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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dipaparkan mengenai temuan penelitian yaitu penjelasan 

mengenai distribusi kuesioner, karakteristik responden, analisis data berupa hasil 

pengujian validitas dan reliabilitas, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan 

mengenai temuan penelitian. 

4.1 Distribusi Kuesioner 

Responden dalam penelitian ini adalah para perangkat desa di 11 desa di 

Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian sensus dengan bantuan kuesioner. 

 Pengumpulan data menggunakan metode survei melalui kuesioner, yakni 

dengan menyebarkan kuesioner di lingkungan pemerintah desa di 11 desa di 

Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Data penelitian langsung 

diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan kepada individu para perangkat desa 

tersebut. Item-item pertanyaan yang disampaikan dalam kuesioner berjumlah 61 item 

pertanyaan yang terdiri atas 8 item pertanyaan untuk mengukur variabel ,4 item 

pertanyaan untuk mengukur variabel kesiapan individual,  14 item pertanyaan untuk 

mengukur variabel dukungan institusional, 23 item pertanyaan untuk mengukur 

variabel motivasi, dan 12 item pertanyaan untuk mengukur variabel akuntabilitas. 
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 Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan November 2014 sampai dengan 

Januari 2015 dengan bantuan salah seorang pegawai kecamatan yang kemudian 

membantu menyebarkan kuesioner dalam kegiatan rutin kecamatan dimana 

perwakilan setiap pemerintah desa hadir disana. Berikut adalah daftar kuesioner yang 

kembali : 

Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner Kembali 

No. Pemerintah Desa Jumlah Responden 

1. Desa Blater 10 

2. Desa Jatipurus  10 

3. Desa Jembangan 9 

4. Desa Karangtengah 10 

5. Desa Kebapangan 11 

6. Desa Kedungdowo 5 

7. Desa Lerepkebumen 10 

8. Desa Poncowarno 11 

9. Desa Soka 11 

10. Desa Tegalrejo 10 

11. Desa Tirtomoyo 4 

Jumlah 101 
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Dari penyebaran kuesioner yang dilakukan, sebanyak 101 yang telah diisi 

responden dan dikembalikan kepada peneliti. Dari 101 yang telah kembali, sebanyak  

18 kuesioner tidak terisi lengkap sehingga tidak memenuhi syarat untuk diambil 

datanya, sehingga kuesioner yang dapat diambil datanya berjumlah 83.  

Tabel 4.2 Hasil Pengumpulan Data 

Keterangan Jumlah Prosentase (%) 

Kuesioner yang kembali 101 100% 

Kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap 18 17,82% 

Kuesioner yang pengisiannya lengkap 83 82,17% 

Sumber : data primer yang diolah (2015) 

4.2 Karakteristik Responden 

 Dari   kuesioner yang disebar ke 11 pemerintah desa di Kecamatan 

Poncowarno 79 di antaranya merupakan responden laki-laki sedangkan sisanya 

sebanyak 4 merupakan responden perempuan. Berdasarkan usia responden, dapat 

diketahui bahwa paling banyak responden berusia berkisar antara 30-40 tahun, 

kemudian diikuti oleh responden berusia 41-50 tahun, responden di bawah usia 30 

tahun, dan responden usia lebih dari 50 tahun. Berdasarkan latar belakang 

pendidikan, responden terbanyak memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA 

diikuti oleh responden dengan pendidikan terakhir SMP, SD, dan S1. Sebanyak 70 
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responden pernah terlibat dalam proses perencanaan kegiatan, laporan realisasi 

anggaran, dan laporan pertanggungjawaban. Sedangkan sebanyak  13 belum pernah 

terlibat dalam proses perencanaan. 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden  

Karakteristik Jumlah  Prosentase 

1. Jenis Kelamin :     

    a. Laki-laki 79 95,18% 

    b. Perempuan 4 4,82% 

2. Usia :     

     a. < 30 tahun 7 8,43% 

     b. 30-40 tahun 38 45,78% 

     c.  41-50 tahun 36 43,38% 

     d. > 50 tahun 2 2,41% 

3. Masa Jabatan :     

     a. < 5 tahun 14 16,89% 

     b. 5-15 tahun 52 62,67% 

     c. 16-25 tahun 16 19,29% 

     d. > 25 tahun 1 1,14% 

4. Latar Belakang Pendidikan :     

      a. SD 8 9,7% 

      b. SMP 21 25,3% 

      c. SMA 52 62,64% 

      d. S1 Akuntansi 1 1,18% 

      e. S1 bidang lain 1 1,18% 

5. Keterlibatan dalam perencanaan 

     kegiatan : 

     a. Pernah terlibat 70 84,34% 

     b. Belum pernah terlibat 13 15,66% 

Sumber : data primer yang diolah (2015) 
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4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Proses pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode Partial 

Least Square (PLS). PLS merupakan metode alternatif analisis dengan Structural 

Equation Modelling (SEM) yang berbasis variance. Keunggulan metode ini adalah 

tidak membutuhkan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif 

kecil yaitu 30 hingga 100. Seperti dalam penelitian ini, jumlah sampel adalah 83. Alat 

bantu yang digunakan adalah program SmartPLS versi 2 yang dirancang khusus 

untuk mengestimasi persamaan struktural dengan basis variance. Berikut adalah 

model struktural dalam penelitian ini : 

Gambar 4.1 

Konstruksi Diagram Jalur 
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 Gambar tersebut menunjukkan bahwa : 

1) Variabel Self Efficacy(SELF) diukur dengan 3 indikator yaitu SLF1, SLF2, 

SLF3.  

2) Variabel Readiness for Change (READY) diukur dengan 1 indikator yaitu 

RDY1. 

3) Variabel Dukungan (DUKUNG) diukur dengan 4 indikator yaitu DKG1, 

DKG2, DKG3, DKG4. 

4) Variabel Motivasi (MOTIVASI) diukur dengan 7 indikator yaitu MTV1, 

MTV2, MTV3, MTV4, MTV5, MTV6, MTV7. 

5) Variabel Akuntabilitas (AKUNTB) diukur dengan 6 indikator yaitu AKT1, 

AKT2, AKT3, AKT4, AKT5, AKT6 

4.3.1 Uji Validitas 

 Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai loading factor di atas 0,50 

terhadap konstruk yang dituju. Output Smart PLS untuk loading factor adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.4 

Result for Outer Loading 

  AKUNTB DUKUNG MOTIVASI READY SELF 

AKT1 0.570         

AKT2 0.740         

AKT3 0.878         

AKT4 0.690         
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AKT5 0.547         

AKT6 0.562         

DKG1   0.363       

DKG2   0.743       

DKG3   0.748       

DKG4   0.812       

MTV1     0.605     

MTV2     0.072     

MTV3     -0.033     

MTV4     0.764     

MTV5     0.668     

MTV6     0.180     

MTV7     0.182     

RDY1       1.000   

SLF1         0.876 

SLF2         0.891 

SLF3         0.345 

Berikut adalah gambar hasil loading factor pada diagram jalur untuk masing-

masing indikator : 

 

Gambar 4.2 Konstruksi Diagram Jalur Hasil pemodelan PLS 
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 Pada Diagram jalur tersebut nilai loading factor untuk indikator DKG1, 

MTV2, MTV3, MTV6, MTV7, dan SLF3 kurang dari 0,50. Hal ini menunjukkan 

bahwa untuk indikator DKG1, MTV2, MTV3, MTV6, MTV7, dan SLF3 tidak valid. 

Berdasarkan Chin (1985)dalam Ghozali (2011), ukuran refleksif individual dikatakan 

tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun 

demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai 

loading 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup. Oleh karena itu, indikator DKG1, MTV2, 

MTV3, MTV6, MTV7, dan SLF3  harus dieliminasi dan dilakukan modifikasi pada 

diagram jalur. 

 

 

Gambar 4.3 Konstruksi Diagram Jalur Hasil pemodelan PLS Setelah Modifikasi 1 
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Tabel 4.5 Result for Outer Loading (setelah Modifikasi 1) 

  AKUNTB DUKUNG MOTIVASI READY SELF 

AKT1 0.579         

AKT2 0.730         

AKT3 0.875         

AKT4 0.656         

AKT5 0.564         

AKT6 0.600         

DKG2   0.699       

DKG3   0.792       

DKG4   0.820       

MTV1     0.669     

MTV4     0.729     

MTV5     0.700     

RDY1       1.000   

SLF1         0.876 

SLF2         0.892 

 

 Berdasarkan pada Konstruksi diagram jalur pada Gambar 5.2 dimana setiap 

indikator nilai loading factornya telah memenuhi syarat yaitu di atas 0,5.  

4.3.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai composite reliability dari blok 

indikator yang mengukur konstruk. Hasil composite reliability akan menunjukkan 

nilai yang memuaskan jika di atas nilai 0,7. Berikut adalah nilai composite reliability: 

Tabel 4.6 Nilai Composite Reliability 

  
Composite 
Reliability 

AKUNTB 0.831 

DUKUNG 0.815 

MOTIVASI 0.742 
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READY 1.000 

SELF 0.877 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai composite reliability 

untuk semua konstruk adalah di atas 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa semua 

konstruk model yang diestimasi reliabel karena telah memenuhi kriteria discriminant 

validity.  

4.4 Analisis Data 

4.4.1 Model Pengukuran atau Outer Model 

1. Convergent Validity 

 Berdasarkan Chin dalam Ghozali (2011), Convergent validity dari model  

pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item 

score/component score dengan construct score. Ukuran refleksif individual dikatakan 

tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun 

demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai 

loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup. Berdasarkan hasil output berikut maka telah 

menunjukkan bahwa semua indikator telah memenuhi convergent validity. 

Tabel 4.7 Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Value) 

  

Original 
Sample 
(O) 

Sample 
Mean (M) 

Standar
d Error 
(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|
) P Values 

AKT1 <- AKUNTB 0.579 0.530 0.193 2.999 0.003 

AKT2 <- AKUNTB 0.730 0.711 0.126 5.807 0.000 

AKT3 <- AKUNTB 0.875 0.852 0.107 8.142 0.000 

AKT4 <- AKUNTB 0.656 0.641 0.153 4.278 0.000 
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AKT5 <- AKUNTB 0.564 0.488 0.233 2.418 0.016 

AKT6 <- AKUNTB 0.600 0.546 0.217 2.762 0.006 

DKG2 <- DUKUNG 0.699 0.681 0.165 4.249 0.000 

DKG3 <- DUKUNG 0.792 0.744 0.186 4.255 0.000 

DKG4 <- DUKUNG 0.820 0.792 0.157 5.217 0.000 

MTV1 <- MOTIVASI 0.669 0.631 0.204 3.280 0.001 

MTV4 <- MOTIVASI 0.729 0.719 0.174 4.182 0.000 

MTV5 <- MOTIVASI 0.700 0.669 0.175 4.002 0.000 

RDY1 <- READY 1.000 1.000 0.000     

SLF1 <- SELF 0.876 0.871 0.057 15.496 0.000 

SLF2 <- SELF 0.892 0.881 0.060 14.914 0.000 

 

2. Discriminant Validity 

 Model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan cross 

loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran 

lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal ini menunjukkan bahwa 

konstruk laten memprediksi ukuran blok mereka lebih baik daripada ukuran blok 

lainnya. 

Tabel 4.8 Cross Loading 

      
        AKUNTB DUKUNG MOTIVASI READY SELF 

AKT1 0.579 0.308 0.279 0.255 0.161 

AKT2 0.730 -0.220 0.305 -0.032 -0.191 

AKT3 0.875 -0.017 0.447 -0.038 -0.052 

AKT4 0.656 -0.121 0.195 0.044 -0.035 

AKT5 0.564 0.046 0.101 0.175 -0.016 

AKT6 0.600 0.183 0.208 0.204 -0.028 

DKG2 0.336 0.699 0.262 0.221 0.176 

DKG3 -0.107 0.792 0.246 0.258 0.474 

DKG4 -0.142 0.820 0.308 0.286 0.573 

MTV1 0.327 0.121 0.669 -0.181 0.036 

MTV4 0.380 0.259 0.729 0.185 0.372 

MTV5 0.193 0.355 0.700 -0.091 0.330 

RDY1 0.104 0.332 -0.038 1.000 0.349 

SLF1 -0.115 0.347 0.200 0.298 0.876 

SLF2 0.028 0.596 0.429 0.318 0.892 
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Dari tabel diatas terlihat bahwa korelasi konstruk akuntabilitas dengan 

indikatornya lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator akuntabilitas 

dengan konstruk lainnya. Hal ini juga berlaku pada korelasi antar akuntabilitas, 

dukungan institusional, motivasi, kesiapan individual, dan self efficacy. Hal ini 

memunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih 

baik dibandingkan dengan indikator blok lainnya. 

Metode lain untuk discriminant validity adalah membandingkan nilai square 

root of average extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk 

dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar kuadrat dari AVE lebih besar 

daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya, maka dikatakan 

memiliki nilai discriminant validity yang baik (Fornell dan Larcker, 1981). 

 

Tabel 4.9 Latent Variable Correlations 

  AKUNTB DUKUNG MOTIVASI READY SELF 

AKUNTB 1.000         

DUKUNG 0.028 1.000       

MOTIVASI 0.426 0.355 1.000     

READY 0.104 0.332 -0.038 1.000   

SELF -0.047 0.538 0.359 0.349 1.000 
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Tabel 4.10 Akar AVE 

  Akar AVE 

AKUNTB 

0.676018 

DUKUNG 

0.77201 

MOTIVASI 

0.7 

READY 

1 

SELF 

0.883742 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa akar AVE konstruk akuntabilitas 

0,676 lebih tinggi daripada korelasi konstruk akuntabilitas dengan kosntruk lainnya 

yaitu 0,028, 0,426, 0,104 dan -0,047 begitu juga pada konstruk dukungan 

institusional, motivasi, kesiapan individual dan self efficacy. Jadi semua konstruk 

dalam model yang diestimasi memenuhi kriteria discriminant validity. 

4.4.2 Model Struktural atau Inner Model 

 Persamaan model struktural dirumuskan untuk mengetahui hubungan antar 

variabel laten yang diteliti. Berdasarkan pada konstruksi diagram jalur pada Gambar 

5.2 dimana setiap indikator nilai loading factor-nya telah memenuhi syarat yaitu di 

atas 0,5 maka berdasarkan digaram jalur tersebut, didapat persamaan model struktural  

sebagai berikut : 
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1) η1 = 0,349 ξself efficacy + error 

2) η2 = -0,175ξkesiapan individu + 0,414 ξdukungan institusional + error 

3) η3 = 0,426 ξmotivasi + error 

Keterangan : 

η1 = Kesiapan Individu 

η2 = Motivasi 

η3 = Akuntabilitas 

4.4.3 Pengujian Model Struktural  

Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-Square 

yang merupakan uji goodness-fit model. Evaluasi pada model pengukuran struktural 

bertujuan untuk mengetahui kekuatan pengaruh variabel laten endogen terhadap 

variabel laten eksogen. Berikut adalah nilai R-Square : 

Tabel 4.11 R-Square 

  R Square 

AKUNTB 0.181 

MOTIVASI 0.154 

READY 0.122 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa : 
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1) Model pengaruh motivasi terhadap akuntabilitas memberikan nilai sebesar 

0,181 yang dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk 

akuntabilitasyang dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk motivasi sebesar 

18,1% sedangkan 81,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

2) Model pengaruh kesiapan individu dan dukungan institusional terhadap 

motivasi memberikan nilai sebesar 0,154 yang dapat diinterpretasikan bahwa 

variabilitas konstruk motivasi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk 

kesiapan individu dan dukungan institusional sebesar 15,4% sedangkan 84,6% 

dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.  

3) Model pengaruh self efficacy terhadapkesiapan individu memberikan nilai 

sebesar 0,122 yang dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk 

kesiapan individu yang dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk self efficacy 

ysebesar 12,2% sedangkan 87,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar 

penelitian ini.  

4.4.4 Pengujian Hipotesis 

Uji yang kedua adalah melihat signifikansi pengaruh self efficacy (SELF) 

terhadap kesiapan individual (READY), pengaruh kesiapan individual (READY) dan 

dukungan institusional (DUKUNG) terhadap motivasi (MOTIVASI), serta pengaruh 

motivasi (MOTIVASI) terhadap akuntabilitas (AKUNTB) dengan melihat nilai 

koefisien parameter dan nilai signifikansi t-statitik. 
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Tabel 4.12 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Value) 

 

 

 Hipotesis  

 

H0:  Variabel laten eksogen tidak berpengaruh positif dengan variabel laten 

endogen 

Ha:  Variabel laten eksogen berpengaruh positif terdapat variabel laten 

endogen 

  

 Menentukan nilai   (α = 0,05)  

 =  –  = 83 – 3 = 80 

 l ( =0,05)= 1,664 

  
Original 
Sample (O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard Error 
(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

DUKUNG -> MOTIVASI 0.414 0.446 0.085 4.863 

MOTIVASI -> AKUNTB 0.426 0.478 0.076 5.598 

READY -> MOTIVASI -0.175 -0.174 0.147 1.194 

SELF -> READY 0.349 0.353 0.081 4.303 
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 Daerah kritis  

 0  h  >   

 

 Statistik Uji  

Dengan melihat Tabel T, maka didapat perbandingan antara h an  

 pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.13 Perbandingan t hitung dan t tabel 

 t tabel 

(α = 0,05) 

t hitung 

Dukungan Institusi 1,664 4,863 

Motivasi 1,664 5,598 

Kesiapan Individu 1,664 1,194 

Self Efficacy 1,664 4,303 

 

Kesimpulan : 

1) H1 : Kesiapan Individual berpengaruh positif terhadap Motivasi 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai t-statistik 1,194 < t tabel 1,664, 

sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Nilai original sample estimate adalah 

negatif yaitu sebesar -0,175 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara 

kesiapan individual dan motivasi adalah negatif yang menandakan bahwa 
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antar variabel tidak berhubungan secara signifikan. H1 yang menyatakan 

bahwa kesiapan individual berpengaruh positif terhadap motivasi ditolak. 

 

2) H2 : Dukungan Institusional berpengaruh positif terhadap motivasi 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai t-statistik 4,863 > t tabel 1,664 , 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Nilai original sample estimate adalah 

positif, sebesar 0,414 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara 

dukungan institusional dengan motivasi adalah positif. H2 yang menyatakan 

bahwa dukungan institusional berpengaruh positif terhadap motivasi 

diterima. 

 

3) H3 : Motivasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas  

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai t-statistik 5,598 > t tabel 1,664 , 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Nilai original sample estimate adalah 

positif, sebesar 0,426 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara 

motivasi dengan akuntabilitas adalah positif. H3 yang menyatakan motivasi 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas diterima. 

4.4.5 Pembahasan Uji Hipotesis 

1.  Kesiapan Individual terhadap Motivasi 
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 Dari hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa kesiapan individual tidak 

berpengaruh positif terhadap motivasi nilai uji T-statistics < 1,664 yaitu sebesar 

1,194.  

Pada penelitian ini berhasil membuktikan bahwa self efficacy berpengaruh 

positif pada kesiapan individu, dilihat dari nilai t statistics > 1,664 yaitu sebesar 

4,303, serta original sample yang bernilai positif sebesar 0,349. Artinya semakin 

yakin seseorang terhadap kemampuannya maka semakin siap seseorang menghadapi 

perubahan atas adanya regulasi baru. Kesiapan dalam menghadapi regulasi baru, 

dapat diartikan sebagai kesiapan untuk berubah, yaitu berubah dari pelaksanaan 

berdasarkan regulasi lama ke pelaksanaan yang berdasarkan regulasi baru. Kesiapan 

untuk berubah (Readiness for Change)  merupakan sikap yang komprehensif yang 

dipengaruhi secara simultan oleh apa yang berubah (the content), bagaimana 

perubahan tersebut dilakukan (the process), keadaan dimana perubahan tersebut akan 

berlangsung (the context) dan karateristik dari orang yang diminta untuk 

melakukannya (the individuals) yang terliputi secara bersama-sama terefleksi ke 

dalam tingkatan seseorang atau sekelompok orang secara kognitif dan emosional 

untuk cenderung menerima, embrace dan mengadopsi perubahan yang dipersiapkan 

yang direncanakan untuk mengganti keadaan saat ini (Holt et al , 2007). Kesiapan 

atas perubahan ini dapat dibentuk karena adanya faktor internal dalam diri seseorang 

yaitu berupa keyakinan diri (self efficacy) dimana keyakinan ini merepresentasi 

seberapa besar tingkat kepercayaan seseorang atas kemampuan dirinya dalam 
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menghadapi berbagai tingkatan tantangan. Semakin yakin seseorang akan 

kemampuannya, maka semakin siap ia dalam menghadapi adanya perubahan. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Prabowo (2014) yang menyatakan bahwa self efficacy 

berpengaruh positif terhadap kesiapan individu. 

Namun, pada penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa kesiapan 

individual berpengaruh positif terhadap motivasi. Artinya, seseorang yang memiliki 

kesiapan dalam menghadapi perubahan tidak serta merta memiliki motivasi dalam 

dirinya untuk memenuhi tujuan organisasi, bahkan justru motivasinya semakin 

rendah. Goal Setting Theory, yang merupakan sebuah pendekatan untuk menjelasan 

tentang motivasi menjelaskan bahwa bekerja untuk mencapai suatu tujuan merupakan 

sumber utama dari motivasi kerja. Teori ini membicarakan tentang pengaruh 

penetapan tujuan, tantangan, dan umpan balik terhadap kinerja. Jika target kerja 

semakin tinggi dan sulit maka motivasi seseorang semakin rendah, begitu pula jika 

target kerja semakin rendah dan terlalu mudah maka motivasi seseorang juga semakin 

rendah. Oleh karena itu target kerja yang dibuat harus cukup menantang namun 

diyakini mampu untuk dicapai sehingga menjaga motivasi kerja seseorang untuk 

tetap tinggi. Dalam penelitian ini, sebagian besar responden memiliki rentang usia 

30-50 tahun dan masa kerja di pemerintah desa dalam rentang 5-15 tahun. Dengan 

latar belakang tersebut, dimungkinkan para responden memang merasa siap atas 

adanya pemberlakuan Undang Undang Desa yang baru karena terdukung oleh masa 

kerja yang cukup. Namun, rasa siap itu tidak menciptakan motivasi yang tinggi bagi 
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mereka untuk  melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa berdasar regulasi 

tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena para responden merasa tuntutan kerja 

sebagai konsekuensi adanya regulasi baru  terlalu tinggi bagi mereka sehingga justru 

motivasi yang dimiliki semakin rendah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

kesiapan diri seseorang menghadapi perubahan tidak berpengaruh terhadap motivasi 

untuk memenuhi tujuan institusi. 

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Purnamasari, et al (2011) dimana 

penelitiannya menunjukkan bahwa locus of control yang merupakan keyakinan 

individu atas faktor kunci keberhasilan/ kesuksesan yang diraihnya memberikan 

pengaruh positif terhadap impact, dan impact yang merupakan dimensi dari 

empowerment berpengaruh positif terhadap motivasi. Selain itu hasil penelitian ini 

juga tidak sejalan dengan penelitian Desplaces (2005)  yang menyatakan bahwa 

kesiapan individu untuk menghadapi perubahan (Readiness for Change) akan 

menjadi daya pendorong yang membuat perubahan itu akan memberikan hasil yang 

positif.  

2.  Dukungan Institusional terhadap Motivasi 

 Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dukungan institusional berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi dengan nilai T-statistics > 1,664 yaitu sebesar 4,863. 

Sedangkan nilai original samplesebesar 0,414 menunjukkan bahwa dukungan 

institusional berpengaruh positif terhadap motivasi. 
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 Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa dukungan institusional 

berpengaruh positif terhadap motivasi. Artinya, semakin baik dukungan institusional, 

maka semakin baik motivasi yang muncul pada diri seorang aparat desa untuk 

menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Eisenberger et 

al. (1986), dukungan organisasi akan meningkatkan keterlibatan organisasi, kinerja 

yang diharapkan, dan perilaku yang inovatif serta akan menurunkan tingkat turnover 

dan absensi pegawai. Bentuk dukungan organisasi yang diberikan secara optimal 

seperti pelatihan yang memadai, dukungan yang positif dari atasan dan rekan kerja 

akan menciptakan situasi kerja yang kondusif dan juga sikap positif individu terhadap 

pekerjaannya. 

 Dalam rangka penerapan regulasi UU No. 6 tahun 2014, bentuk dukungan 

institusional atau dalam hal ini dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa 

kepada para aparat desa baik berupa pelatihan maupun dukungan positif atasan dan 

rekan kerja akan menciptakan dorongan dari dalam diri (motivasi) aparat desa atas 

terpenuhinya tujuan penerapan UU No. 6 tahun 2014 tersebut. Hal ini terjadi karena 

bentuk-bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa akan memunculkan 

perasaan pada para aparat desa bahwa mereka dihargai sehingga akan mendorong 

mereka untuk memiliki sikap positif terhadap tujuan-tujuan yang dicanangkan oleh 

pemerintah desa, dalam hal ini tercapainya pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rhoades dan Eisenberger (2002) 

yang menunjukkan hubungan positif antara dukungan organisasi dengan 
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kinerja.Selain itu sejalan pula dengan penelitian Penelitian Tatiyani (2004) pada 

karyawan PT. Telkom Area Bandung yang menyimpulkan bahwa dukungan 

organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi sehingga meningkatkan 

perilaku orientasi kepada pelanggan.  

 

3. Motivasi terhadap Akuntabilitas 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

akuntabilitas dengan nilai T-statistics > 1,664 yaitu sebesar 5,598. Sedangkan nilai 

original sample sebesar 0,426 menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas. Artinya, semakin tinggi dorongan atau motivasi seseorang 

atau dalam hal ini aparat desa, maka semakin tinggi akuntabilitas yang ditunjukkan 

sebagai sikap positif untuk mendukung pemerintahan desa dalam memenuhi tujuan 

penerapan UU No. 6 tahun 2014. 

Wujud pemenuhan tujuan organisasi dalam penelitian ini direpresentasi oleh 

pemenuhan amanat dari UU No. 6 Tahun 2014 dimana di dalamnya terdapat 

keharusan bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan salah satunya 

menggunakan asas akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas adalah 

kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki 

hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.  Motivasi yang 
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tinggi akan membuat individu pegawai cenderung memberikan sikap positif pada 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brewer, 

Selden, dan Facer (2000) yang menyatakan bahwa motivasi layanan publik 

merupakan sesuatu yang penting yang tidak hanya untuk memotivasi tetapi juga 

untuk produktivitas, perbaikan praktek manajemen, akuntabilitas, dan kepercayaan 

pada pemerintah. Selain itu hasil penelitianini juga sejalan dengan penelitian Prisilian 

(2013) yang menyimpulkan bahwa motivasi yang terdiri dari kebutuhan fisiologis dan 

kebutuhan sosial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


