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BAB IV  

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Kepolisian Resort Sleman merupakan Institusi Polri yang mempunyai 

tugas pokok Polri Sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta 

penegakan hukum untuk memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat di wilayah hokum Polres Sleman. Dalam melaksanakan tugas 

Polres Sleman selalu bekerjasama dengan Instansi samping dan masyarakat yang 

diharapkan akan dapat membantu keberhasilan Polri yang maksimal.  

Keberhasilan Polres Sleman pada khususnya dan Polri pada umumnya 

akan membawa dampak positif kepada masyarakat, sehingga dapat 

mempengaruhi kinerja Polres Sleman/ Polri untuk lebih baik dimasa mendatang. 

1. Visi Dan Misi Polres Sleman 

1) Visi Polres Sleman 

Polres Sleman bertekad mewujudkan postur Polri yang profesional, 

bermoral dan modern sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, yang 

selalu dekat dan dipercaya masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum 

yang proporsional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban 

masyarakat masyarakat Sleman sebagai kota budaya, pendidikan dan 
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pariwisata dalam suatu kehidupan sosial yang demokratis, berbudaya serta 

masyarakat yang sejahtera. 

2) Misi Polres Sleman 

Berdasarkan pernyataan Visi yang diinginkan sebagai tersebut diatas 

selanjutnya misi Polres Sleman adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat Sleman sehingga 

masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis. 

2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat Sleman melalui upaya 

preemtif dan prefentif yang dapat meningkatkan kesadaran dan 

kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat. 

3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan 

menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia serta 

budaya setempat menuju kepada adanya kepastian dan rasa keadilan. 

4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap 

memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku 

dalam masyarakat sleman. 

5. Mengelola Sumber Daya Manusia Polres Sleman secara profesional 

untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dapat 

mendorong meningkatkan gairah kerja masyarakat Sleman sebagai kota 

pendidikan dan pariwisata guna mencapai kesejahteraan. 



85 

 

 
 

6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam sebagai upaya menyamakan 

Visi dan Misi Polres Sleman kedepan, agar mampu melaksanakan tugas 

sesuai dengan keinginan masyarakat. 

7. Memelihara soliditas institusi Polres Sleman dan berbagai pengaruh 

eksternal yang sangat merugikan organisasi. 

8. Melanjutkan penyiapan personel untuk melaksanakan operasi 

pemulihan keamanan ke beberapa wilayah konflik. 

9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa mengingat 

Sleman sebagai kota budaya, pendidikan dan pariwisata banyak 

penduduk pendatang baru dari luar untuk menuntut ilmu. 

2. Alamat 

Jl. Magelang Km. 12.5 Sleman, Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 55514 telp (0274) 866410 

3. ASTA GATRA 

1. Letak Geografis Polres Sleman 

1) Letak Geografis 

Kabupaten Tk II Sleman pada posisi 734,52 O LU – 747,05 

O LS dan 107 15 O 03 OO BB – 110 28 O 30 OO BT. 

2) Batas Daerah 

1. Sebelah Utara : Karesidenan Kedu dan Kab. Boyolali 

2. Sebelah Timur : Kab. Klaten 

3. Sebelah Tenggara : Kab. Gunung Kidul 
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4. Sebelah Selatan : Kodya Yogyakarta dan Kab. Bantul 

5. Sebelah Barat : Kab. Kulon Progo 

3) Luas Daerah 

Luas 574.82 Km2 atau 18,043 % dari luas Propinsi DIY yang 

terdiri dari 3 wilayah Pembantu Bupati, 17 Kecamatan, 86 Desa, 122 

Dusun, 2881 RW dan 6992 RT. 

4) Luas bagian Tiap daerah Kecamatan 

1. Kecamatan Moyudan : 27,62 Km2 

2. Kecamatan Minggir : 27,27 Km2 

3. Kecamatan Sayegan : 26,63 Km2 

4. Kecamatan Godean : 26,84 Km2 

5. Kecamatan Gamping : 29,25 Km2 

6. Kecamatan Mlati : 28,52 Km2 

7. Kecamatan Depok : 35,35 Km2 

8. Kecamatan Berbah : 22,99 Km2 

9. Kecamatan Prambanan : 41,35 Km2 

10. Kecamatan Kalasan : 15,84 Km2 

11. Kecamatan Ngemplak : 35,71 Km2 

12. Kecamatan Ngaglik : 38,32 Km2 

13. Kecamatan Sleman : 38,32 Km2 

14. Kecamatan Tempel : 32,49 Km2 

15. Kecamatan Turi : 43,89 Km2 
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16. Kecamatan Pakem : 43,84 Km2 

17. Kecamatan Cangkringan : 47,99 Km2 

5) Luas Jenis Lingkungan 

2. Daerah Perkebunan : – Km2 

3. Daerah Pertanian : 30.803 Km2 

4. Daerah Perikanan : 2.297 Km2 

5. Daerah Kehutanan : 2.012 Km2 

6. Daerah Pertambangan : – Km2 

7. Daerah Persawahan : 262.39 Km2 

8. Daerah Tegalan : 60.41 Km2 

9. Daerah Pekarangan : 172.48 Km2 

4. DEMOGRAFI POLRES SLEMAN 

Jumlah penduduk Kab. Sleman terdapat 838.628 jiwa dengan luas 

wilayah 574,82 Km2 

5. SUMBER DAYA ALAM 

1) Hutan 

Hutan Negara : Luas + 1.744,43 Ha 

Hutan Rakyat : Luas + 3.360 Ha 

Hutan Kota : Luas + 620 Ha 
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2) Mata Air 

Terdapat 56 mata air, 21 mata air diantaranya debit musim 

penghujan lebih besar 10 liter per detik (L/Dt). Debit terbesar adalah mata 

air Umbul Wadon (170 L/Dt). 

3) Tambang 

Terdapat cadangan/potensi golongan C meliputi: Sirtu,Tanah Liat, 

Andesit, Pasir, Breksi,Gamping. 

6. IDIOLOGI / POLITIK 

Pada dasarnya masyarakat / penduduk kabupaten Sleman sebagian 

besar sudah menerima Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, namun ada sekelompok kecil masyarakat yang masih meragukan 

Pancasila, artinya belum menerima Pancasila sepenuhnya. Disamping itu juga 

sebagian masyarakat ada yang berfikiran sempit dengan dalih fanatisme 

agama mencoba melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila. 

Munculnya Parpol baru sebagai wujud dinamika politik sesuai dengan 

Reformasi Total serta adanya Pejabat Pemerintah yang melakukan KKN. 

7. EKONOMI 

Industri Besar & Kecil,Proyek Vital & Perusahaan 

Asing,Supermaket/ Dept Store, Hotel, Bank, Showroom,Bengkel. 
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8. Fasilitas Umum 

Rumah Sakit dan Puskesmas. 

1) Tempat Ibadah 

 1689 buah Masjid 

 939 buah Langgar 

 403 buah Mushola 

 65 buah Gereja 

 27 buah Kapel 

 3 buah KBT 

 4 buah Pura 

 3 buah Wihara 

2) Pendidikan 

 PONPES : 123 

 SD/MI/SLB Negeri : 387, Swasta : 112, MI : 17, SLB : 23 

 SMP/MTS Negeri : 63, Swasta : 55 

 SMA/MAN/SMK Negeri : 30, Swasta : 112 

 PERGURUAN TINGGI 

 Negeri : 6 

 Swasta : 38 
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4.2. Uji Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini sebelum instrumen penelitian digunakan, terlebih 

dahulu dilakukan uji instrumen kepada sebanyak 134  responden. Hasil pengisian 

kuesioner selanjutnya dianalisis dengan menggunakan  uji validitas dan 

reliabilitas.  

1. Uji Validitas 

Validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Dimana, kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan dalam 

kuesioner mampu mengukur sesuatu yang akan diukur (variabel penelitian) 

tersebut (Ghozali, 2018).  Jenis validitas yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah (construk validity) validitas konstruk yang bertujuan 

menguji kecocokkan antara jawaban dalam kuesioner dengan teori yang 

mendasari konsturk yang akan diukur (Mustafa, 2009). Uji validitas dilakukan 

dengan menggunakan uji korelasi produk moment pearson. Dasar 

pengambilan keputusan jika signifikansi < 0.05 maka, kuesioner dianggap 

valid dan sebaliknya jika signifikansi > 0.05 maka, kuesioner dianggap tidak 

valid 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator Koef. Korelasi Sig. Validitas 

Persepsi 

Dukungan 

Organisasional 

(X1) 

X1.1 0.926 0,00 Valid 

X1.2 0.941 0,00 Valid 

X1.3 0.920 0,00 Valid 

X1.4 0.928 0,00 Valid 
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Lanjutan Tabel 4.1  

  

X1.5 0.944 0,00 Valid 

X1.6 0.941 0,00 Valid 

X1.7 0.945 0,00 Valid 

X1.8 0.938 0,00 Valid 

X1.9 0.912 0,00 Valid 

Kemampuan 

Kerja (X2) 

X2.1 0.920 0,00 Valid 

X2.2 0.916 0,00 Valid 

X2.3 0.892 0,00 Valid 

X2.4 0.919 0,00 Valid 

X2.5 0.911 0,00 Valid 

X2.6 0.870 0,00 Valid 

Motivasi Kerja 

(Z) 

Z.1 0.926 0,00 Valid 

Z.2 0.951 0,00 Valid 

Z.3 0.912 0,00 Valid 

Z.4 0.928 0,00 Valid 

Z.5 0.926 0,00 Valid 

Z.6 0.951 0,00 Valid 

Z.7 0.946 0,00 Valid 

Z.8 0.845 0,00 Valid 

Kinerja (Y) 

Y.1 0.965 0,00 Valid 

Y.2 0.948 0,00 Valid 

Y.3 0.931 0,00 Valid 

Y.4 0.965 0,00 Valid 

Y.5 0.958 0,00 Valid 

Y.6 0.951 0,00 Valid 

Y.7 0.951 0,00 Valid 

Y.8 0.911 0,00 Valid 

Sumber : data primer diolah, 2018 (lampiran halaman 155) 

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.1, seluruh item pertanyaan 

pada masing-masing variabel penelitian memiliki nilai signifikansi < 0.05 
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sehingga seluruh item pertanyaan dalam instrumen penelitian dinyatakan 

valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Dalam hal ini pengukuran dilakukan dengan One Shot atau 

pengukuran sekali. Dimana, untuk mengukuran reliabilitas dilakukan dengan 

uji statistik Cronbach Alpha (𝑎) > 0.6 Nunally (1994) dalam Ghozali (2001). 

Dasar pengangambilan keputusan apabila Cronbach Alpha (𝑎) > 0.6 maka, 

item pertanyaan dianggap reliabel dan sebaliknya apabila Cronbach Alpha (𝑎) 

< 0.6 maka, item pertanyaan dianggap tidak reliabel. 

Tabel 4.2. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbachs Alpha Reliabilitas 

POS 0,981 reliabel 

WA  0,956 reliabel 

WM 0,976 reliabel 

P 0,984 reliabel 

Sumber : data primer diolah, 2018 (lampiran halaman 160) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada table 4.2 seluruh instrumen 

memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,6 yang berarti seluruh instrumen telah 

reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian 
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4.3. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik merupakan sebuah persyaratan statistik yang harus 

dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis Ordinary Least 

Square (OLS) untuk meminimalkan jumlah kesalahan (error). Dimana pada 

proses uji asumsi klasik menggunakan Uji Normalitas, Uji Liniearitas, Uji 

Multikolenieritas dan Uji Heterokedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, ada 

variabel pengganggu atau residual berdistribusi dengan normal. Hasil Uji 

normalitas yang baik adalah data residual berdistribusi normal agar model 

dapat dianalisis dengan analisis regresi. Jenis uji normailitas adalah analisis 

statistik. Uji normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

dengan membuat hipotesis; 

H0 : data residual berdistribusi normal 

HA : data residual berdistribusi tidak normal 

Apabila nilai residual berdistribusi normal maka data penelitian 

dianggap normal sedangkan nilai berdistribusi tidak normal maka data 

penelitian dianggap tidak normal. 

Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi > 0.05 maka, 

nilai residual berdistribusi normal. Sedangnkan, nilai signifikansi < 0.05 

maka, nilai residual berdistribusi tidak normal. 
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Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

Sumber : data primer diolah, 2018 (lampiran halaman 164) 

Hasil Uji Normalitas pada tabel 4.3 menunjukkan nilai signifikan hasil  

Uji Normalitas kolmogorv smirnov sebesar 0,855. Karena nilai signifikan hasil 

uji normalitas > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data residual regresi  

telah berdistribusi normal.  

2. Uji Multikolinearitas 

Proses uji multikoloniearitas bertujuan untuk menguji model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi multikoloniearitas. Proses pengujian yang 

dipergunakan adalah nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). 

Tolerace mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Sehingga, nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (VIF = 1/Tolerance). Nilai yang 

menjadi patokan pada umumnya dipakai untuk menunjukkan adalanya 

multikolonieriotas adalah nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 

10 (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan untuk menujukkan adanya 

multikolonieritas jika nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

No Keterangan Sig. Normalitas 

1 Kolmogorov-Smirnov Z 0,607 Normal 

2 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,855 Normal 
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Sebaliknya, untuk menujukkan tidak adanya multikolonieritas jika nilai 

tolerance ≥ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10. 

Tabel 4.4. Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 

POS 0.364 2.750 

WA 0.345 2.900 

WM 0.342 2.924 

Sumber : data primer diolah, 2018 (lampiran halaman 164) 

Hasil Uji Multikolinieritas pada tabel 4.4 menunjukkan variabel 

POS memiliki nilai tolerance 0.364 ≥ 0.10 dan nilai VIF 2.250 ≤ 10,  WA 

memiliki nilai tolerance 0.345 ≥ 0.10 dan nilai VIF 2.900 ≤ 10 dan WM 

memiliki nilai tolerance 0.342 ≥ 0.10 dan nilai VIF 2.942 ≤ 10. Sehingga, 

model regresi tidak terjadi multikolinieritas 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedasitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah 

dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain. Sedangkan model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi Heteroskedastisitas atau model regresi yang baik adalah terjadi 

Homoskedasitas. 

Uji heterokedasitas dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser 

diusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen 

dengan dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi > 0.05 maka 
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tidak terjadi heterokedasitas (Ghozali, 2012). Sebaliknya, jika nilai 

signifikansi < 0.05 maka terjadi heteroskedasitas. 

Tabel 4.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model Sig. Heteroskedastisitas 

POS 0.858 Tidak Terjadi 

WA 0.747 Tidak Terjadi 

WM 0.837 Tidak Terjadi 

Sumber : data primer diolah, 2018 (lampiran halaman 166) 

Pada Ringkasan Hasil uji Gletsjer pada tabel 4.5 di atas menunjukakn 

bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai signifikansi > 0,05 yang berarti 

tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. 

 

4.4. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif  

Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 

134 responden. Berikut ini adalah katakteristik responden berdasarkan jenis 

Kelamin, Usia, Pendidikan dan Masa Kerja : 

1) Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif jenis kelamin responden pada 

tabel 4.6, dari 134 responden yang diteliti, sebagian besar responden 

berjenis kelamin laki-laki (91,04%), sedangkan sisanya sebanyak 8,96% 

responden berjenis kelamin perempuan. Hal ini berdampak pada pekerjaan. 

Lebih banyaknya jumlah laki-laki akan memudahkan dalam 
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menyelesaikan pekerjaan yang berat dan membutuhkan tenaga lebih. 

Sebagai contoh menghadapi orang yang berbeda-beda dijalan raya. 

Tabel 4.6. Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Frekuensi (f) Persentase (%) 

Laki-laki 122 91.04 

Perempuan 12 8.96 

Jumlah 134 100 

Sumber : data primer diolah, 2018  

 

2) Usia 

Berdasarkan hasil analisis tabel 4.7, dari 134 responden yang diteliti, 

sebagian besar responden berusia 30 – 40 tahun 43,28%, berusia 20 – 30 

tahun 27,61%, responden berusia 40 – 50 tahun 15,67% serta berusia > 50 

tahun sebanyak 13,43%. Pada data tersebut menunjukkan bahwa cukup 

banyak jumlah anggota SATLANTAS Polres Sleman yang berumur > 40 

tahun. Implikasinya dengan pekerjaan yang ditangani akan cenderung lebih 

tidak cepat dan sigap dalam melaksanakan tugasnya. 

Tabel 4.7. Usia Responden 

Usia Frekuensi (f) Persentase (%) 

20 - 30 tahun 37 27.61 

30 - 40 tahun 58 43.28 

40 - 50 tahun 21 15.67 

> 50 tahun 18 13.43 

Jumlah 134 100 

Sumber : data primer diolah, 2018 
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3) Pendidikan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pendidikan  responden pada 

tabel 4.8, dari 134 responden yang diteliti, sebagian besar responden 

berpendidikan SMA (58,96%), sedangkan sisanya sebanyak 39,55% 

responden berpendidikan S1 dan sebanyak 1,49% responden 

berpendidikan S2. Mendominasinya jumlah Anggota SATLANTAS Polres 

Sleman yang masih berpendidikan SMA sederajat hal ini akan berimplikasi 

pada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sebagai contoh butuh waktu lebih 

dalam menjelaskan sistem dan kebijakan dalam menjalankan tugas. 

Tabel 4.8. Pendidikan Responden 

Pendidikan 
Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

SMA 79 58.96 

S1 53 39.55 

S2 2 1.49 

Jumlah 134 100 

Sumber : data primer diolah, 2018  

 

4) Masa Kerja 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif masa kerja  responden pada 

tabel 4.9, sebagian besar masa kerja responden 3-5 tahun atau 55,22%, 

sedangkan sisanya sebanyak 10,45% respondne bekerja < 1 tahun, 

sebanyak 27,61% responden bekerja 1–3 tahun dan sebanyak 6,72% 

bekerja > 5 tahun. Masa kerja  1-3 tahun sebesar 27.61% hal ini 
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berimplikasi pada pekerjaan mereka. Pengalaman kerja akan membantu 

dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dilapangan.  

Tabel 4.9. Masa Kerja Responden 

Masa Kerja Frekuensi (f) Persentase (%) 

< 1 tahun 14 10.42 

1 - 3 tahun 37 27.61 

3 - 5 tahun 74 55.22 

> 5 tahun 9 6.72 

Jumlah 134 100 

Sumber : data primer diolah, 2018 

 

2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif variabel penelitian digunakan 

untuk mengetahui gambaran Persepsi dukungan organisasional, kemampuan 

kerja, motivasi kerja dan kinerja jajaran anggota SATLANTAS Polres Sleman 

D.I Yogyakarta berdasarkan hasil pengisian kuesioner. Analisis deskriptif 

dilakukan dengan melihat nilai rata-rata dan standar deviasi pada masing-

masing indikator variabel penelitian. 

Kategorisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Untuk jawaban responden 

Skor 6 : Sangat Bagus/ Sangat Tinggi 

Skor 5 : Bagus/ Tinggi 

Skor 4 : Cukup Bagus/Cukup Tinggi 

Skor 3 : Agak Buruk/Kurang Rendah 
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Skor 2 : Buruk/Rendah 

Skor 1 : Sangat Buruk/Sangat Rendah 

2) Untuk rata-rata jawaban responden  

Rata-rata skor  > 5.00 – 6.00 : Sangat Bagus/ Sangat Tinggi 

Rata-rata skor  > 4.00 – 5.00 : Bagus/Tinggi 

Rata-rata skor  > 3.00 – 4.00 : Cukup Bagus/Cukup Tinggi 

Rata-rata skor  > 2.00 – 3.00 : Agak Buruk/Agak Rendah 

Rata-rata skor  > 1.00 – 2.00 : Buruk/Rendah 

Rata-rata skor  > 0.99 – 1.00 : Sangat Buruk/Sangat Rendah 

 

1) Persepsi Dukungan Organisasional 

Persepsi dukungan organisasional adalah karyawan 

mempersonifikasikan organisais, mereka menyimpulkan sejauh mana 

organisasi menghargai kontribusi dan kepeduliannya terhadap 

kesejahteraan karyawan. Variabel persepsi dukungan orgnisasional diukur 

menggunakan 9 indikator sebagai berikut:  

Tabel 4.10. Hasil Analisis Deskriptif POS 

No Indikator  Mean Stdev 

1 
Saya memperoleh penilaian yang adil terhadap 

kontribusi saya dalam bekerja 
3,417 4,402 

2 
Atasan memberikan arahan yang jelas ketika ada 

tugas yang harus diselesaikan  
3,36 4,787 

3 Saya memperoleh gaji yang sesuai dengan kontribusi 3,187 4,615 
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Lanjutan Tabel 4.10 

4 
Organisasi memberikan kesempatan promosi bagi 

saya 
3,36 4,392 

5 
Saya akan dipertahankan oleh organisasi  sampai masa 

yang akan datang 
3,41 4,796 

6 
Saya diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan 

pekerjaan 
3,281 4,68 

7 
Organisasi tidak memberikan beban tugas yang 

berlebihan kepada saya 
3,353 4,787 

8 
Organisasi memberikan pelatihan kepada saya untuk 

memudahkan dalam menyelesaikan tugas  
3,281 4,678 

9 Organisasi menghargai pendapat saya 3,295 4,524 

Sumber : data primer diolah, 2018  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persepsi dukungan 

organisasional pada tabel 4.10. Nilai rata-rata masing-masing indikator 

dalam variabel dukungan organisasi cenderung Cukup bagus, hal ini 

menunjukkan bahwa dukungan organisasi yang diberikan kepada jajaran 

anggota SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta perlu ditingkatkan 

lagi dari seperti otonomi kepada anggota dalam menjalankan tugas, 

pemberian gaji yang lebih baik lagi 

 

2) Kemampuan Kerja 

Kemampuan kerja merupakan sebuah keadaan karyawan yang 

secara benar-benar berguna dan berhasil dalam bekerja sesuai dengan 

bidangnya. 
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Tabel 4.11.  Hasil Analisis Deskriptif Kemampuan Kerja 

No Indikator  Mean Stdev 

1 
Saya mampuan mengoprasikan peralatan kerja untuk 

menjalankan tugas 
3.18 4.503 

2 
Saya mampu memahami segala sesuatu yang 

berhubungan dengan bidang pekerjaan  
3.101 4.562 

3 
Saya selalu mengacu pada prosedur standar kerja 

dalam melaksanakan tugas, 
3.158 4.822 

4 
Saya mampu memahami kebijakan - kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh instanis/organisasi dengan baik 
3.173 4.508 

5 
Saya mampu bekerjasama dengan tim dalam 

menyelesaikan pekerjaan 
3.187 4.58 

6 
Saya mampu bersosialisasi dengan baik terhadap 

lingkungan kerja diinstanis/organisasi 
3.065 4.706 

Sumber : data primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kemampuan kerja pada tabel 

4.11. Nilai rata-rata masing-masing indikator dalam variabel kemampuan 

kerja cenderung Cukup Bagus, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

kerja jajaran anggota SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta tersebut 

cenderung Cukup Bagus dan perlu ditingkatkan dengan memberikan 

pelatihan agar kemampuan kerja yang dimiliki lebih meningkat dan 

membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. 

 

3) Motivasi Kerja  

Motivasi adalah merupakan serangkaian proses membangkitkan, 

mengarahkan, dan mempertahankan perilaku manusia untuk mencapai 

tujuan.  



103 

 

 
 

Tabel 4.12. Hasil Analisis Deskriptif Motivasi Kerja 

No Indikator  Mean Stdev 

1 
Saya selalu berusaha dengan maksimal untuk berhasil 

menyelesaikan tugas sebaik-baiknya 
3.237 4.51 

2 
Saya selalu memberikan pendapat terkait dengan 

pekerjaan 
3.518 4.537 

3 
Saya selalu meminta saran dari rekan kerja agar lebih 

maksimal dalam menyelesaikan pekerjaan 
3.388 4.762 

4 
Saya memiliki semangat yang lebih dalam 

menjalankan tugas 
3.353 4.549 

5 Pekerjaan ini adalah passion saya 3.237 4.51 

6 
Pekerjaan saya menarik karena merupakan bentuk 

pengabdian diri kepada negara. 
3.518 4.537 

7 Saya merasakan kepuasan ketika melakukan pekerjaan 3.309 4.69 

8 
Saya ikut  berkontribusi dengan tugas yang 

diperintahkan  
3.194 4.662 

Sumber : data primer diolah, 2018  

 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif motivasi kerja pada tabel 4.12. 

Nilai rata-rata masing-masing indikator dalam variabel motivasi kerja 

Cukup Bagus, hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja jajaran anggota 

SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta tersebut Cukup Bagus dan 

perlu ditingkatkan lagi terutama dari sisi mengikutsertakan diri dalam 

setiap tugas dan merasa terpanggil untuk membatu rekan-rekan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Kemudian terus berusaha dengan maksimal 

demi tercapainya kinerja yang optimal. 
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4) Kinerja 

Kinerja merupakan suatu yang dicapai oleh seorang dalam 

menjalankan tugasnya dengan hasil yang maskimal . 

Tabel 4.13. Hasil Analisis Deskriptif Kinerja 

No Indikator  Mean Stdev 

1 Kesungguhan melaksanakan tugas 2.561 1.352 

2 Tingkat pencapaian target 2.712 1.451 

3 Tingkat ketepatan waktu 2.784 1.244 

4 Memaksimalkan anggaran  2.489 1.369 

5 Tanpa harus diawasi 2.669 1.343 

6 Tertib menjalankan tugas 2.683 1.291 

7 Menjaga nama baik organisasi 2.719 1.346 

8 Bekerjasama dengan rekan kerja 2.748 1.222 

Sumber : data primer diolah, 2018  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kinerja pada tabel 4.13. Nilai 

rata-rata masing-masing indikator dalam variabel kinerja cenderung pada 

kategori Agak Buruk, hal ini menunjukkan bahwa kinerja jajaran anggota 

SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta pada kategori Agak Buruk. 

Sehingga masih perlu ditingkatkan lagi kinerja terutama dari sisi 

kesungguhan dalam menjalankan tugas ketertiban dan kemandirian dalam 

menyelesaikan pekerjaan.  

 

3. Analisis Regresi berganda 

Persamaan 1 pengaruh X1 dan X2 terhadap Z 

Z = b1X1 + b2X2 + e 
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Tabel 4.14. Persamaan 1 

Model Stand. Koef Beta Sig. 

POS .404 .000 

WA .463 .000 

Sumber : data primer diolah, 2018 (lampiran halaman 167) 

 

Gambar 4.1. Regresi BergandaPersamaan 1 

Z= 0.404.X1 + 0.463. X2 

Persamaan 2 pengaruh X1 dan X2 terhadap Y       

Y = b4X1  + b2X2  + b3Z + e  

Tabel 4.15. Persamaan 2 

 

Model Stand. Koef Beta Sig. 

POS 0.215 0.000 

WA 0.237 0.002 

WM 0.651 0.000 

Sumber : data primer diolah, 2018 (lampiran halaman 168) 
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Gambar 4.2. Regresi Berganda Persamaan 2 

 

Y = 0.215.X1 + 0.237.X2 + 0.651.Z 

 

4. Uji t 

Bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan nilai signifikansi < 0.05 (Anderson, 2014). 

Dasar pengambilan keputusannya, apabila nilai signifikansi < 0.05 maka, 

dapat dikatakan variabel independen memiliki pengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi > 0.05 

maka, variabel independen tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap 

variabel dependen. 

H0 : variabel independen tidak memiliki pengaruhn secara parsial 

terhadap variabel dependen 
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H1 : variabel independen memiliki pengaruhn secara parsial terhadap 

variabel dependen 

Tabel 4.16. Uji t Persamaan 1 

No Model Sig. 

1 POS .000 

2 WA .000 

Sumber : data primer diolah, 2018 (lampiran halaman 167) 

Uji Hipotesis : 

H1: diduga Persepsi Dukungan Organisasional berpengaruh positif 

terhadap Motivasi Kerja. Nilai signifikansi 0.000 < 0.05. Sehingga 

semakin tinggi persepsi dukungan organisasional yang dirasakan oleh 

anggota SATLANTAS Polres Sleman akan meningkatkan Motivasi 

Kerja mereka. 

 

H2: diduga Kemampuan Kerja berpengaruh positif terhadap Motivasi 

Kerja. Nilai signifikansi 0.000 < 0.05. Sehingga semakin tinggi 

kemampuan kerja yang dimiliki anggota SATLANTAS Polres Sleman 

akan meningkatkan Motivasi Kerja mereka. 
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Tabel 4.17. Uji t Persamaan 2 

No Model Sig. 

3 WM  0.000 

4 POS 0.000 

5 WA 0.002 

Sumber : data primer diolah, 2018 (lampiran halaman 168) 

 

H3: diduga Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja. Nilai 

signifikansi 0.000 < 0.05. Sehingga semakin tinggi Motivasi kerja yang 

dimikili anggota SATLANTAS Polres Sleman akan meningkatkan 

kinerja mereka.  

 

H4: diduga Persepsi Dukungan Organisasional berpengaruh positif 

terhadap Kinerja. Nilai signifikansi 0.000 < 0.05. Sehingga dengan 

demikian, semakin tinggi Persepsi Dukungan Organisasional yang 

dirasakan anggota SATLANTAS Polres Sleman akan meningkatkan 

kinerja mereka.  

 

H5: diduga Kemampuan Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja.  

dapat diterima. Nilai signifikansi 0.000 < 0.05. Sehingga semakin tinggi 

Kemampuan kerja yang dilikili anggota SATLANTAS Polres Sleman 

akan meningkatkan kinerja mereka.  
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5. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi merupakan perbandingan variasi variabel 

dependen yang dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel independen 

(Ghozali, 2011).  

Hasil koefisien determinasi pada penelitian ini memperoleh nilai sebesar 

0.723 atau sebesar 72.3% artinya dapat dikatakan bahwa varaibel independen 

mampu menjelaskan varaiabel dependen sebesar 72.3% sedangkan 27.7% 

sisanya ditentukan oleh variabel lain diluar variabel penelitian. Dapat dilihat 

pada lampiran halaman 168. 

 

6. Uji F 

Sering disebut dengan uji simultan yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan nilai signifikansi < 0.05 (Anderson, 2014). Dasar 

pengambilan keputusannya, apabila nilai signifikansi < 0.05 maka, variabel 

independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya, apabila nilai signifikansi > 0.05 maka, variabel independen tidak 

memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. 

Hasil uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. berdasarkan 

pengambilan keputusan diatas maka, variabel independen memiliki pengaruh 

secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Dapat dilihat 

pada lampiran halaman 168. 
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7. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis 

Berikut ini merupakan ringkasan dari pengujian hipotesis penelitian 

yang telah dilakukan.  

Tabel 4.18. Rekapitulasi hasil uji hipotesis 

No Hipotesis Keterangan 

H1 Diduga Persepsi Dukungan Organisasional berpengaruh 

positif terhadap Motivasi Kerja 

Terbukti 

H2 Diduga Kemampuan Kerja berpengaruh positif terhadap 

Motivasi Kerja 

Terbukti 

H3 Diduga Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja  Terbukti 

H4 Diduga Persepsi Dukungan Organisasional berpengaruh 

positif terhadap Kinerja  

Terbukti 

H5 Diduga Kemampuan Kerja berpengaruh positif terhadap 

Kinerja  

Terbukti 

 

8. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Pada tahap ini digunakan untuk menguji besaranya kontribusi yang 

ditunjukkan oleh koefisien jalur dari hubungan kausalitas antar variabel. 

Analisis jalur merupakan model regresi yang digunakan untuk menguji 

korelasi dua atau lebih variabel pada model (Ghozali, 2011). Dalam penelitan 

ini menggunakan analisi jalur dikarenakan pada model penelitian terdapat 
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variabel mediasi (Motivasi Kerja). Sebuah variabel disebut variabel 

mediasi/intervening apabila variabel tersebut dapat mempengaruhi hubungan 

antara variabel independent terhadap dependen. 

Untuk dapat dikatakan Motivasi Kerja memediasi hubungan antara 

Persepsi Dukungan Organisasi terhadap Kinerja ketika pengaruh tidak 

langsung (X1      Z      Y) > pengaruh langsung (X1       Y). Kemudian, 

dikatakan Motivasi Kerja memediasi hubungan antara Kemampuan Kerja 

terhadap Kinerja ketika total pengaruh tidak langsung (X2       Z      Y) > 

pengaruh langsung (X2      Y). 

Table 4.19. Analisis Jalur persamaan 1 

Model Koef. Beta 

POS 0.404 

WA 0.463 

Sumber : data primer diolah, 2018 (lampiran halaman 167) 

 

Persamaan 1. Analisis jalur  digunakan untuk memperoleh hasil bahwa 

Persepsi Dukungan Organisasi X1  berpengaruh terhadap Kinerja Y melalui 

Motivasi Kerja Z. persamaan rumus sebagai berikut (Ghozali, 2018); 

Pengaruh langsung X1        Z       = b1 = 0.404 

Pengaruh langsung Z        Y   = b3 = 0.651 

Pengaruh langsung X1          Y  = b4 = 0.215 
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Pengaruh tidak langsung X1         Z         Y  = b1 x b3 = 0.404 x 0.651 = 0.263 

Total pengaruh tidak langsung   = b4 +  (b1 x b3) 

       = 0.215 + (0.404 x 0.651) 

       = 0.215 + 0.263 

       = 0.478 

 

Berdasarkan hasil penjumlahan persamaan 1 pengaruh tidak langsung  

X1      Z       Y diperoleh nilai koefisien beta sebesar 0.263 > pengaruh langsung 

X1       Y dengan nilai koefisien beta sebesar 0.215. 

 

Tabel 4.20. Analisis Jalur Persamaan 2 

Model Koef. Beta 

POS 0.215 

WA 0.237 

WM 0.651 

Sumber : data primer diolah, 2018 (lampiran halaman 168) 

Persamaan 2. Analisis jalur  digunakan untuk memperoleh hasil bahwa 

Kemampuan Kerja X2 berpengaruh terhadap Kinerja Y melalui Motivasi 

Kerja Z. persamaan rumus sebagai berikut (Ghozali, 2018); 

 

Pengaruh langsung X2        Z        = b2 = 0.463 

Pengaruh langsung Z         Y  = b3 = 0.651 
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Pengaruh langsung X2          Y  = b5 = 0.237 

Pengaruh tidak langsung X2        Z        Y  = b2 x b3 = 0.463 x 0.651 = 0.301 

Total pengaruh tidak langsung  = b5 +  (b2 x b3) 

      = 0.237 + (0.463 x 0.651) 

      = 0.237 + 0.301 = 0.583 

Berdasarkan pengambilan keputusan diatas dari hasil penjumlahan 

persamaan 2 pengaruh tidak langsung X2         Z         Y diperoleh nilai 

sebesar 0.301> pengaruh langsung X2       Y dengan nilai koefisien beta 

sebesar 0.237. 

 

4.5. Hasil dan Pembahasan 

1. Pengaruh Persepsi Dukungan Organisasional terhadap Motivasi Kerja 

Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis pertama yang 

mengatakan bahwa “diduga Persepsi Dukungan Organisasional berpengaruh 

positif terhadap Motivasi Kerja” dapat diterima. Implikasi dari hasil pengujian 

tersebut mengindikasikan bahwa persepsi dukungan organisasional 

mempunyai hubungan yang positif terhadap motivasi kerja.  

Hasil analsisi karakteristik responden berjenis kelamin laki-laki 

91,04%, sedangkan sisanya sebanyak 8,96% responden berjenis kelamin 

perempuan. Hal ini berdampak pada pekerjaan. Lebih banyaknya jumlah laki-

laki akan memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan yang berat dan 
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beresiko. Sebagai contoh menghadapi masyarakat yang berbeda-beda dijalan 

raya. 

Nilai rata-rata dari masing-masing indikator dalam variabel persepsi 

dukungan organisasional cenderung Cukup bagus, hal ini menunjukkan 

bahwa dukungan organisasional yang diberikan kepada jajaran anggota 

SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta masih perlu ditingkatkan lagi 

seperti otonomi kepada anggota dalam menjalankan tugas, pemberian gaji 

yang lebih baik lagi 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gillet, 

dkk., 2013) memberikan kesimpulan didalam penelitiannya yang berbunyi 

bahwa dengan adanya dukungan organisasi maka motivasi kerja akan semakin 

meningkat. Kemudian Penelitian (Osch, 2010) mengatakan bahwa dukungan 

organisasi memiliki pengaruh hubungan yang kuat dengan motivasi. (Liu, 

dkk., 2018) hasil temuan penelitiannya mengatakan bahwa dukungan 

organisasi memiliki hubungan yang positif dengan motivasi intrinsik. (Pauli, 

dkk., 2017) hasil penelitian yang dilakukan berbunyi dukungan organisasi 

berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya 

persepsi dukungan organisasional seperti penilaian kontribusi yang adil, gaji 

yang sesuai, kepercayaan yang diberikan, pelatihan akan menigkatkan 

motivasi kerja anggota SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta. 
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2. Pengaruh Kemampuan Kerja terhadap Motivasi Kerja 

Dari hasi pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis kedua yang 

mengatakan bahwa “diduga Kemampuan Kerja berpengaruh positif terhadap 

Motivasi Kerja” dapat diterima. Makna dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan adalah dengan kemampuan kerja yang dimiliki anggota 

SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta akan meningkatkan motivasi 

kerja mereka.  

Hasil data karakteristik responden berpendidikan SMA 58,96%, 

sedangkan sisanya sebanyak 39,55% responden berpendidikan S1 dan 

sebanyak 1,49% responden berpendidikan S2. Mendominasinya jumlah 

Anggota SATLANTAS Polres Sleman yang masih berpendidikan SMA 

sederajat hal ini akan berimplikasi pada pekerjaan yang harus diselesaikan. 

Sebagai contoh butuh waktu lebih dalam menjelaskan sistem dan kebijakan 

dalam menjalankan tugas. 

Nilai rata-rata masing-masing indikator dalam variabel kemampuan 

kerja cenderung Cukup Bagus, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kerja 

jajaran anggota SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta tersebut 

cenderung Cukup Bagus dan perlu ditingkatkan lagi seperti denga 

memberikan pelatihan agar kemampuan kerja yang dimiliki lebih meningkat 

dan membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Feißel, 

2015) yang mengatakan bahwa Kemampuan kerja menunjukkan adanya 
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pengaruh positif terhadap motivasi kerja. (Lai, dkk., 2018) hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahawa kemampuan kerja yang baik akan meningkatkan 

motivasi kerja. 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa memiliki kemampuan kerja seperti 

kemampuan mengoprasikan, bersosialisasi dengan baik serta kemampuan 

memahami bidang pekerjaa akan meningkatkan motivasi kerja anggota 

SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta. 

 

3. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja  

Hasil pengujian yang dilakukan pada hipotesa ketiga yang berbunyi 

“diduga Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja” dapat diterima. 

Sehingga dengan motivasi kerja yang tinggi akan meningkatkan kinerja 

jajaran anggota SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta. 

Hasil analisis deskirptif karakteristik berdasarkan usia responden 

didominasi umur 20-40 tahun sebesar 95 orang atau 70.89%. Artinya bahwa 

dengan golongan usia tersebut lebih memiliki semangat, tenaga dan motivasi 

yang tinggi dalam bekerja. 

Nilai rata-rata masing-masing indikator dalam variabel motivasi kerja 

Cukup Bagus, hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja jajaran anggota 

SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta tersebut Cukup Bagus dan perlu 

ditingkatkan lagi terutama dari sisi melibatkankan diri dalam setiap tugas dan 

merasa terpanggil untuk membantu rekan-rekan dalam menyelesaikan 
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pekerjaan. Kemudian terus berusaha dengan maksimal demi tercapainya 

kinerja yang optimal. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Shahzadi,2014) Motivasi kerja memiliki hubungan yang positif signifikan 

terhadap kinerja. Semakin tinggi motivasi kerja karyawan tersebut maka akan 

mempengaruhi kinerja yang dihasilkan. (Manik & Iwan., 2017) hasil 

penelitiannya menyimpukan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja. 

Kemudian, (Aseati, 2016) dari hasil penelitiannya menyimpulkan hal yang 

sama yaitu motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja. 

Dengan demikian, meningkatkan motivasi kerja seperti berusaha 

maksimal, berkontribusi dan merasa habwa pekerjaan tersebut adalah bagian 

dari passion akan meningkatkan kinerja anggota SATLANTAS Polres 

Sleman DI Yogyakarta. 

 

4. Pengaruh Persepsi Dukungan Organisasional terhadap Kinerja  

Dari hasi pengujian yang dilakukan pada hipotesis keempat yang 

berbunyi “diduga Persepsi Dukungan Organisasional berpengaruh positif 

terhadap Kinerja” dapat diterima.  

Berdasarkan hasil analisis data karakteristik masa kerja responden 3 

sampai lebih dari 5 tahun didominasi oleh 83 orang anggota atau sebesar 

61.94%. hal ini menunjukkan bahwa semakin lama anggota tersebut 
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mengabdikan diri pada instansi dukungan organisasi yang diberikanpun harus 

sesuai. 

Nilai rata-rata dari masing-masing indikator dalam variabel persepsi 

dukungan organisasional cenderung Cukup bagus, hal ini menunjukkan 

bahwa dukungan organisasi yang diberikan kepada jajaran anggota 

SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta masih perlu ditingkatkan lagi 

seperti otonomi kepada anggota dalam menjalankan tugas, pemberian gaji 

yang lebih baik lagi 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saltson & 

Nasiah,2015) mengatakan bahwa dukungan organisasi secara positif 

mempengaruhi kinerja karyawan. Peneliti yang lain juga mengungkapkan 

bahwa dukungan organisasi secara positif signifikan mempengarhui kinerja. 

(Darolia, 2010) hasil penelitiannya mengatakan bahwa dukungan organisasi 

berpengaruh menigkatkan kinerja. 

Sehingga dengan memberikan dukungan organisasi yang baik dan 

berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan rekan kerja akan meningkatkan 

kinerja anggota SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta. 

 

5. Pengaruh Kemampuan Kerja terhadap Kinerja  

Hasil pengujian yang dilakukan pada hipotesis kelima yang mengatakan 

bahwa “diduga Kemampuan Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja” 
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dapat diterima. Dengan demikian, kemampuan kerja yang baik akan 

meningkatkan kinerja anggota SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pendidikan  responden pada tabel 

4.8, dari 134 responden yang diteliti, sebagian besar responden berpendidikan 

SMA (58,96%), sedangkan sisanya sebanyak 39,55% responden 

berpendidikan S1 dan sebanyak 1,49% responden berpendidikan S2. 

Mendominasinya jumlah Anggota SATLANTAS Polres Sleman yang masih 

berpendidikan SMA sederajat hal ini akan berimplikasi pada pekerjaan yang 

harus diselesaikan. Sebagai contoh butuh waktu lebih dalam menjelaskan 

sistem dan kebijakan dalam menjalankan tugas. 

Nilai rata-rata masing-masing indikator dalam variabel kemampuan 

kerja cenderung Cukup Bagus, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kerja 

jajaran anggota SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta tersebut 

cenderung Cukup Bagus dan perlu ditingkatkan lagi seperti denga 

memberikan pelatihan kemampuan kerja yang dimiliki lebih meningkat dan 

membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Manik & 

Sidharta, 2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kemampuan 

berpengaruh secara positi signifikan untuk meningkatkan kinerja. 

(Yunikewaty, 2017) dalam penelitiannya diperoleh temuan yang berbunyi 

kemampuan berpengaruh terhadap kinerja. 
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Sehingga dengan terus meningkatkan kemampuan yang dimiliki seperti 

kemampuan mengoprasikan, kemampuan memahami bidang pekerjaan, 

memahami kebijakan sampai pada kemampuan bersosialisasi dengan baik 

akan meningkatkan kinerja jajaran anggota SATLANTAS Polres Sleman DI 

Yogyakarta. 

 

6. Pengaruh Persepsi Dukungan Organisasional Terhadap Kinerja Yang 

Dimediasi Motivasi Kerja 

Berdasarkan hasil mengujian yang dilakukan pada rumusan masalah 

keenam yang mengatakan bahwa “Motivasi Kerja memediasi hubungan 

antara Persepsi Dukungan Organisasional terhadap Kinerja” dapat diterima. 

Dengan demikian, Persepsi Dukungan Organisasional yang baik sertaa 

motivasi kerja yang tinggi akan lebih meningkatkan kinerja jajaran anggota 

SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif jenis kelamin responden pada tabel 

4.6, dari 134 responden yang diteliti, sebagian besar responden berjenis 

kelamin laki-laki (91,04%), sedangkan sisanya sebanyak 8,96% responden 

berjenis kelamin perempuan. Hal ini berdampak pada pekerjaan. Lebih 

banyaknya jumlah laki-laki akan memudahkan dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang berat dan membutuhkan tenaga lebih. Sebagai contoh 

menghadapi orang yang berbeda-beda dijalan raya. 
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Nilai rata-rata masing-masing indikator dalam variabel persepsi 

dukungan organisasional cenderung Cukup bagus, hal ini menunjukkan 

bahwa dukungan organisasi yang diberikan kepada jajaran anggota 

SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta perlu ditingktkan lagi dari 

seperti otonomi kepada anggota dalam menjalankan tugas, pemberian gaji 

yang lebih baik lagi 

Nilai rata-rata masing-masing indikator dalam variabel motivasi kerja 

Cukup Bagus, hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja jajaran anggota 

SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta tersebut Cukup Bagus dan perlu 

ditingkatkan lagi dari terutama dari sisi mengikutsertakan diri dalam setiap 

tugas dan merasa terpanggil untuk membatu rekan-rekan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Kemudian terus berusaha dengan maksimal demi 

tercapainya kinerja yang optimal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Bantilan, 2017) yang mengatakan bahwa motivasi kerja memediasi hubungan 

antara persepsi dukungan organisasional terhadap kinerja.  

Sehingga, dengan terus meningkatkan persepsi dukungan organisasonal 

seperti penilaian yang adil, gaji yang sesuai, kepercayaan yang diberikan, 

pelatihan serta menghargai rekan kerja kemudian dengan meningkatkan 

motivasi kerja sperti berusaha dengan maksimal, memberikan pendapat dan 

berkontribusi dalam tugas yang diberikan akan lebih meningkatkan kinerja 

jajaran anggota SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta 
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7. Pengaruh Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Yang Dimediasi Oleh 

Motivasi Kerja 

Berdasarkan hasil mengujian yang dilakukan pada rumusan masalah 

ketujuh yang mengatakan bahwa “Motivasi Kerja memediasi hubungan antara 

kemampuan kerja terhadap Kinerja” dapat diterima. sehingga, dengan 

memiliki kemampuan kerja yang baik sertaa motivasi kerja yang tinggi akan 

lebih meningkatkan kinerja jajaran anggota SATLANTAS Polres Sleman DI 

Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pendidikan  responden pada tabel 

4.8, dari 134 responden yang diteliti, sebagian besar responden berpendidikan 

SMA (58,96%), sedangkan sisanya sebanyak 39,55% responden 

berpendidikan S1 dan sebanyak 1,49% responden berpendidikan S2. 

Mendominasinya jumlah Anggota SATLANTAS Polres Sleman yang masih 

berpendidikan SMA sederajat hal ini akan berimplikasi pada pekerjaan yang 

harus diselesaikan.  

Nilai rata-rata indikator variabel kemampuan kerja cenderung Cukup 

Bagus, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kerja tersebut cenderung 

Cukup Bagus dan perlu ditingkatkan lagi seperti denga memberikan pelatihan 

agar kemampuan kerja yang dimiliki lebih meningkat dan membantu dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

Nilai rata-rata masing-masing indikator dalam variabel motivasi kerja 

Cukup Bagus, hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja Cukup Bagus dan 
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perlu ditingkatkan lagi dari terutama dari sisi mengikutsertakan diri dalam 

setiap tugas dan merasa terpanggil untuk membatu rekan-rekan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Kemudian terus berusaha dengan maksimal demi 

tercapainya kinerja yang optimal. 

Sehingga, dengan terus meningkatkan kemampuan kerja seperti 

kemampuan memahami dan mengoprasikan, kemampuan bekerjasama serta 

bersosialisasi dengan baik dan didukung dengan motivasi kerja yang tinggi 

seperti selalu berusaha maksimal, semangat yang lebih, berkontribusi akan 

lebih meningkatkan kinerja jajaran anggota SATLANTAS Polres Sleman DI 

Yogyakarta. 

 

8. Dominasi Variabel Untuk Meningkatkan Kinerja 

Dari hasil pengujian dan analisis yang dilakukan pada rumusan masalah 

yang memiliki dominasi tinggi untuk meningkatkan kinerja ialah “Pengaruh 

Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Yang Dimediasi Oleh Motivasi Kerja”. 

Dengan nilai total sebesar 0.583 atau 58.3%. sehingga untuk mengoptimalkan 

kinerja maka jajaran anggota SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta 

harus meningkatkan kemampuan kerja seperti kemampuan bersosialisasi, 

mengoprasikan perangkat kerja, pemahaman bidang pekerjaan, serta bekerja 

sama dengan tim harus ditingkatkan lagi. Kemudian, dengan memaksimalkan 

motivasi kerja seperti berusaha dengan maksimal, merasa pekerjaan adalah 

passion nya, serta berkontribusi dalam menjalankan tugas yang diperintahkan.  


