ,000 ,000 1,109 

Y2_16 ,000 ,000 ,000 1,232 

Y2_15 ,000 ,000 ,000 1,185 

Y2_14 ,000 ,000 ,000 1,000 

Y1_13 ,000 ,000 1,034 ,000 

Y1_12 ,000 ,000 1,136 ,000 

Y1_11 ,000 ,000 1,000 ,000 

X2_10 ,787 ,000 ,000 ,000 

X2_9 1,346 ,000 ,000 ,000 

X1_4 ,000 1,339 ,000 ,000 

X1_3 ,000 1,541 ,000 ,000 
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Lingkungan__Kerja Komunikasi Kepuasan_kerja Kinerja 

X2_8 ,979 ,000 ,000 ,000 

X2_5 1,098 ,000 ,000 ,000 

X2_6 ,736 ,000 ,000 ,000 

X2_7 1,000 ,000 ,000 ,000 

X1_2 ,000 ,927 ,000 ,000 

X1_1 ,000 1,000 ,000 ,000 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
Lingkungan__Kerja Komunikasi Kepuasan_kerja Kinerja 

Kepuasan_kerja ,675 ,316 ,000 ,000 

Kinerja ,273 ,318 ,593 ,000 

Y2_19 ,000 ,000 ,000 ,561 

Y2_18 ,000 ,000 ,000 ,654 

Y2_17 ,000 ,000 ,000 ,790 

Y2_16 ,000 ,000 ,000 ,880 

Y2_15 ,000 ,000 ,000 ,791 

Y2_14 ,000 ,000 ,000 ,679 

Y1_13 ,000 ,000 ,731 ,000 

Y1_12 ,000 ,000 ,689 ,000 

Y1_11 ,000 ,000 ,738 ,000 

X2_10 ,537 ,000 ,000 ,000 

X2_9 ,828 ,000 ,000 ,000 

X1_4 ,000 ,673 ,000 ,000 

X1_3 ,000 ,699 ,000 ,000 

X2_8 ,580 ,000 ,000 ,000 

X2_5 ,635 ,000 ,000 ,000 

X2_6 ,571 ,000 ,000 ,000 

X2_7 ,641 ,000 ,000 ,000 

X1_2 ,000 ,551 ,000 ,000 

X1_1 ,000 ,542 ,000 ,000 
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Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
Lingkungan__Kerja Komunikasi Kepuasan_kerja Kinerja 

Kepuasan_kerja ,000 ,000 ,000 ,000 

Kinerja ,476 ,287 ,000 ,000 

Y2_19 ,652 ,631 ,528 ,000 

Y2_18 ,800 ,773 ,648 ,000 

Y2_17 ,888 ,859 ,719 ,000 

Y2_16 ,986 ,953 ,798 ,000 

Y2_15 ,948 ,917 ,768 ,000 

Y2_14 ,801 ,774 ,648 ,000 

Y1_13 ,759 ,458 ,000 ,000 

Y1_12 ,833 ,503 ,000 ,000 

Y1_11 ,734 ,443 ,000 ,000 

X2_10 ,000 ,000 ,000 ,000 

X2_9 ,000 ,000 ,000 ,000 

X1_4 ,000 ,000 ,000 ,000 

X1_3 ,000 ,000 ,000 ,000 

X2_8 ,000 ,000 ,000 ,000 

X2_5 ,000 ,000 ,000 ,000 

X2_6 ,000 ,000 ,000 ,000 

X2_7 ,000 ,000 ,000 ,000 

X1_2 ,000 ,000 ,000 ,000 

X1_1 ,000 ,000 ,000 ,000 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
Lingkungan__Kerja Komunikasi Kepuasan_kerja Kinerja 

Kepuasan_kerja ,000 ,000 ,000 ,000 

Kinerja ,400 ,187 ,000 ,000 

Y2_19 ,378 ,284 ,333 ,000 

Y2_18 ,440 ,331 ,388 ,000 

Y2_17 ,532 ,399 ,468 ,000 

Y2_16 ,592 ,445 ,521 ,000 

Y2_15 ,533 ,400 ,469 ,000 

Y2_14 ,457 ,343 ,402 ,000 

Y1_13 ,493 ,231 ,000 ,000 

Y1_12 ,465 ,218 ,000 ,000 

Y1_11 ,498 ,233 ,000 ,000 

X2_10 ,000 ,000 ,000 ,000 

X2_9 ,000 ,000 ,000 ,000 

X1_4 ,000 ,000 ,000 ,000 

X1_3 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Lingkungan__Kerja Komunikasi Kepuasan_kerja Kinerja 

X2_8 ,000 ,000 ,000 ,000 

X2_5 ,000 ,000 ,000 ,000 

X2_6 ,000 ,000 ,000 ,000 

X2_7 ,000 ,000 ,000 ,000 

X1_2 ,000 ,000 ,000 ,000 

X1_1 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

Komunikasi <--> Lingkungan__Kerja 7,980 ,057 

e18 <--> e19 5,495 ,102 

e4 <--> Lingkungan__Kerja 5,670 ,069 

e8 <--> e13 5,986 ,085 

e8 <--> e10 5,545 -,090 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

X1_4 <--- Lingkungan__Kerja 5,670 ,309 

X1_4 <--- Kepuasan_kerja 4,567 ,256 

X1_4 <--- Y1_13 5,175 ,178 

X1_4 <--- X2_8 5,138 ,161 

X1_4 <--- X2_7 6,175 ,191 
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Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 43 125,141 147 ,904 ,851 

Saturated model 190 ,000 0 
  

Independence model 19 1008,099 171 ,000 5,895 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,053 ,905 ,877 ,700 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,226 ,284 ,204 ,255 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,876 ,856 1,025 1,030 1,000 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,860 ,753 ,860 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model ,000 ,000 6,300 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 837,099 740,882 940,803 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 1,107 ,000 ,000 ,056 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 8,921 7,408 6,556 8,326 

RMSEA 
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Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,000 ,000 ,019 1,000 

Independence model ,208 ,196 ,221 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 211,141 229,636 328,797 371,797 

Saturated model 380,000 461,720 899,878 1089,878 

Independence model 1046,099 1054,271 1098,087 1117,087 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1,869 2,062 2,118 2,032 

Saturated model 3,363 3,363 3,363 4,086 

Independence model 9,258 8,406 10,175 9,330 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 160 172 

Independence model 23 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


