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ABSTRAKSI 
 
 
 
Sumber daya manusia berperan sangat penting karena manusia sebagai 

roda penggerak dari seluruh aktivitas perusahaan. Upaya untuk meningkatkan 
kinerja dilakukan dengan sistem kepemimpinan yang tertata dengan baik dan 
pemberian motivasi agar semangat kerja karyawan meningkat. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformsional dan 
motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai 
alat pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 
PT. Jati Agung Arsitama yang berjumlah 100 orang. Sampel yang diambil 
sebanyak 50 orang karyawan dengan teknik pengambilan sampel simple random 
sampling. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diuji validitas dan 
reliabilitas dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan  cronbach’s 
alpha. Analisis data menggunakan analisi regresi ganda, uji F,uji t, dan uji 
koefisien determinasi dan disertai dengan pengujian asumsi klasik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kepemimpinan 
transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. Jati Agung 
Arsitama. Hal ini terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar 4,223 
diterima taraf signifikansi 5% (p<0,05) dan H1 diterima. Artinya semakin baik 
kepemimpinan transformasional yang dijalankan, maka kinerja karyawan akan 
meningkat. (2) Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. 
Jati Agung Arsitama. Hal ini terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai thitung 
sebesar 6,329 diterima taraf signifikansi 5% (p<0,05) dan H2 diterima. Artinya 
semakin tinggi motivasi kerja karyawan, maka kinerjanya akan semakin 
meningkat. 
 
Kata kunci : Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Kerja, Kinerja 
Karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Adanya perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan 

kompetitif, mensyaratkan perusahaan untuk bersikap lebih responsif agar tetap 

bertahan. Dalam perubahan organisasi baik yang terencana maupun tidak 

terencana, aspek yang terpenting adalah perubahan individu. Perubahan pada 

individu ini tidak mudah, tetapi harus melalui proses. Pemimpin sebagai 

panutan dalam organisasi, sehingga perubahan harus dimulai dari tingkat yang 

paling atas (pemimpin). Untuk itu organisasi memerlukan pemimpin yang 

reformis yang mampu menjadi motor penggerak perubahan (transformation) 

organisasi. 

Tantangan dalam mengembangkan strategi organisasi yang jelas 

terutama terletak pada organisasi di satu sisi dan tergantung pada 

kepemimpinan (porter, 1996 : dalam sunarsih, 2001). Sedang agar memiliki 

keefektifan Green Berg dan Baron (2000 : 444) dalam Sunarsih 

(2001)menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu unsur kunci dalam 

keefektifan organisasi. 

Seiring dengan perubahan lingkungan organisasi yang semakin 

kompleks dan kompetitif, menuntut kesiapan pemimpin agar perusahaan tetap 

bertahan. Model kepemimpinan mutakhir seperti kepemimpinan transformasi 

organisasi, akan memainkan peranan yang penting bagi setiap organisasi. 

 1 
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Kepemimpinan transformasional meliputi pengembangan hubungan yang 

lebih dekat antara pemimpin dengan pengikutnya, bukan hanya sekedar 

sebuah perjanjian tetapi lebih didasarkan kepada kepercayaan dan komitmen 

(Jung dan Avolio, 1999 : 209 dalam Sunarsih, 2001). 

Bass (1985) dalam Sunarsih (2001) dan Swandari (2003) 

mendefinisikan bahwa kepemimpinan transformasional sebagai pemimpin 

yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahan dengan cara-cara 

tertentu. Bawahan merasa percaya, kagum, loyal dan hormat terhadap 

atasannya sehingga bawahan termotivasi untuk berbuat lebih banyak dari pada 

apa yang biasa dilakukan dan diharapkannya. Kepemimpinan transformasional 

pada prinsipnya memotivasi bawahan untuk berbuat lebih baik dari apa yang 

biasa dilakukan, dengan kata lain dapat meningkatkan kepercayaan atau 

keyakinan diri bawahan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kerja. 

Seorang pemimpin dapat mentransformasikan bawahannya melalui 

empat komponen (Bass, 1985) Alam Muchiri, 2000 : 123 – 124 dalam 

Sunarsih, 2001) yang terdiri dari : 

1. Pengaruh Idealisme. Pemimpin yang memiliki karisma menunjukkan 

pendirian, menekankan kepercayaan, menempatkan diri pada isu-isu yang 

sulit, menunjukkan nilai yang paling penting, menekankan pentingnya 

tujuan, komitmen dan konsekuen etika dari keputusan, serta memiliki visi 

dan sence of mission. Dengan demikian pemimpin akan diteladani, 

membangkitkan kebanggaan, loyalitas, hormat, antusiasme dan 
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kepercayaan bawahan. Selain itu pemimpin akan membuat bawahan 

mempunyai kepercayaan diri. 

2. Motivasi Inspirasional. Pemimpin mempunyai visi yang menarik untuk 

masa depan, menetapkan standar yang tinggi bagi para bawahan, optimis 

dan antusiasme, memberikan dorongan dan arti terhadap apa yang perlu 

dilakukan. Sehingga pemimpin semacam ini akan memperbesar optimisme 

dan antusiasme bawahan serta motivasi dan menginspirasi bawahannya 

untuk melebihi harapan motivasional awal melalui dukungan emosional 

dan daya tarik emosional. 

3. Stimulasi Intelektual. Pemimpin yang mendorong bawahan untuk lebih 

kreatif, menghilangkan keengganan bawahan untuk mengeluarkan ide-

idenya dan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada menggunakan 

pendekatan-pendekatan baru yang lebih menggunakan intelegasi dan 

alasan-alasan yang rasional dari pada hanya didasarkan pada opini-opini 

atau perkiraan-perkiraan semata. 

4. Konsiderasi Individual. Pemimpin mampu memperlakukan orang lain 

sebagai individu, mempertimbangkan kebutuhan individual dan aspirasi-

aspirasi, mendengarkan, mendidik dan melatih bawahan. Sehingga 

pemimpin seperti ini memberikan perhatian personal terhadap bawahannya 

yang melihat bawahan sebagai individual dan menawarkan perhatian 

khusus untuk mengembangkan bawahan demi kinerja yang bagus. 

Untuk menunjang keberhasilan manajemen dibutuhkan seorang 

pemimpin yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi manajemen. Seorang 

 



 4

pemimpin yang baik harus dapat memberikan motivasi agar dapat mencapai 

produktivitas kerja dan kepuasan kerja bawahannya.  

Menurut Reksohadiprojo dan Handoko (1996 : 256) dalam Suranta 

(2002) motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu 

tujuan. Motivasi yang ada pada saat diri seseorang akan mewujudkan suatu 

perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Jadi 

motivasi bukanlah suatu yang dapat diamati, tetapi merupakan hal yang dapat 

disimpulkan karena adanya sesuatu perilaku yang tampak. 

Faktor kritis yang berkaitan dengan keberhasilan jangka panjang 

organisasi adalah bagaimana kemampuan perusahaan mengukur seberapa baik 

karyawan bekerja dan menggunakan informasi. Penilaian kerja dapat 

membantu menumbuhkan motivasi dan peningkatan mutu karyawan, maka 

dukungan dari atasan dan semua pihak sangat diperlukan agar lebih efektif. 

Menurut Milkovich dan Boudreau (1994 : 65) dalam Wahyuningsih 

(2003) kinerja (performance) adalah sebagai suatu tingkatan dimana karyawan 

memenuhi atau mencapai persyaratan kerja yang ditentukan. Kinerja 

merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari suatu pekerjaan atau 

kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja 

yang dicapai seseorang atau sekelompok orang, sesuai dengan wewenang atau 

tanggung jawab masing-masing karyawan selama periode waktu tertentu. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, penelitian ini 

akan mengambil judul: 

“PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN 

MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN” 

(Survey Pada PT. Jati Agung Arsitama Grogol Sukoharjo) 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

a.   Apakah Kepemimpinan Transformasional mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja karyawan ? 

b.   Apakah motivasi kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang 

dihadapi perusahaan, maka dalam hal ini penulis membatasi penyajian 

masalah yang akan dibahas. Adapun permasalahan itu, hanya dikhususkan 

pada kepemimpinan transformasional dan motivasi terhadap kinerja karyawan. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan Transformasional terhadap 

kinerja karyawan. 
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b. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu : 

a. Bagi Praktisi 

 Dapat memberikan masukan mengenai pengaruh kepemimpinan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, guna mewujudkan suatu 

perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan 

bersamaan dengan tercapainya sasaran-sasaran organisasi 

b. Bagi Kalangan Akademis 

 Dapat menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian-penelitian 

selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan 

transformasional dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

F. Sitematika Penulisan 

 Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur dan 

terperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, penulis berusaha mencantumkan 

secara urut dari bab ke bab tentang sistematikanya. Adapun sistematika skripsi 

yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

      BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang pengertian kepemimpinan transformasional, 

pengertian motivasi, kinerja karyawan, hubungan kepemimpinan 

transformasional dan motivasi terhadap kinerja karyawan, tinjauan 

terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan 

sebelumnya, kerangka teoritis, pengembangan hipotesis. 

BAB III     METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang populasi, sampel dan metode pengambilan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, uji analisis pengukuran data, 

uji asumsi klasik, analisis data. 

 BAB IV     HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasannya 

BAB V      PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan 

penelitian yang dilakukan, keterbatasan atau kendala-kendala 

dalam penelitian serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan 

baik untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kepemimpinan Transformasional 

1. Definisi dan arti pentingnya Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan juga merupakan penggerak bagi sumber daya-

sumber daya dan alat-alat yang dimiliki oleh perusahaan. Definisi 

kepemimpinan, menurut Terry (Kartono 1998 : 38) Kepemimpinan adalah 

aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai 

tujuan-tujuan kelompok. Hasil tinjauan penulis-penulis lain 

mengungkapkan bahwa para penulis manajemen sepakat bahwa 

kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau 

sekelompok  orang untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Menurut 

Ordway Teod dalam bukunya ”The Art Of Leadership” (Kartono 1998 : 

38). Kepemimpinan merupakan kegiatan mempengaruhi orang-orang 

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. 

Kepemimpinan dapat terjadi dimana saja, asalkan seseorang menunjukkan 

kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tercapainya 

suatu tujuan tertentu. Sedangkan Young dalam Kartono  (1998) 

mendefinisikan bahwa kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang 

didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak 

orang lain untuk berbuat sesuatu, berdasarkan akseptasi atau penerimaan 

8 
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oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi 

khusus.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi bawahan atau 

kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi atau kelompok. 

Menurut Bass (1998) dalam Swandari (2003) mendefinisikan 

bahwa kepemimpinan transformasional sebagai pemimpin yang 

mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahan dengan cara-cara 

tertentu (Yukl,1989 : 224). Dengan penerapan kepemimpinan 

transformasional bawahan akan merasa dipercaya, dihargai, loyal dan 

respek kepada pimpinannya. Pada akhirnya bawahan akan termotivasi 

untuk melakukan lebih dari yang diharapkan. Sedangkan menurut O’Leary 

(2001) kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang 

digunakan oleh seseorang manajer bila ia ingin suatu kelompok 

melebarkan batas dan memiliki kinerja melampaui status quo atau 

mencapai serangkaian sasaran organisasi yang sepenuhnya baru. 

kepemimpinan transformasional pada prinsipnya memotivasi bawahan 

untuk berbuat lebih baik dari apa yang bisa dilakukan, dengan kata lain 

dapat meningkatkan kepercayaan atau keyakinan diri bawahan yang akan 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan transformasional yang mencakup upaya perubahan 
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terhadap bawahan untuk berbuat lebih positif atau lebih baik dari apa yang 

biasa dikerjakan yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. 

2. Delapan Type Kepemimpinan Menurut Wahjosumidjo (1982) dalam Kartono 

(1998), yaitu : 

a. Type Deserter (Pembelot) 

Sifatnya : bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa 

pengabdian, tanpa loyalitas dan ketaatan, sukar diramalkan. 

b. Type Birokrat 

Sifatnya : patuh pada peraturan dan norma-norma. 

c. Type Missionary 

Sifatnya : terbuka, penolong, lembut hati dan ramah tamah. 

d. Type Developer 

Sifatnya : kreatif, dinamis, inovatif, memberikan atau melimpahkan 

wewenang dengan baik dan menaruh kepercayaan kepada bawahan. 

e. Type Otokrat 

Sifatnya : keras, diktatoris mau menang sendiri, keras kepala, sombong 

dan bandel. 

f. Type Benevolent Autocrat 

Sifatnya : lancar, tertib, ahli dalam mengorganisir dan besar rasa 

keterlibatan diri. 

g. Type Compromiser 

Sifatnya : plintat-plintut, selalu mengikuti angin tanpa pendirian, tidak 

mempunyai keputusan dan berpandangan pendek. 
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h. Type Eksekutif 

Sifatnya : bermutu tinggi, dapat memberikan motivasi yang baik, 

berpandangan jauh dan tekun. 

3. Syarat-Syarat Kepemimpinan 

Konsep mengenai Kepemimpinan menurut Kartono (1998) harus selalu 

dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu : 

a. Kekuasaan 

Ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada 

pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk 

berbuat sesuatu. 

b. Kewibawaan 

Ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu 

”mbawahi” atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada 

pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. 

c. Kemampuan 

Ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan, keterampilan 

teknik maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota 

biasa. 

4. Fungsi Kepemimpinan Menurut Kartono (1998), yaitu : 

Memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau 

membangunkan motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-

jaringan komunikasi yang baik, membiarkan supervise atau pengawasan yang 
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efisien dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju 

sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan. 

5. Azas-azas kepemimpinan yang baik menurut Kartono (1998), yaitu : 

a. Kemanusiaan : mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan, pembimbingan 

manusia oleh manusia, untuk mengembangkan potensi dan kemampuan 

setiap individu demi tujuan-tujuan human. 

b. Efisiensi : efisiensi teknis maupun sosial, berkaitan dengan terbatasnya 

sumber-sumber materiil dan manusia, atas prinsip penghematan dan 

adanya nilai-nilai ekonomis serta azas-azas manajemen modern. 

c. Kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih menurut manajemen pada taraf 

kehidupan yang lebih tinggi. 

 

B. Motivasi Kerja 

1. Definisi dan Arti Pentingnya Motivasi Kerja 

Motivasi merupakan hal yang sangat penting dan harus dimulai 

oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan produktivitas kerjanya. 

Motivasi berasal dari bahasa latin ”Movere”, yang berarti bergerak (to 

move). Pada hakekatnya perilaku manusia dimotivasi oleh keinginan untuk 

mendapatkan sesuatu yang merupakan tujuan dari kegiatan. Arti dari 

motivasi adalah sebagai kebutuhan, keinginan, dorongan, gerak hati diri 

seseorang. Menurut Flippo (1987) mengatakan bahwa motivasi adalah 

suatu keterampilan dalam memadukan kepentingan karyawan dan 

kepentingan organisasi sehingga keinginan-keinginan karyawan dipuaskan 
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bersamaan dengan tercapainya sasaran-sasaran organisasi.  Sedangkan 

Reksohadiprojo dan Handoko (1996) mendefinisikan bahwa motivasi 

adalah keadaan dalam diri pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu 

tujuan. Motivasi yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu 

perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Jadi 

motivasi bukanlah suatu yang dapat disimpulkan karena adanya sesuatu 

perilaku yang tampak. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah semangat atau dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan 

kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan yang dapat berpengaruh 

positif dalam mencapai kinerja. 

Salah satu model motivasi yang paling awal dan paling populer 

dikemukakan oleh Maslow dalam Reksohadiprojo dan Handoko (1996) 

yang merupakan salah satu pakar yang mengungkapkan teori motivasi, ia 

mempetimbangkan beberapa kebutuhan untuk menjelaskan perilaku 

manusia, dan mengemukakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ini mempunyai 

suatu hirarki; bahwa beberapa kebutuhan berada di tingkat yang lebih 

rendah dari pada kebutuhan lainnya. Ia juga mengemukakan bahwa 

kecuali jika kebutuhan tingkat lebih rendah itu dipenuhi, kebutuhan yang 

lebih tinggi tidak akan berfungsi; dan setelah kebutuhan yang lebih rendah 

dipenuhi, kebutuhan ini tidak akan memotivasikan orang.  
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2. Berbagai Teori Motivasi 

a. Teori Maslow 

Maslow dalam Reksohadiprojo dan Handoko (1996), 

membagi kebutuhan manusia dalam piramida seperti gambar berikut : 

 

Aktualisasi 
diri 

Kebutuhan 
Penghargaan 

Kebutuhan Sosial 

Kebutuhan Rasa Aman

Kebutuhan Fisiologis

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Hirarki Kebutuhan Menurut Abraham H. Maslow 

Keterangan : 

1. Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan fisiologis merupakan hirarki kebutuhan manusia yang 

paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti 

makan,minum, perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya. 

2. Kebutuhan Rasa Aman 

Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan, maka muncul 

kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan 

akan rasa aman ini meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya 
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kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya dan 

jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak lagi bekerja. 

3. Kebutuhan Sosial 

Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan secara 

minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk 

persahabatan, afiliasi dana interaksi yang lebih erat dengan orang lain. 

Dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya 

kelompok kerja yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi bersama 

dan sebagainya. 

4. Kebutuhan Penghargaan 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai 

atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian 

seseorang serta efektifitas kerja seseorang. 

5. Kebutuhan Aktualisasi diri 

Aktualisasi diri merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow yang paling 

tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi 

yang sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan 

kemampuan, keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang. Malahan 

kebutuhan akan aktualisasi diri ada kecenderungan potensinya yang 

meningkat karena orang mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang 

yang didominasi oleh kebutuhan akan aktualisasi diri senang akan 

tugas-tugas yang menantang kemampuan dan keahliannya. 
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Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang berkuasa memenuhi 

kebutuhan yang lebih pokok (fisiologis) sebelum mengarahkan perilaku 

memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (perwujudan diri). Kebutuhan yang 

lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih 

tinggi seperti perwujudan diri mulai mengembalikan perilaku seseorang. 

Hal yang penting dalam pemikiran Maslow ini bahwa kebutuhan yang 

telah dipenuhi memberi motivasi. Apabila seseorang memutuskan bahwa 

ia menerima uang yang cukup untuk pekerjaan dari organisasi tempat ia 

bekerja, maka uang tidak mempunyai daya intensitasnya lagi. 

Jadi bila suatu kebutuhan mencapai puncaknya, kebutuhan itu 

akan berhenti menjadi motivasi utama dari perilaku. Kemudian kebutuhan 

kedua mendominasi, tetapi walaupun kebutuhan telah terpuaskan, 

kebutuhan itu masih mempengaruhi perilaku hanya intensitasnya yang 

lebih kecil. 

b. Teori Motivasi Prestasi dari Mc. Clelland  

Konsep penting lain dari teori motivasi yang didasarkan dari 

kekuatan yang ada pada diri manusia adalah motivasi prestasi menurut 

Mc Clelland seseorang dianggap mempunyai apabila dia mempunyai 

keinginan berprestasi lebih baik daripada yang lain pada banyak situasi 

Mc. Clelland menguatkan pada tiga kebutuhan menurut 

Reksohadiprojo dan Handoko 1996 : 85 yaitu : 

1. Kebutuhan prestasi tercermin dari keinginan mengambil tugas 

yang dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi atas perbuatan-
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perbuatannya. Ia menentukan tujuan yang wajar dapat 

memperhitungkan resiko dan ia berusaha melakukan sesuatu secara 

kreatif dan inovatif. 

2. Kebutuhan afiliasi, kebutuhan ini ditujukan dengan adanya 

bersahabat. 

3. Kebutuhan kekuasaan, kebutuhan ini tercermin pada seseorang 

yang ingin mempunyai pengaruh atas orang lain, dia peka terhadap 

struktur pengaruh antar pribadi dan ia mencoba menguasai orang 

lain dengan mengatur perilakunya dan membuat orang lain 

terkesan kepadanya, serta selalu menjaga reputasi dan 

kedudukannya. 

c. Teori X dan Y dari Mc. Gregor  

Teori motivasi yang menggabungkan teori internal dan teori 

eksternal yang dikembangkan oleh Mc. Gregor. Ia telah merumuskan 

dua perbedaan dasar mengenai perilaku manusia. Kedua teori tersebut 

disebut teori X dan Y. 

Teori tradisional mengenai kehidupan organisasi banyak 

diarahkan dan dikendalikan atas dasar teori X. Adapun anggapan yang 

mendasari teori-teori X menurut Reksohadiprojo dan Handoko 1996 : 

87  

a. Rata-rata pekerja itu malas, tidak suka bekerja dan kalau bisa akan 

menghidarinya. 
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b. Karena pada dasarnya tidak suka bekerja maka harus dipaksa dan 

dikendalikan, diperlakukan dengan hukuman dan diarahkan untuk 

pencapaian tujuan organisasi. 

c. Rata-rata pekerja lebih senang dibimbing, berusaha menghindari 

tanggung jawab, mempunyai ambisi kecil, kemamuan dirinya 

diatas segalanya. 

Teori ini masih banyak digunakan oleh organisasi karena para 

manajer bahwa anggapn-anggapan itu benar dan banyak sifat-sifat 

yang diamati perilaku manusia, sesuai dengan anggapan tersebut teori 

ini tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan yang terjadi pada 

orgaisasi. Oleh karena itu, Mc. Gregor menjawab dengan teori yang 

berdasarkan pada kenyataannya. 

Anggapan dasar teori Y adalah : 

a. Usaha fisik dan mental yang dilakukan oleh manusia sama halnya 

bermain atau istirahat. 

b. Rata-rata  manusia bersedia belajar dalam kondisi yang layak, tidak 

hanya menerima tetapi mencari tanggung jawab. 

c. Ada kemampuan yang besar dalam kecedikan, kualitas dan daya 

imajinasi untuk memecahkan masalah-masalah organisasi yang 

secara luas tersebar pada seluruh pegawai. 

d. Pengendalian dari luar hukuman bukan satu-satunya cara untuk 

mengarahkan tercapainya tujuan organisasi. 
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d. Teori Motivasi dari Herzberg 

Teori motivasi yang dikemukakan oleh Herzberg dan 

kelompoknya. Teori ini sering disebut dengan M – H  atau teori dua 

faktor, bagaimana manajer dapat mengendalikan faktor-faktor yang 

dapat menghasilkan kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja. 

Berdasarkan penelitian telah dikemukakan dua kelompok 

faktor yang mempengaruhi seseorang dalam organisasi, yaitu 

”motivasi”. Disebut bahwa motivasi yang sesungguhnya sebagai faktor 

sumber kepuasan kerja adalah prestasi, promosi, penghargaan dan 

tanggung jawab. 

Kelompok faktor kedua adalah ”iklim baik” dibuktikan bukan 

sebagai sumber kepuasan kerja justru sebagai sumber ketidakpuasan 

kerja. Faktor ini adalah kondisi kerja, hubungan antar pribadi, teknik 

pengawasan dan gaji. Perbaikan faktor ini akan mengurangi 

ketidakpuasan kerja, tetapi tidak akan menimbulkan dorongan kerja. 

Faktor ”iklim baik” tidak akan menimbulkan motivasi, tetapi tidak 

adanya faktor ini akan menjadikan tidak berfungsinya faktor 

”motivasi”. 

e. Teori ERG Aldefer 

Teori Aldefer merupakan teori motivasi yang mengatakan 

bahwa individu mempunyai kebutuhan tiga hirarki yaitu : ekstensi (E), 

keterkaitan (Relatedness) (R), dan pertumbuhan (Growth) (G). 
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Teori ERG juga mengungkapkan bahwa sebagai tambahan 

terhadap proses kemajuan pemuasan juga proses pengurangan 

keputusan. Yaitu, jika seseorang terus-menerus terhambat dalam 

usahanya untuk memenuhi kebutuhan menyebabkan individu tersebut 

mengarahkan pada upaya pengurangan karena menimbulkan usaha 

untuk memenuhi kebutuhan yang lebih rendah. 

Penjelasan tentang teori ERG Aldefer menyediakan sarana 

yang penting bagi manajer tentang perilaku. Jika diketahui bahwa 

tingkat kebutuhan yang lebih tinggi dari seseorang bawahan misalnya, 

pertumbuhan nampak terkendali, mungkin karena kebijaksanaan 

perusahaan, maka hal ini harus menjadi perhatian utama manajer untuk 

mencoba mengarahkan kembali upaya bawahan yang bersangkutan 

memenuhi kebutuhan akan keterkaitan atau kebutuhan eksistensi. 

Teori ERG Aldefer  mengisyaratkan bahwa individu akan termotivasi 

untuk melakukan sesuatu guna memenuhi salah satu dari ketiga 

perangkat kebutuhan. 

 

C. Kinerja Karyawan 

1. Definisi dan Arti Pentingnya Kinerja Karyawan 

Menurut Simamora (1997) mengemukakan bahwa kinerja 

karyawan adalah tingkatan dimana para karyawan mencapai persyaratan-

persyaratan pekerjaan. Sedangkan Suprihanto  (dalam Srimulyo,1999 : 33) 

mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kinerja seorang karyawan pada 
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dasarnya adalah hasil kerja seseorang karyawan selama periode tertentu 

dibandingkan dengan kemungkinan, misalnya standar, target atau sasaran 

atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan adalah hasil kerja yang dicapai seseorang karyawan sesuai 

dengan wewenang atau tanggung jawab masing-masing karyawan selama 

periode waktu tertentu. 

2. Metode-metode untuk penilaian kinerja menurut Mathis dan Jackson 

(2002), yaitu : 

a. Metode penilaian kategori 

Yaitu meminta manajer memberi nilai untuk tingkatan-tingkatan 

kinerja karyawan dalam formulir khusus yang dibagi dalam kategori-

kategori kinerja. Skala penilaian grafik dan daftar periksa (checkuist) 

merupakan cara umum dalam metode penilaian kategori. 

b. Metode perbandingan 

Menuntut para manajer untuk secara langsung membandingkan kinerja 

karyawan mereka satu sama lain. Teknik perbandingan ini mencakup 

antara lain pemberian peringkat, perbandingan berpasangan atau 

distribusi yang normal. 

c. Metode naratif 

Para manajer dan spesialis sumber daya manusia kadang-kadang 

diminta untuk memberikan informasi penilaian tertulis. Dokumentasi 
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dan penilaian merupakan inti dari metode kejadian krisis, esai dan 

metode tinjauan lapangan. Catatan-catatan ini lebih mendiskripsikan 

tindakan karyawan dari pada mengindikasikan suatu penilaian yang 

sebenarnya. 

d. Metode tujuan atau perilaku 

Pendekatan ini cukup menjanjikan untuk beberapa situasi dalam usaha 

mengatasi beberapa persoalan dengan metode lainnya. Pendekatan ini 

mencakup pendekatan penilaian perilaku dan menyusun skala perilaku. 

3. Kesalahan Penilaian Kinerja 

Beberapa kesalahan penilai menurut Mathis dan Jackson (2002), antara 

lain : 

a. Permasalahan penggunaan standar yang berbeda-beda 

Ketika menilai seorang karyawan, manajer harus menghindari 

pemakaian standar dan harapan yang berbeda-beda terhadap para 

karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama, yang pastinya akan 

membangkitkan kemarahan karyawan. Persoalan seperti itu 

kemungkinan terjadi ketika kriteria yang ambigu dan pembobotan 

yang subjektif oleh atasan digunakan dalam penilaian. 

b. Efek resesi 

Kesalahan yang terjadi ketika penilai memberikan bobot yang lebih 

besar untuk kejadian yang memang baru saja terjadi pada kinerja 

karyawan. 

c. Kesalahan cenderung memusat, kesalahan kelonggaran dan kekakuan 
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Kesalahan kecenderungan memusat memberikan nilai kepada seluruh 

karyawan dalam sebuah skala yang sempit yaitu ditengah-tengah skala. 

Kesalahan kelonggaran terjadi jika penilaian pada seluruh karyawan, 

terdapat pada tingkat tertinggi dari skala penilaian. Kesalahan 

kekakuan terjadi ketika manajer menggunakan hanya bagian yang 

lebih rendah suatu skala untuk menilai karyawan-karyawan. 

d. Bias dari penilaian 

Terjadi ketika nilai-nilai atau prasangka dari si penilai mempunyai 

penilaian. 

e. Efek halo 

Terjadi ketika seorang manajer menilai tinggi atau rendah 

karyawannya untuk seluruh item karena satu karakteristik saja. 

f. Kesalahan kontras 

Kecenderungan untuk menilai orang-orang secara relatif terhadap 

orang lain, bukannya dibandingkan dengan suatu standar kinerja. 

4. Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah menghasilkan 

informasi yang akurat dan otentik tentang perilaku dan kinerja anggota-

anggota semakin akurat dan otentik informasi yang dihasilkan oleh sistem 

penilaian kinerja, semakin besar potensi nilainya bagi organisasi 

(Simamora, 2001 :423) 

5. Manfaat Penilaian Kinerja Menurut Handoko (dalam Srimulyo, 1999 : 34-

35) Mengemukakan : 
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a. Perbaikan prestasi kerja atau kinerja 

Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer 

dan departemen personalia dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan 

mereka untuk meningkatkan prestasi. 

b. Penyesuaian-penyasuaian kompensasi 

Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam 

menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi 

lainnya. 

c. Keputusan-keputusan penempatan 

Promosi dan transfer biasanya didasarkan atas prestasi kerja atau 

kinerja masa lalu atau antisipasinya. 

d. Perencanaan kebutuhan latihan dan pengembangan 

Prestasi kerja atau kinerja yang jelek mungkin menunjukkan perlunya 

latihan. Demikian pula sebaliknya, kinerja yang baik mungkin 

mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. 

e. Perencanaan dan pengembangan karir 

Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan  karir, yaitu 

tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. 

f. Mendeteksi penyimpangan proses staffing 

Prestasi kerja yang baik atau buruk adalah mencerminkan kekuatan 

atau kelemahan prosedur staffing departemen personalia. 

g. Melihat ketidakakuratan informasional 
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Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan 

dalam informasi analisis jabatan, rencana sumber daya manusia atau 

komponen-komponen lain system informasi Manajemen personalia. 

Menggantungkan pada informasi yang tidak akurat dapat 

menyebabkan keputusan-keputusan personalia tidak tepat. 

h. Mendeteksi kesalahan-kesalahan desain pekerjaan 

Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan tanda kesalahan dalam 

desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-

kesalahan tersebut. 

i. Menjamin kesempatan kerja yang adil 

Penilaian prestasi yang akurat akan menjamin keputusan-keputusan 

penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. 

j. Melihat tantangan-tantangan 

Kadang-kadang prestasi seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor 

diluar lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, dan masalah-

masalah pribadi lainnya. 

 

D. Hubungan Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Terhadap 

Kinerja 

1. Hubungan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja 

Fungsi kepemimpinan yang paling penting adalah memberikan 

motivasi kepada bawahannya, kepemimpinan transformasional diyakini 

memiliki pengaruh terhadap perusahaan dalam bentuk non keuangan 
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seperti kepuasan kerja dan kinerja karyawan. PemimpinTransformasional 

memotivasi pengikutnya untuk melakukan sesuatu (kinerja) diluar dugaan 

(beyond normal expectation) melalui transformasi pemikiran dan sikap 

mereka untuk mencapai kinerja diluar dugaan tersebut, pemimpin 

transformasional menunjukkan berbagai perilaku berikut : pengaruh 

idealisme, motivasi insporasional, stimulasi intelektual dan konsiderasi 

individual. 

2. Hubungan Motivasi Terhadap Kinerja 

Suatu determinasi penting dari kinerja individu adalah motivasi. 

Namun motivasi bukanlah satu-satunya determinan, variabel-variabel lain 

: seperti usaha yang diberikan, kemampuan pengalaman masa lalu juga 

mempengaruhi kinerja. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa 

kinerja dipengaruhi oleh motivasi. 

Dengan adanya motivasi, maka terjadilah kemauan kerja dan 

dengan adanya kemauan untuk bekerja serta dengan adanya kerja sama., 

maka kinerja akan meningkat. Kinerja karyawan merupakan tolok ukur 

kinerja perusahaan, semakin tinggi kinerja karyawan semakin tinggi pula 

kinerja perusahaan. 

3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Pemimpin mempuyai tanggung jawab menciptakan kondisi-

kondisi dan perangsang-perangsang yang memotivasi anggota mencapai 

tujuan yang ditentukan. Motivasi atau dorongan dapat berdampak pada 

perilaku positif yaitu memberikan semangat kerja ataupun berdampak 
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negatif yaitu tekanan. Gaya kepemimpinan seseorang sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan seseorang dalam mempengaruhi individu atau 

kelompok, agar perilaku bawahan sesuai dengan tujuan organisasi, maka 

harus ada perpaduan antara motivasi akan pemenuhan kebutuhan mereka 

sendiri dan permintaan organisasi. Pemimpin yang efektif adalah 

pemimpin yang mengakui kekuatan-kekuatan penting yang terkandung 

dalam kepemimpinan suatu kelompok dan fleksibel dalam pendekatan 

yang mereka gunakan untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan 

tersebut yang dapat menyebabkan timbulnya motivasi yang dapat 

meningkatkan kinerja bawahannya. 

 

E. Tinjauan Terhadap Penelitian-Penelitian Terkait Yang Pernah 

Dilakukan Sebelumnya 

Penelitian menurut Natsir (2005) menyimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh langsung negatif tetapi signifikan dari kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja karyawan. Temuan penelitian ini bermakna 

bahwa karyawan perbankan di sulawesi tengah merasakan bahwa 

pimpinannya memberikan motivasi untuk melakukan pekerjaannya lebih dari 

apa yang seharusnya, dengan harapan bisa menjadi pemimpin dimasa yang 

akan datang dengan cara memecahkan permasalahan dengan meninjau dari 

berbagai sudut pandang, mendorong kreatifitas, penggalian ide-ide yang 

inovatif dalam menyelesaikan tugas, dan membuat karyawan mengabaikan 

kepentingannya demi kepentingan kelompok, serta memandang untuk 



 28

mencoba memahami setiap persoalan, padahal karyawan menyadari 

sepenuhnnya bahwa menjadi seorang pemimpin pada industri perbankan 

bukan hanya sekedar rekomendasi dari pimpinan tapi suatu jenjang yang 

sudah terstruktur dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhinya.  

Penelitian menurut Rokhman dan Harsono (2002) menyimpulkan 

bahwa hasil regresi menunjukkan ada add-on effect positif dan signifikan 

sebesar 19,3%. Faktor-faktor kepemimpinan transformasional mampu 

memberikan penjelasan tambahan variansi dalam kepuasan bawahan sebesar 

19,7% lebih dari yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor kepemimpinan. 

Dengan karakteristik penghargaan terhadap bawahan dan merangsang 

bawahan untuk lebih kreatif dan mengembangkan kemampuannya sebagai 

sarana aktualisasi diri sehingga menimbulkan kepuasan diri bawahan, maka 

hal ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan bawahan terhadap 

kepemimpinan transformasional.. 

Penelitian menurut utami (2006) berdasarkan hasil uji t, terlihat 

bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai nilai thitung (3,507) > ttabel 

(2,0117) dengan signifikasi 0,001 maka H0 ditolak dan H1 diterima sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan sedangkan motivasi kerja 

mempunyai nilai thitung (2,058) ttabel (2,0117) dengan signifikan 0,045 maka H0 

ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan 

dari hasil uji F, menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu 
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kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja secara simultan 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan sebagai variabel 

dependenny. Pengaruh yang dimiliki adalah pengaruh yang kuat karena nilai 

Fhitung (10,429) > Ftabel (3,1951) atau probabilitas kesalahan (0,000) < 0,05. 

Penelitian menurut Suranta (2002) berdasarkan hasil analisis one-

way ANOVA untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan menunjukkan bahwa nilai F = 6,890 dan p = 0,001. Selain itu, 

analisis uji t menunjukkan bahwa nilai t = 2,625 dan p = 0,010. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan, sedangkan hasil analisis two-way ANOVA untuk 

menguji pengaruh interaksi gaya kepemimpinan dan motivasi karyawan 

terhadap kinerja karyawan menunjukkan bahwa nilai signifikansi F adalah 

0,202. Hasil analisis ini tidak mendukung, karena nilai signifikansi F lebih 

besar dari 0,05. hal ini berarti motivasi karyawan tidak memoderasi pengaruh 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

 

F. Kerangka Teoritis 

Dalam penelitian ini penulis menyajikan kerangka teoritis untuk 

mempermudah memahami permasalahan yang sedang diteliti. Perkiraan 

kerangka teoritis ini disajikan dalam bentuk skema atau gambaran yang 

menunjukkan hubungan masing-masing variabel yaitu sebagai berikut: 
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Kepemimpinan Transformasional (KT) 
 
• Pengaruh Idealisme            (KT.1) 
• Motivasi Inspirasional            (KT.2) 
• Stimulasi Intelektual            (KT.3) 
• Konsiderasi Individual                       (KT.4) 

Motivasi Kerja (MK) 
 
• Pemenuhan kebutuhan fisiologis          (MK.1) 
• Pemenuhan kebutuhan rasa aman          (MK.2) 
• Pemenuhan kebutuhan sosial          (MK.3) 
• Pemenuhan kebutuhan penghargaan     (MK.4) 
• Pemenuhan kebutuhan aktulisasi diri    (MK.5) 

Kinerja 
Karyawan  (KK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  
Kerangka Teoritis 

Penentuan dimensi kepemimpinan transformasional ada 4 (empat) 

yaitu: pengaruh idealisme, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual dan 

konsiderasi individual yang merupakan variabel bebas atau variabel 

independen. Untuk motivasi ada 5 (lima) dimensi yaitu: pemenuhan 

kebutuhan fisiologis, pemenuhan kebutuhan rasa aman, pemenuhan kebutuhan 

sosial, pemenuhan kebutuhan penghargaan dan pemenuhan kebutuhan 

aktualisasi diri yang juga merupakan variabel bebas atau variabel independen. 

Sedangkan kinerja karyawan sebagai variabel terikat atau variabel dependen. 

Variabel bebas atau variabel independen yang terdiri dari 

kepemimpinan Transformasional (KT) dan motivasi kerja (MK), berpengaruh 

terhadap variabel terikat atau variabel dependen yaitu kinerja karyawan (KK). 
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G. Pengembangan Hipotesis 

Menurut O’Leary (2001) kepemimpinan transformasional adalah gaya 

kepemimpinan yang digunakan oleh seseorang manajer bila ia ingin suatu 

kelompok melebarkan batas dan memiliki kinerja melampaui status quo atau 

mencapai serangkaian sasaran organisasi yang sepenuhnya baru. Pada gaya 

kepemimpinan transformasional, leader bekerja, mengawasi dan berkreasi 

melalui karyawan. Jika leader berhasil mempengaruhi bawahan dengan 

visinya, menanamkan karismanya, memotivasi dan menjadi inspirator, 

menstimulasi kreatifitas dan menghargai karyawannya maka dapat dipastikan 

karyawan akan bekerja dengan baik, sungguh-sungguh dan loyal pada 

perusahaan. Hal ini didukung oleh utami (2006) yang sudah melakukan 

penelitian sebelumnya yang berpendapat bahwa berdasarkan hasil uji t terlihat 

bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Dengan adanya pendapat tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

H1 :  Kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh terhadap 
kinerja karyawan. 

 
Menurut Reksohadiprojo dan Handoko (1996) mendefinisikan bahwa 

motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu 

tujuan. Dengan adanya motivasi, maka terjadilah kemauan kerja dan dengan 

adanya kemauan untuk bekerja serta dengan adanya kerja sama, maka kinerja 

akan meningkat. Kinerja karyawan merupakan tolok ukur kinerja perusahaan, 

semakin tinggi kinerja karyawan semakin tinggi pula kinerja perusahaan. Hal 
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ini didukung oleh utami (2006) yang sudah melakukan penelitian sebelumnya 

yang berpendapat bahwa berdasarkan hasil uji t terlihat bahwa motivasi kerja  

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan 

adanya pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa : 

H2 :  Motivasi kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi , Sampel dan Metode Pengambilan Sampel 

Populasi atau universe adalah jumlah dari keseluruhan objek (satuan-

satuan atau individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga 

(Djarwanto dan Subagyo, 1996). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan PT. Jati Agung Arsitama Grogol Sukoharjo yang berjumlah 100 

orang karyawan. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya 

hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi 

(Djarwanto dan Subagyo, 1996). 

Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi digunakan rumus Slovin 

(Sevilla, 1993), sebagai berikut: 

  21 Ne
Nn

+
=  

Dimana : 

n  =  ukuran sampel 

N  =  ukuran populasi 

e  = persen kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel yang masih 

ditolelir atau diinginkan 

Berdasarkan rumus Slovin untuk jumlah populasi 100 orang, maka jumlah 

sampel yang akan diteliti dengan batas kesalahan yang diinginkan 10%, 

adalah: 

 
33 



 34

50
)1,0(1001

100
2 =+

=n  

Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, 

teknik ini merupakan cara pengambilan sampel tanpa memilih-milih individu 

yang akan dijadikan anggota sampel. 

 

B. Data dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Diperoleh langsung dari responden melalui wawancara maupun dengan 

memberikan kuesioner untuk mendapatkan data tentang kepemimpinan 

dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

2.   Data Sekunder 

Diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian, literatur dan buku-buku 

kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini untuk dijadikan 

sebagai landasan teori dalam mencari alternatif pemecahan yang dihadapi. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Kuesioner  

Peneliti menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab sesuai dengan alternatif jawaban yang 

tersedia. Kuisioner ini terdiri dari beberapa item pertanyaan yang berkaitan 

dengan identitas responden, tanggapan responden tentang kepemimpinan 

transformasional, motivasi kerja responden dan kinerja responden. 
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b. Metode Interview 

Wawancara langsung dengan pihak manajer PT. Jati Agung Arsitama 

Grogol Sukoharjo terhadap catatan maupun laporan-laporan perusahaan 

guna memperoleh data sekunder yang mendukung penelitian ini, yaitu data 

mengenai jumlah karyawan (gambaran umum karyawan) PT. Jati Agung 

Arsitama Grogol . 

c. Metode Dokumentasi 

Peneliti membaca literatur-literatur dan jurnal-jurnal yang berhubungan 

dengan sumber daya manusia terutama masalah yang berkaitan dengan 

kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan 

Transformasional (KT) 

Kepemimpinan transformasional sebagai pengaruh pemimpin 

atau atasan terhadap bawahan, dimana bawahan merasakan kepercayaan, 

kebanggaan, loyalitas dan rasa hormat kepada atasan dan mereka 

dimotivasi untuk berbuat melebihi apa yang ditargetkan atau diharapkan. 

Kepemimpinan transformasional pada prinsipnya memotivasi bawahan 

untuk berbuat lebih baik dari pada yang biasa dilakukan, dengan kata lain 

dapat meningkatkan kepercayaan atau keyakinan diri bawahan yang akan 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. 
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Kepemimpinan transformasional meliputi empat cara, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Idealisme. Pemimpin yang memiliki karisma menunjukkan 

pendirian, menekankan kepercayaan, menempatkan diri pada isu-isu 

yang sulit, menunjukkan nilai yang paling penting, menekankan 

pentingnya tujuan, komitmen dan konsekuen etika dari keputusan, 

serta memiliki visi dan sense of mission. Adapun indikator pengaruh 

idealisme dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

a. Kebanggaan 

b. Kepercayaan 

c. Loyalitas 

d. Rasa Hormat 

2. Motivasi Inspirasional. Pemimpin mempunyai visi yang menarik untuk 

masa depan, menetapkan standar yang tinggi bagi para bawahan, 

optimis dan antusiasme, memberikan dorongan dan arti terhadap apa 

yang perlu dilakukan. Adapun indikator motivasi inspirasional dalam 

penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

a. Memotivasi bawahan 

b. Penggunaan simbol 

c. Pencapaian tujuan 

d. Kemampuan 

3. Stimulasi Intelektual. Pemimpin yang mendorong bawahan untuk lebih 

kreatif, menghilangkan keengganan bawahan untuk mengeluarkan ide-
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idenya dan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada 

menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang lebih menggunakan 

intelegasi dan alasan-alasan yang rasional dari pada hanya didasarkan 

pada opini-opini atau perkiraan-perkiraan semata. Adapun indikator 

stimulasi intelektual dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

a. Menciptakan iklim yang kondusif 

b. Memunculkan ide baru 

c. Penyelesaian Masalah 

4. Konsiderasi Individual. Pemimpin mampu memperlakukan orang lain 

sebagai individu, mempertimbangkan kebutuhan individual dan 

aspirasi-aspirasi, mendengarkan, mendidik dan melatih bawahan. 

Adapun indikator konsiderasi individual dalam penelitian ini adalah, 

sebagai berikut : 

a. Perhatian 

b. Penghargaan 

c. Penasehat melalui interaksi personal 

Variabel kepemimpinan transformasional diukur dengan skala 

Likert jenjang lima, dengan nilai masing-masing : sangat setuju (skor 5), 

setuju (skor 4), kurang setuju (skor 3), tidak setuju (skor 2) dan sangat 

tidak setuju (skor 1). 
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b. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Motivasi Kerja (MK) 

Motivasi kerja adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu guna mencapai suatu tujuan. 

Motivasi kerja meliputi lima pemenuhan kebutuhan, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Adapun indikator pemenuhan 

kebutuhan fisiologis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Keinginan untuk mendapatkan jaminan keuangan yang lebih baik 

dalam pekerjaan 

b. Keinginan untuk mendapatkan bonus, insentif dan gaji tambahan 

2. Pemenuhan Kebutuhan Rasa Aman 

Kebutuhan akan rasa bebas dari ancaman, yakni aman dari ancaman 

kejadian dan lingkungan. Adapun indikator pemenuhan kebutuhan rasa 

aman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

a. Keinginan untuk memperhatikan jaminan kesehatan dan jaminan 

yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga. 

b. Ada tidaknya perhatian terhadap keselamatan kerja. 

3. Pemenuhan Kebutuhan Sosial 

Hasrat hubungan antar pribadi yang ramah dan karib. Adapun 

indikator pemenuhan kebutuhan sosial dalam penelitian ini adalah, 

sebagai berikut : 
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a. Ada tidaknya hubungan interpersonal didalam unit organisasi. 

b. Ada tidaknya hubungan interpersonal dengan personil unit 

organisasi lain. 

4. Pemenuhan Kebutuhan Penghargaan 

Kebutuhan akan  penghargaan diri dan penghargaan dari orang lain. 

Adapun indikator pemenuhan kebutuhan penghargaan dalam penelitian 

ini adalah, sebagai berikut : 

a. Pemberian pujian atas hasil kerja 

b. Penerimaan tanggung jawab pekerjaan dari atasan 

c. Pemberian pendelegasian tugas 

d. Kepastian promosi berdasarkan presentasi 

5. Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Kebutuhan untuk memanfaatkan atau mengembangkan potensi diri. 

Adapun indikator pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri dalam 

penelitian ini adalah, sebagai berikut 

a. Kesempatan mengembangkan kreativitas 

Variabel motivasi kerja diukur dengan skala Likert jenjang lima, 

dengan nilai masing-masing : sangat setuju (skor 5), setuju (skor 4), 

kurang setuju (skor 3), tidak setuju (skor 2) dan sangat tidak setuju 

(skor1). 
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c. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Karyawan (KK) 

Kinerja karyawan adalah tingkat terhadap mana para karyawan 

mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Adapun indikator penilaian 

kinerja karyawan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Hubungan kerja 

b. Kemampuan kerja 

Variabel kinerja karyawan diukur dengan skala Likert jenjang 

lima, dengan nilai masing-masing : sangat mampu (skor 5), mampu (skor 

4), kurang mampu (skor 3), tidak mampu (skor 2) dan sangat tidak mampu 

(skor 1). 

 

E. Uji Analisis Pengukuran Data 

1. Uji Validitas  

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur 

ketepatan dan kecermatan dalam melakukan fungsi ukurnya. Untuk 

mengukur validitas kuesioner yang diberikan kepada responden digunakan 

rumus korelasi pruduct moment sebagai berikut : 

Rumus : 
( )( )∑ ∑∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−
=
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Keterangan : 

r = angka korelasi 

X = skor tiap butir pertanyaan 

Y = skor total 

n = jumlah sampel 

 



 41

Taraf signifikansi ditentukan 5%. Jika diperoleh hasil korelasi 

yang lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 0,05 berarti butir 

pertanyaan tersebut valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah derajat ketepatan atau akurasi yang 

ditunjukkan oleh instrumen penelitian. Hasinya ditunjukkan oleh sebuah 

indeks yang menunjukkan seberapa jauh sebuah alat ukur dapat 

diandalkan. Untuk mengukur reliabilitas alat pengukur digunakan teknik 

Alpha Cronbach dengan rumus : 
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Keterangan : 

Rtt  = reliabilitas instrumen 

2tσ  = variabel total 

2bσ = jumlah varians butir 

 k   = banyaknya butir pertanyaan 

Nilai r hasil perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan 

nilai r tabel product moment. Taraf signifikansi ditetapkan dengan alpha 

60% atau 0,6. Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka kuesioner 

dinyatakan reliabel. 

 

 

. 
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F. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi barganda yang 

digunakan. Pengujian ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, dan 

uji heteroskedastisitas 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Apabila data terdistribusi normal 

maka menggunakan statistik parametrik, sedangkan jika data terdistribusi 

tidak normal maka menggunakan statistik non parametrik. Data yang 

terdistribusi normal dapat memperkecil kemungkinan terjadinya bias. 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji  Kolmogorov-smirnov 

(Ghozali, 2001 : 83) 

2. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana variabel-variabel 

independen dalam persamaan regresi memiliki hubungan yang kuat satu 

sama lain. Multikolinieritas dapat menyebabkan variabel-variabel 

independen menjelaskan varians yang sama dalam mengestimasikan 

variabel dependen. Cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah 

dengan melihat besarnya Tolerance Value dan Variance Inflation Factor 

(dari output komputer program SPSS for Windows 11.0). Variabel yang 

menyebabkan multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance yang lebih 

besar dari 0,1 (>0,1) dan VIF yang kurang dari 10 (Ghozali, 2001 : 63) 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini untuk mengetahui keadaan dimana seluruh faktor 

pengguna tidak memiliki varians yang sama untuk seluruh pengamatan 

atas seluruh independen. Heteroskedastisitas berarti penyabaran titik data 

populasi pada bidang regresi tidak konstan. Gejala ini ditimbulkan dari 

perubahan situasi yang tidak tergambarkan dalam model regresi. Uji 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Gleijser 

(Ghozali, 2001 : 77) 

 

G. Analisis Data 

Metode analisis data merupakan alat yang dipergunakan dalam 

memecahkan masalah. Dalam penulisan ini digunakan metode analisis data 

sebagai berikut : 

1. Regresi Linier Berganda 

Digunakan untuk menguji pengaruh atau hubungan antara 

variabel independen (Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi 

Kerja) dengan variabel dependen (Kinerja Karyawan). Perhitungan akan 

dilakukan dengan bantuan program SPSS for Windows. Model hubungan 

variabel akan dianalisis sesuai dengan persamaan regresi : 

KK = α + β1KT + β2MK + Σi

Dimana : 

KK  = Kinerja Karyawan 

KT  = Kepemimpinan Transformasional 
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MK  = Motivasi Kerja 

α  = konstanta 

β1 ,β2 = koefisien regresi 

Σi    = error 

2. Uji F 

Uji F adalah alat untuk menguji variabel independen sacara 

bersama terhadap variabel dependennya untuk meneliti apakah model dari 

penelitian tersebut sudah fit (sesuai) atau tidak.  

Kriteria pengujian dengan menggunakan uji F adalah sebagai 

berikut : 

1. Jika nilai Fhitung > Ftabel, berarti ada pengaruh secara serentak dari 

semua variabel independen terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai Fhitung < Ftabel, berarti tidak ada pengaruh secara serentak 

dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. 

3. Uji t 

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara individu 

variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan 

(Djarwanto PS, 1996). Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan Hipotesis 

H0 : β1 = 0 ; β2 = 0 (Variabel independen secara individu tidak 

berpengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen) 
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H1 : β1 ≠ 0 ; β2 ≠ 0  (Variabel independen secara individu 

berpengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen) 

b. Level of  signifikan 5% atau α = 0,05 

c. Kriteria pengujian 

 

 

 
-t (α/2 ; n – 1)  t (α/2 ; n – 2) 

Daerah ditolak Daerah 
diterima 

Daerah ditolak 

d. Perhitungan nilai t 

Se
bthitung

β−
=  

Dimana : 

b  = koefisien regresi variabel 

Se = standar error koefisien regresi variabel   

Β  = koefisien beta 

e. Kesimpulan  

H0 diterima apabila –ttabel  ≤ thitung ≤ ttabel

H0 ditolak apabila ttabel  < - thitung atau ttabel > thitung

4. R2 (Koefisien Determinasi) 

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar varians dari 

variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. R2 yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah R2 yang mempertimbangkan jumlah 

variabel independen dalam suatu modal atau disebut R2 yang telah 
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disesuaikan (Adjusted-R2). Penelitian ini menggunakan Adjusted-R2karena 

menurut Santoso (2000), jika jumlah variabel independen yang diteliti 

lebih dari dua, lebih baik digunakan Adjusted-R2. Koefisien determinasi 

Adjusted-R2 menunjukkan persentase total variasi dari variabel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai R2 

menunjukkan bahwa variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh 

variasi variabel independen. Sebaliknya jika nilai R2 mendekati 0, maka 

variasi dari variabel dependen tidak dapatdijelaskan oleh variabel 

independen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Singkat PT. Jati Agung Arsitama di Grogol Sukoharjo 

PT. Jati Agung Arsitama merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa pemborong bangunan, industri mebel kayu jati, dan 

perdagangan umum. PT. Jati Agung Arsitama berlokasi di Jalan Raya 

Grogol – Sukoharjo No. 52. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 28 Mei 

1975 dengan nama CV. Jati Agung melalui Akta Notaris No. 12 oleh 

Maria Theresia Budi Santoso, SH. CV. Jati Agung juga bergerak dalam 

bidang pemborong bangunan dan kayu jari. Kemudian pada tanggal 14 

Agustus 1989 CV. Jati Agung berubah nama menjadi PT. Jati Agung 

dengan Akta Notaris No. 27 oleh  Ny. Sri Widadi dan Adi Sucipto, SH. 

Selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 1990 berubah nama lagi menjadi 

PT. Jati Agung Arsitama.  

Sebagai salah satu perusahaan ekspor, produk PT. Jati Agung 

Arsitama memiliki mutu yang tinggi, mulai dari  bangunan, mebel meja 

kursi, rak, almari, dan sebagainya. Produk yang dibuat kebanyakan 

berbentuk seni klasik karena produk tersebut disukai di pasar ekspor. 

Namun demikian, PT. Jati Agung Arsitama juga melayani konsumen dari 

dalam negeri dan lokal. 

47 
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2. Struktur Organisasi PT. Jati Agung Arsitama 

Struktur Organisasi mendeskripsikan secara jelas tanggungjawab 

dan wewenang dari masing-masing bagian dalam perusahaan. Struktur 

menjadi tidak terjadinya overlapping  pekerjaan dari bagian-bagian yang 

ada sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dengan lancar dan optimal. 

Strukutur organisasi  PT. Jati Agung Arsitama adalah : 

Direktur Utama 

 

Direktur Operasional 

 

Kabag pemasaran  Kabag produksi  Kabag Keuangan 

 

Kasi administrasi  Kasi personalia 

 

Kaur 
Kontruksi 

 Kaur 
finishing 

dan 
peningkatan 

 Kaur 
pelayanan 
dan humas 

 Kaur 
logistic 
dan 
efisiensi 

 Kaur 
produksi 
awal 

 Kaur 
mekanik 
dan 
operator 

 
Sumber : PT. Jati Agung Arsitama 

Gambar 4.1 
Bagan Struktur Organisasi PT. Jati Agung Arsitama 

Keterangan : 

a. Direktur Utama 

Tugas Utama Direktur Utama adalah : 
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1) Bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan perusahaan 

merangkap sebagai bagian penelitian dan pengembangan 

perusahaan. 

2) Menentukan kebijaksanaan perusahaan. 

3) Memimpin dan menyusun rencana perusahaan. 

4) Memberikan pengarahan dan motivasi kerja para bawahan. 

b. Direktur Operasional 

Direktur operasional bertanggung jawab mengawasi jalanya 

perusahaan secara keseluruhan. 

c. Kabag Pemasaran 

Kabag pemasaran bertugas : 

1) Mencatat dan melayani penjualan. 

2) Mencari dan membina pelanggan. 

3) Memperkenalkan dan menjual produksi 

d. Kabag Produksi  

Kabag produksi bertugas : 

1) Bersama-sama karyawan menentukan besarnya produksi yang 

akan dihasilkan. 

2) Menentukan standar kualitas dan kompsisi pemakaian material. 

e. Kabag Keuangan 

Kabag keuangan bertugas : 

1) Membuat laporan rugi/ laba dan neraca setiap periodik 
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2) Meneliti kebenaran dan pemberian kode perkiraan, kelengkapan 

kebenaran serta keabsahan lampiran-lampiran yang masuk atau 

keluar dari bank. 

f. Kasi Administrasi  

Kasi administrasi bertugas : 

1) Membuat rencana pengeluaran uang, kebutuhan barang dan bahan, 

modal kerja yang telah diatur dengan anggaran perusahaan. 

2) Membuat rencana kerja dan rencana anggaran tahunan. 

g. Kaur Perakitan dan Assembiling. 

Kaur perakitan dan assembiling bertanggung jawab atas proses 

perakitan dan Assembiling. 

h. Kaur finishing 

Kaur finishing bertugas mengawasi dan bertanggung jawab atas proses 

finishing yang terdiri dari : Ka Sub Finishing I, Ka Sub Finishing II, 

dan Ka Sub Finishing III 

i. Kaur Pelanggan dan Humas 

Kaur Pelanggan dan Humas bertugas mengawasi dan bertanggung 

jawab dalam membantu keinginan konsumen, termasuk didalamnya 

Ka Sub Ukir. 

j. Kaur Logistik dan Efisiensi 

Kaur Logistik dan Efisiensi bertugas mengawasi dan bertanggung 

jawab dalam urusan Logistik dan efisiensi. 
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k. Kaur Produksi 

Kaur Produksi bertugas mengawasi dan bertanggung jawab atas proses 

produksi awal yang terdiri dari : Ka Sub Produksi Awal I, Ka Sub 

Produksi Awal II, dan Ka Sub Produksi Awal III, serta Ka Sub 

Pembahanan 

l. Kaur Mekanik dan Operator 

Kaur Mekanik dan Operator bertugas memelihara kelancaran mesin-

mesin dan memperbaiki kerusakan mesin 

m. Biro Ekspedisi 

Biro Ekspedisi bertugas mengawasi dan bertanggung jawab atas 

barang yang dikirim keluar atau barang yang akan masuk ke gudang. 

n. Biro Pengamanan dan Pengawasan 

Biro Pengamanan dan Pengawasan bertanggung jawab dan mengamati 

unit produksi yang dihasilkan serta menjamin keamanan bahan baku 

yang masuk atau keluar.  

o. Security 

Security bertugas mengawasi dan bertanggung jawab atas kemanan 

gedung atau toko serta pabrik. 

Dalam aktivitasnya, PT. Jati Agung Arsitama banyak 

menggunakan tenaga kerja manusia. Beberapa hal yang terkait dengan 

masalah perusahaan yaitu : 

a. Jumlah dan klasifikasi tenaga kerja, perusahaan memiliki tenaga kerja 

sebanyak 100 orang  
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b. Jam kerja perusahaan 

Hari Senin – Sabtu pukul 08:00 – 16:00 istirahat jam 12:00 – 13:00 

Hari Minggu dan hari besar Libur 

c. Sistem gaji dan upah, gaji diberikan sesuai dengan standar umum dan 

dihitung secara mingguan dan bulanan kecuali yang produk borongan. 

Secara skematis proses produksi dapat digambarkan sebagai berikut : 

 
Proses pemilihan 

bahan baku 
 Penggergajian     

bahan baku 
 Penggarapan 

sesuai model 

 

Sanding atau 
pemlituran 
finishing 

  
Pengumpulan 

 Barang setengah 
jadi 

 
Sumber : PT. Jati Agung Arsitama  

Gambar 4.2 
Bagan Proses Produksi PT. Jati Agung Arsitama 

  

Keterangan : 

a. Proses pemilihan bahan baku 

Untuk pembuatan furniture-interior diperlukan bahan baku utama yaitu 

kayu jati untuk dibuat perabot rumah tangga dan perabot kantor. Bahan 

baku tersebut dipilih dengan cermat sehingga diperoleh kayu jati yang 

betul-betul berkualitas dan dapat dipakai untuk berbagai jenis furniture 

interior yang akan diproduksi. Bahan baku tersebut dapat dibeli dari 

pihak perhutani dan pihak lain. 
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b. Proses penggergajian bahan baku 

Setelah mendapatkan bahan baku, bahan baku tersebut dibawa ke 

penggergajian dan dipotong-potong sesuai dengan ukuran dan 

kebutuhan. 

c. Penggarapan sesuai produksi 

Setelah bahan baku dipotong lalu memulai mengerjakan furniture-

interior dalam berbagai jenis dan model yang berbeda yang masih 

dalam bentuk potongan-potongan yang dirangkai sesuai dengan gambar 

model misalnya kursi. 

d. Barang setengah jadi  

Setelah pembuatan potongan model produk, potongan tersebut 

dirangkai dngan modelnya, sehingga kelihatan bentuk dasarnya. Dalam 

pembuatan barang setengah jadi ini dilakukan kegiatan memaku, 

mengelem, dempul, dan memasang sekrup. 

e. Pengamplasan  

Setelah menjadi barang setengah jadi, maka bentuk dasar setengah jadi 

tersebut dihaluskan serat-serat kayunya sambil diteliti keadaan 

fisiknya. 

f. Sanding atau pemlituran atau finishing 

Setelah barang setengah jadi halus, maka dilakukan pengecatan setelah 

barang diplitur atau dicat maka barang siap dijual. Kemudian barang 

dibungkus dan dimasukkan ke dalam gudang terlebih dahulu. 
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Daerah pemasaran produk furniture interior ini cukup luas, 

meliputi beberapa daerah. Diantaranya adalah :Jawa Barat, Jawa Tengah, 

dan Jawa Timur. Sedangkan untuk system pemasaranya ada dua cara 

yaitu: 

a. Saluran distribusi langsung, yaitu antara produsen dengan konsumen 

bertemu secara langsung. Hal ini dilakukan untuk melayani konsumen 

yang langsung datang ke perusahaan. 

b. Saluran distribusi tidak langsung, yaitu antara produsen dan konsumen 

tidak bertemu langsung, melainkan melalui perantara. Hal ini 

dilakukan untuk melayani konsumen yang berada di luar daerah. 

System persediaan yang digunakan perusahaan selama ini adalah 

dengan melakukan pembelian bahan baku yang secukupnya didasarkan 

pada jumlah pesanan yang ada atau dengan melakukan pembelian bahan 

baku yang cukup besar dalam gudang untuk memenuhi kebutuhan pasar 

atau kadang-kadang habis untuk memenuhi pesanan yang ada. Meskipun 

begitu tetap menyediakan persediaan cadangan atau persediaan pengaman 

agar dapat memenuhi pesanan apabila jumlah persediaan di gudang habis. 

PT. Jati Agung Arsitama pada dasarnya sudah menerapkan sistem 

kepemimpinan transformasional hal ini dibuktikan dengan adanya empat 

dimensi yang terdapat di dalam kuesioner yang sudah diisi oleh beberapa 

responden yang telah ditetapkan, hasil pengisian kuesioner yang 

membuktikan PT. Jati Agung Arsitama menerapkan sistem  

kepemimpinan transformasional adalah karyawan merasakan bahwa 
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pimpinan memberikan motivasi atau mendorong peningkatan kreatifitas, 

penggalian ide-ide yang inovatif dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan 

serta pemberian penghargaan untuk meningkatkan optimalisasi kinerja 

karyawan dalam perusahaan. 

 

B. Statistik Deskriptif 

Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, yaitu menguji pengaruh 

kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan, maka digunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.  

Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner, pada tabel IV.1 berikut ini 

ditunjukkan jenis kelamin dari para karyawan PT. Jati Agung Arsitama 

sebagai berikut: 

Tabel IV.1 

Jenis  Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%) 
Laki-laki 32 64,0% 
Perempuan 18 36,0% 

Total 50 100,0% 
Sumber: data primer 

Tabel IV.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan 

karyawan PT. Jati Agung Arsitama yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 

sebanyak 64%. Sedangkan 36% sisanya adalah karyawan perempuan. Dari 

hasil kuesioner, dapat diketahui tingkat pendidikan responden sebagai berikut: 
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Tabel IV.2 

Pendidikan Responden 

Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 
SMA 26 52,0% 
Akademi/Diploma 6 12,0% 
Sarjana S-1 18 36,0% 

Total 50 100,0% 
Sumber: data primer 

Dari Tabel IV.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

adalah memiliki pendidikan terakhir setingkat SMA (52%), 36% 

berpendidikan S1, dan terendah adalah berpendidikan setingkat Diploma 

sebanyak 12%. Hal ini berarti mayoritas karyawan adalah berpendidikan 

setingkat SMA/SMK. 

Tabel IV.3 

Masa Kerja Responden 

Masa Kerja Jumlah Prosentase 
≤ 5 tahun 11 22,0% 
6 – 10 tahun 34 68,0% 
> 10 tahun 5 10,0% 

Total 50 100,0% 
Sumber: data primer 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah 

memiliki masa kerja antara 6 – 10 tahun yaitu sebanyak 68% dan terendah 

adalah responden yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak 

10%.  

 

 

 



 57

C. Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah untuk mengetahui tingkat kesahihan tiap butir 

pertanyaan dalam angket (kuesioner). Uji validitas dilakukan terhadap 

seluruh butir pernyataan dalam instrumen, yaitu dengan cara 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor totalnya pada masing-masing 

konstruk. Teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi product moment 

Pearson dengan pengujian dua arah (two tailed test). Data diolah dengan 

bantuan program SPSS for Windows release 11.0 dan perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil uji validitas dijabarkan 

pada tabel IV.4 berikut ini: 

Tabel IV.4 
Hasil Uji Validitas Kuesioner  

Variabel  rhitung rtabel  5% Keterangan 
Kepemimpinan transformasional 

1 0,43655 0,279 Valid 
2 0,5491 0,279 Valid 
3 0,5500 0,279 Valid 
4 0,4903 0,279 Valid 
5 0,4960 0,279 Valid 
6 0,6831 0,279 Valid 
7 0,6235 0,279 Valid 
8 0,5194 0,279 Valid 

Motivasi kerja 
1 0,4985 0,279 Valid 
2 0,4855 0,279 Valid 
3 0,4907 0,279 Valid 
4 0,5279 0,279 Valid 
5 0,6990 0,279 Valid 
6 0,5874 0,279 Valid 

Kinerja karyawan 
1 0,4171 0,279 Valid 
2 0,4628 0,279 Valid 
3 0,6720 0,279 Valid 
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4 0,5449 0,279 Valid 
5 0,5630 0,279 Valid 

Sumber: Data diolah 
 

Dari hasil uji validitas seperti yang disajikan pada tabel IV.4 

menunjukkan bahwa semua nilai rhitung  lebih besar dari rtabel (0,279) pada 

taraf signifikansi 5%. Artinya tiap pernyataan berkorelasi dengan skor skor 

totalnya dan data yang dikumpulkan dinyatakan valid (sahih) dan siap 

untuk dianalisis.  

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan tetap konsistem jika 

dilakukan dua kali pengukuran atau lebih pada kelompok yang sama 

dengan alat ukur yang sama. Pengujian Cronbach Alpha digunakan untuk 

menguji tingkat keandalan (reliability) dari masing-masing angket 

variabel. Apabila nilai Cronbach Alpha semakin mendekati 1 

mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi pula konsistensi internal 

reliabilitasnya. Hasil uji reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 4. Adapun secara ringkas hasil uji reliabilitas ditunjukkan dalam 

tabel IV.5  

Tabel IV.5 
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Koefisien Alpha Keterangan  
Kepemimpinan tranformasional 0,7359 Reliabel 
Motivasi kerja 0,7646 Reliabel 
Kinerja karyawan 0,7263 Reliabel 

Sumber: data diolah 
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Hasil uji reliabilitas memperoleh nilai koefisien reliabilitas (r11) 

yang lebih besar dari 0,6. Sesuai dengan pendapat Ghozali (2001) bahwa 

pernyataan dinyatakan reliabel (handal) jika nilai Cronbach Alpha lebih 

besar dari 0,6. Jadi dapat dinyatakan bahwa seluruh pernyataan dalam 

kuesioner adalah reliabel (dapat diandalkan).  

 

D. Analisis Data 

1. Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui apakah data memiliki sebaran yang normal. Untuk 

menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Kemudian untuk menerima atau menolak 

hipotesis dengan cara membandingkan p-value dengan taraf 

signifikansi (α) sebesar 0,05. Jika p-value > 0,05, maka data 

berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dari Kolmogorov-

Smirnov dapat dilihat pada Lampiran 8 dan secara ringkas ditunjukkan 

tabel IV.6 berikut: 

Tabel IV.6 

Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel  Kolmogorov-
Smirnov p-Value Sig Status 

Unstandardized 
residual 

0,926 0,357 p>0,05 Normal 

Sumber: Data diolah  
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Dari hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov, dapat diketahui 

bahwa p-value dari unstandardized resdiual ternyata lebih besar dari α 

(p>0,05), sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan memiliki 

distribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal.  

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

korelasi di antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya. 

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya Tolerance Value 

dan Variance Inflation Factor (VIF). Hasil pengujian multikolinieritas 

dapat dilihat pada Lampiran 9 dan secara ringkas dapat ditunjukkan 

dalam tabel IV.7 berikut : 

Tabel IV.7 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel  Tolerance VIF Keterangan 
Kepemimpinan 
Transformasional 0,801 1,248 Bebas multikolinieritas

Motivasi kerja 0,801 1,248 Bebas multikolinieritas
Sumber: Data diolah 

 
Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel bebas 

yang memiliki tolerance lebih dari 0,1 (>0,1) dan semua variabel bebas 

memiliki nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2001). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada gejala multikolinieritas dalam model regresi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi memiliki variansi yang sama (homoskedastisitas) 

dari residual satu ke pengamatan yang lain. Jika asumsi ini tidak 
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dipenuhi, maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada Lampiran 10 dan secara ringkas 

dapat ditunjukkan dalam tabel IV.8 

Tabel IV.8 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel  thitung ttabel* Sig. Keterangan  
Kepemimpinan 
transformasional 1,405 2,021 0,202 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Motivasi kerja -1,255 2,021 0,288 Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Sumber: Data primer diolah 
Keterangan: *) ttabel  pada taraf signifikansi 5% dengan db= 50-3 

Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada gangguan 

heteroskedastisitas, karena nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel dengan 

nilai p>0,05 atau tidak signifikan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini (Ghozali, 

2001).  

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

pengaruh kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan. Penyelesaian model regresi linier berganda dilakukan 

dengan bantuan Program SPSS for Windows Release 11.0 dan perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11. Adapun hasilnya adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel IV.9 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien  thitung Signifikansi
Konstanta -12,777   
Kepemimpinan 
Transformasional (KT)          0,485 4,223 0,000 

Motivasi Kerja (MK) 0,627 6,329 0,000 
R2 0,685   
Adjusted R2 0,671   
F Statistik        50,996 (0,000)  

Sumber: data diolah  

Dari hasil analisis regresi di atas, maka dapat disusun persamaan 

sebagai berikut:  

 KK  =  -12,777 + 0,485.KT + 0,627.MK   

Persamaan menunjukkan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh 

kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja. Nilai konstanta 

sebesar -12,777 menyatakan jika tidak ada peningkatan kepemimpinan 

transformasional dan motivasi kerja, maka skor kinerja berkurang sebesar 

12,777 satuan. Nilai koefisien kepemimpinan transformasional sebesar 

0,485 menyatakan jika terjadi peningkatan kepemimpinan 

transformasional sebesar satu satuan maka kinerja karyawan akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,485 satuan. Nilai koefisien motivasi 

kerja sebesar 0,627 menyatakan jika terjadi peningkatan motivasi kerja 

sebesar satu satuan maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,627 satuan.  

3. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi dari model regresi 

yang digunakan. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan 
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Fhitung dengan Ftabel pada taraf signifikansi (α) = 5%. Hasil uji F dapat 

dilihat pada Lampiran 11. Hasil pengujian nilai F dapat dilihat pada tabel 

IV.9. 

Dari hasil pengolahan data diperoleh Fhitung = 50,996, sedangkan 

Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan df (2;47) adalah sebesar 3,23. 

Dikarenakan Fhitung > Ftabel (50,996 > 3,23), artinya model regresi tentang 

pengaruh kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan sudah fit atau cocok. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

4. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi menyatakan persentase total variasi dari 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam 

model. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1. Apabila R2 mendekati 1, ini 

menunjukkan bahwa variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh 

variasi variabel independen. Sebaliknya jika nilai R2 mendekati 0, maka 

variasi dari variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel 

independen (Ghozali, 2001).  

Dari pengujian yang telah dilaksanakan menghasilkan nilai 

koefisien determinasi R2 sebesar 0,685 (perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 11), sehingga dapat dikatakan bahwa hasil 

pengujian yang dilakukan memberikan hasil yang baik (goodness of fit). 

Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 68,5% variasi dari kinerja karyawan 
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dapat dijelaskan oleh variabel kepemimpinan transformasional dan 

motivasi kerja. Sedangkan sekitar 31,5% lainnya dapat dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model. 

5. Pengujian Hipotesis  (Uji t) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t 

(pengaruh secara individual). Pengujian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara individual. Pengujian nilai t dilakukan dengan 

dua sisi yang digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil pengujian 

diperoleh dari test signifikansi dengan program SPSS for Windows Release 

11.0. Adapun hasil uji t dapat dilihat pada Lampiran 11. Hasil pengujian t 

dapat dilihat pada tabel IV.10 berikut: 

Tabel IV.10 
Hasil Uji t  

Variabel thitung ttabel * P-value  Keterangan 
Kepemimpinan 
Transformasional 4,223 2,021 0,000 H0 ditolak 

Motivasi kerja 6,329 2,021 0,000 H0 ditolak 
  Sumber: data diolah  
   Keterangan: *) = Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan df= 50-2 
 

Hasil uji t dapat menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan 

transformasional memiliki nilai thitung = 4,223 dengan nilai p=0,000, 

sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 2,021. Dikarenakan 

thitung > ttabel (4,223 > 2,021) dengan p<0,05, maka H1 diterima. Artinya 

kepemimpinan transformasional secara statistik berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 
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Variabel motivasi kerja memiliki nilai thitung = 6,329 dengan nilai 

p=0,000, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 2,021. 

Dikarenakan thitung > ttabel (6,329 > 2,021) dengan p<0,05, maka H2 

diterima. Artinya motivasi kerja secara statistik berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan.  

 

E. Pembahasan  

Hasil pengujian hipotesis pertama dengan uji t memperoleh nilai thitung 

= 4,223 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Semakin baik kepemimpinan transformasional yang dijalankan, 

maka kinerja karyawan akan meningkat. Sebaliknya semakin kurang baik 

kepemimpinan transformasional yang dijalankan, maka kinerja karyawan juga 

akan semakiin berkurang. Kepemimpinan transformasional merupakan 

kepemimpinan yang sungguh bekerja menuju sasaran pada tindakan 

mengarahkan organisasi kepada suatu tujuan yang tidak pernah diraih 

sebelumnya. Para pemimpin secara riil harus mampu mengarahkan organisasi 

menuju arah baru. Kepemimpinan transformasional melibatkan perubahan 

dalam organisasi yang membutuhkan tindakan memotivasi para bawahan agar 

bersedia bekerja demi sasaran-sasaran tingkat tinggi yang dianggap 

melampaui kepentingan pribadinya pada saat itu. Tjiptono dan Syakhroza 

(1999) mengemukakan bahwa pemimpin transformasional bisa berhasil 

mengubah status quo dalam organisasinya dengan cara mempraktikkan 
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perilaku yang sesuai pada setiap tahapan proses transformasi. Apabila cara-

cara lama dinilai sudah tidak lagi sesuai, maka sang pemimpin akan menyusun 

visi baru mengenai masa depan dengan fokus strategik dan motivasional. Visi 

tersebut menyatakan dengan tegas tujuan organisasi dan sekaligus berfungsi 

sebagai sumber inspirasi dan komitmen karyawan untuk berkinerja optimal. 

Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis H1 bahwa 

kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Utami 

(2006) yang membuktikan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. 

Hasil pengujian hipotesis kedua dengan uji t memperoleh nilai thitung = 

6,329 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi 

motivasi kerja karyawan, maka kinerja akan semakin meningkat. Sebaliknya 

semakin rendah motivasi kerja karyawan, maka kinerja karyawan juga akan 

semakiin berkurang. Kinerja karyawan akan meningkat jika karyawan 

memiliki motivasi atau dorongan untuk bekerja yang tinggi. Motivasi atau 

dorongan untuk bekerja dapat ditingkatkan dengan rangsangan-rangsangan 

insentif (hadiah) bagi yang berprestasi. Manajer atau pimpinan perusahaan 

dapat memotivasi (merangsang bawahannya) dengan berupa pemberian hadiah 

kepada mereka yang berprestasi. Hadiah tersebut tentunya disesuaikan dengan 

kebutuhan mendesak karyawan. Dengan motivasi positif ini semangat bekerja 

bawahan akan meningkat. Sebab tingkah laku atau tindakan masing-masing 
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individu pada suatu saat tertentu, biasanya ditentukan oleh kebutuhan yang 

mendesak. Oleh karena itu setiap manajer yang ingin memotivasi bawahannya 

perlu memahami hierarki daripada kebutuhan-kebutuhan manusia. 

Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis H2 bahwa motivasi 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Konsisten 

dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Utami (2006) yang membuktikan 

motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68

BAB V 

P E N U T U P 

 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan PT. Jati Agung Arsitama. Hal ini terbukti dari hasil uji t 

memperoleh nilai thitung sebesar 4,223 diterima taraf signifikansi 5% 

(p<0,05) dan H1 diterima. Artinya semakin baik kepemimpinan 

transformasional yang dijalankan, maka kinerja karyawan akan 

meningkat. 

2. Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. Jati 

Agung Arsitama. Hal ini terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai thitung 

sebesar 6,329 diterima taraf signifikansi 5% (p<0,05) dan H2 diterima. 

Artinya semakin tinggi motivasi kerja karyawan, maka kinerjanya akan 

semakin meningkat. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian masih terdapat beberapa keterbatasan, yaitu :  

1. Keterbatasan dalam mengambil jumlah sampel penelitian, yaitu terbatas 

pada karyawan PT. Jati Agung Arsitama, sedangkan di organisasi atau 

68 



 69

badan lainnya yang lebih besar struktur organisasinya belum dimasukkan, 

sehingga tingkat generalisasinya kurang. 

2. Keterbatasan pada metode survei bahwa peneliti tidak dapat mengontrol 

jawaban responden, sehingga dapat saja pengisian kuesioner ini dilakukan 

oleh orang lain yang tidak sesuai dengan karakteristik dan pendapat 

responden yang bersangkutan. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang 

telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:  

1. Bagi penelitian mendatang hendaknya sampel dan daerah penelitian lebih 

diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada karyawan PT. Jati Agung Arsitama 

atau di wilayah Kabupaten Sukoharjo, namun dilakukan survey pada lebih 

dari satu perusahaan, sehingga tingkat generalisasinya lebih baik. 

2. Bagi penelitian mendatang hendaknya instrumen penelitian lebih 

diperdalam dan dikembangkan lagi sehingga kemampuan mengukurnya 

lebih baik. Karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. 
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Kepada : 
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari 
Karyawan PT. Jati Agung Arsitama 
Grogol, Sukoharjo 
Di tempat 
 
Dengan hormat,  

Berkenaan dengan adanya penelitian dalam rangka penyusunan skripsi 
dengan judul ” PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN 
MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN” (Survey Pada PT. 
Jati Agung Arsitama Grogol Sukoharjo) 

Saya mohon kesediaan anda untuk meluangkan waktu sejenak untuk 
mengisi angket ini. Jawaban anda tidak mempengaruhi penilaian kinerja anda. 
Tidak ada jawaban yang benar atau salah dan sesuai dengan kode etik penelitian, 
maka semua data dijamin kerahasiannya. Jangan berpikir terlalu rumit, saya 
berharap anda akan menjawab dengan lebih leluasa sesuai dengan apa yang anda 
rasakan dan alami,bukan berdasarkan yang seharusnya. Saya harap anda 
menjawab jujur dan terbuka. 

Saya sangat menghargai atas segala partisipasi dan ketulusan anda dalam 
menjawab kuesioner ini dan saya sangat mengucapkan banyak terima kasih atas 
semua kerjasamanya. 

 
Petunjuk Pengisian 
1. Isilah Identitas (data diri responden) anda dengan benar dan lengkap pada 

tempat yang telah disediakan. 
2. Isilah semua nomor dalam angket ini dan jangan sampai ada yang 

terlewatkan 
3. Jawablah pertanyaan dalam angket ini sesuai dengan apa yang anda 

rasakan dan alami saat ini 
4. Jawablah setiap bagian kuesioner sesuai dengan petunjuk pengisian yang 

ada. 
 

Hormat saya 
 

 
    ANIKMAH 



IDENTITAS RESPONDEN 
1 Nama  
2 Jenis Kelamin Pria / Wanita 
3 Usia  
4 Pendidikan Terakhir SD / SLTP / SLTA / D3 / S1 / S2 
5 Lama Kerja  
6 Penghasilan / Pendapatan  

 

 

KUESIONER BAGIAN UTAMA 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan bagian pertama berikut dengan seksama. Anda 

diminta memberikan pendapat  mengenai pimpinan langsung anda dengan 

memberikan Tanda Silang (X) dalam kotak salah satu jawaban yang tersedia, 

dimana  

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KS : Kurang Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

PERNYATAAN SS S KS TS STS

PENGARUH IDEALISME      

5. Atasan membuat saya merasa bangga 

menjadi rekan kerjanya. 

     

6. Didalam benak saya, atasan adalah 

simbol kesuksesan dan prestasi. 

     

MOTIVASI INSPIRASIONAL      

7. Atasan mengembangkan cara-cara untuk 

mendorong apa yang benar-benar 

penting diperhatikan. 

     

8. Atasan mendorong saya untuk sukses.      

 

 

 



PERNYATAAN SS S KS TS STS 

STIMULASI INTELEKTUAL      

9. Ide-ide atasan menjadikan saya memikirkan 

kembali beberapa ide saya, yang saya pikir sudah 

sempurna. 

     

10. Atasan menghendaki saya menggunakan penalaran 

dan kepercayaan diri dalam memecahkan masalah. 

     

KONSIDERASI INDIVIDUAL      

11. Atasan memberikan perhatian pribadi kepada saya 

jika membutuhkan perhatian. 

     

12. Atasan memberikan penghargaan jika saya bekerja 

dengan baik. 

     

Sumber : Kabul(2001)  dalam Sriyanto (2006) 

 

KUESIONER BAGIAN DUA 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan bagian kedua berikut dengan seksama. Anda 

diminta memberikan pendapat  mengenai pimpinan langsung anda dengan 

memberikan Tanda Silang (X) dalam kotak salah satu jawaban yang tersedia, 

dimana  

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KS : Kurang Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

PERNYATAAN SS S KS TS STS 

PEMENUHAN KEBUTUHAN FISIOLOGIS      

1. Apakah Anda setuju untuk mendapatkan jaminan 

keuangan yang berupa bonus dan tunjangan 

sehingga Anda termotivasi untuk bekerja lebih giat. 

     



PEMENUHAN KEBUTUHAN RASA AMAN      

2. Apakah Anda setuju memperhatikan jaminan 

kesehatan dan jaminan yang berhubungan dengan 

kesejahteraan keluarga. 

     

PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL      

3. Apakah Anda setuju jika ada hubungan interpersonal 

didalam unit kerja dan ada hubungan interpersonal 

dengan personil unit kerja lain. 

     

PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGHARGAAN      

4. Apakah Anda setuju adanya pemberian pujian atas 

hasil kerja. 

5. Apakah Anda setuju jika ada pemberian pendelegasian 

tugas. 

     

PEMENUHAN KEBUTUHAN AKTUALISASI DIRI      

6. Apakah Anda setuju jika atasan memberikan 

pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, 

keterampilan dan kreativitas kepada karyawan. 

     

Sumber : Hartati, 2005 dalam Sri Utami (2006) 

 

KUESIONER BAGIAN TIGA 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan bagian kedua berikut dengan seksama. Anda 

diminta memberikan pendapat  mengenai pimpinan langsung anda dengan 

memberikan Tanda Silang (X) dalam kotak salah satu jawaban yang tersedia, 

dimana  

SM : Sangat Mampu 

M : Mampu 

KM : Kurang Mampu 

TM : Tidak Mampu 

STM : Sangat Tidak Mampu 

 

 



PERNYATAAN SM M KM TM STM 

1. Apakah Anda mampu menyelesaikan tugas 

sesuai dengan standar kerja tanpa pengawasan 

langsung. 

     

2. Apakah Anda mampu berkomunikasi dengan 

rekan kerja 

     

3. Apakah Anda mampu bekerja, bersikap dan 

berperilaku sesuai dengan tata tertib dan 

ketentuan peraturan perusahaan 

     

4. Apakah Anda mampu membantu perusahaan 

dalam mencapai sasaran atau target kerja untuk 

mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

     

5. Apakah Anda mampu bekerja dengan penuh 

kedisiplinan dan tanggung jawab. 

     

Sumber : Schuler dan Levanoni (1983) dalam Heryanto (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lampiran 2                         
Skor Hasil Kuesioner                       
                          

No. Kepemimpinan Transformasional Skor Motivasi Skor Kinerja Karyawan Skor   

Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 2 3 4 5 6 Total 
1 
 2 3 4 5 Total   

1 4 5 5 4 4 5 4 5 36 4 5 3 4 4 3 23 5 4 3 3 4 19 19 0 
2 4 5 4 5 5 4 4 4 35 5 4 5 5 4 4 27 4 4 4 5 4 21 21 0 
3 5 4 4 4 4 4 3 4 32 4 5 4 5 4 3 25 4 4 4 3 4 19 19 0 
4 4 5 3 4 4 5 5 4 34 5 4 3 3 4 3 22 3 3 4 5 3 18 18 0 
5 5 4 5 4 4 5 4 4 35 3 4 5 4 4 3 23 3 3 2 3 3 14 14 0 
6 5 4 5 4 5 5 5 3 36 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 25 0 
7 4 5 5 5 5 4 5 3 36 4 4 5 5 4 4 26 3 5 4 4 4 20 20 0 
8 4 4 5 4 5 5 5 5 37 4 4 5 4 5 3 25 3 3 3 3 4 16 16 0 
9 5 4 4 5 4 5 5 3 35 3 3 4 4 3 4 21 4 4 3 3 3 17 17 0 

10 5 4 4 3 4 4 3 5 32 5 3 4 4 4 4 24 5 4 3 3 3 18 18 0 
11 4 5 5 5 4 5 4 4 36 4 4 4 3 3 5 23 4 5 4 5 4 22 22 0 
12 4 4 3 4 5 5 5 3 33 4 4 4 4 3 3 22 3 4 4 5 3 19 19 0 
13 5 4 5 3 5 4 5 4 35 5 5 4 4 5 4 27 5 3 4 5 5 22 22 0 
14 5 4 4 4 5 4 5 5 36 4 3 4 3 3 2 19 3 3 4 2 3 15 15 0 
15 5 4 5 4 4 4 5 5 36 4 4 5 4 5 5 27 3 4 5 5 5 22 22 0 
16 4 4 3 3 4 3 3 3 27 5 4 3 3 5 4 24 3 3 3 3 4 16 16 0 
17 4 5 5 4 5 4 3 4 34 5 4 4 4 5 4 26 3 4 4 4 4 19 19 0 
18 4 5 5 5 4 5 4 4 36 3 5 5 4 5 4 26 3 5 4 5 4 21 21 0 
19 5 4 4 4 4 4 4 5 34 5 4 4 4 4 4 25 3 4 4 3 5 19 19 0 
20 4 4 5 5 4 5 5 5 37 4 5 5 4 4 5 27 4 5 5 5 4 23 23 0 
21 4 3 5 4 4 5 4 4 33 4 4 5 4 4 5 26 4 4 4 4 4 20 20 0 
22 5 5 4 5 5 4 4 5 37 5 5 5 4 4 4 27 3 5 5 5 5 23 23 0 
23 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 4 3 5 4 4 25 5 5 4 5 5 24 24 0 



24 4 5 5 4 5 5 5 5 38 4 5 4 5 5 5 28 5 5 5 5 5 25 25 0 
25 5 4 4 5 4 5 5 4 36 4 3 5 4 5 5 26 4 3 5 4 4 20 20 0 
26 4 5 5 5 4 3 4 4 34 5 5 3 4 4 4 25 3 4 3 4 5 19 19 0 
27 5 4 4 4 4 5 5 4 35 4 5 4 4 5 4 26 4 3 4 4 5 20 20 0 
28 4 5 4 5 4 4 5 5 36 5 4 5 5 5 4 28 4 4 5 5 4 22 22 0 
29 4 5 4 4 5 5 5 4 36 5 4 4 5 5 4 27 3 5 3 5 4 20 20 0 
30 4 4 4 4 5 4 4 5 34 4 5 4 4 4 4 25 4 3 3 3 3 16 16 0 
31 4 4 5 5 5 4 4 5 36 3 3 4 4 4 3 21 4 4 3 3 3 17 17 0 
32 4 4 5 5 4 3 3 4 32 4 3 4 5 4 4 24 4 4 4 3 3 18 18 0 
33 5 4 5 5 4 4 5 5 37 4 4 4 4 4 3 23 4 4 5 4 5 22 22 0 
34 4 5 5 5 5 4 4 5 37 5 4 5 5 5 5 29 4 5 5 5 5 24 24 0 
35 4 4 5 5 4 5 5 4 36 5 5 4 4 4 4 26 4 5 4 4 3 20 20 0 
36 5 4 5 5 4 4 4 3 34 4 4 4 3 4 4 23 5 4 3 3 3 18 18 0 
37 5 5 5 4 5 5 4 4 37 5 5 5 4 4 5 28 5 3 5 5 5 23 23 0 
38 4 5 5 4 5 4 5 5 37 5 4 4 4 5 5 27 4 5 5 5 5 24 24 0 
39 4 5 4 5 3 4 5 5 35 5 4 5 5 4 3 26 5 4 4 3 4 20 20 0 
40 5 3 3 3 5 4 4 5 32 4 3 5 3 3 4 22 3 3 4 4 4 18 18 0 
41 4 3 4 5 5 5 4 5 35 4 4 4 5 5 5 27 5 4 5 4 4 22 22 0 
42 4 4 5 5 5 3 3 4 33 4 4 5 4 4 5 26 4 3 4 5 3 19 19 0 
43 5 4 5 5 4 5 5 5 38 5 4 5 5 5 4 28 5 4 5 5 5 24 24 0 
44 4 5 4 5 5 4 4 4 35 4 4 5 5 4 3 25 4 4 4 5 4 21 21 0 
45 4 4 5 5 3 3 3 4 31 4 5 3 3 4 3 22 3 2 3 4 3 15 15 0 
46 5 5 5 4 5 5 4 5 38 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 4 23 23 0 
47 5 4 5 3 4 3 4 4 32 4 3 3 3 3 3 19 4 3 3 4 3 17 17 0 
48 4 4 5 3 4 3 5 4 32 4 5 3 4 4 4 24 4 3 4 3 4 18 18 0 
49 5 5 5 3 4 4 5 5 36 5 5 5 4 5 5 29 5 4 4 4 5 22 22 0 
50 4 5 4 4 4 4 3 5 33 5 4 5 3 4 4 25 4 3 3 4 4 18 18 0 



Lampiran 3     
Data Induk 
Penelitian     
      
No. Kepemimpinan Motivasi Kerja Kinerja Karyawan res_1 Abs_res 
1 36 23 19 -0.096 0.096
2 35 27 21 -0.120 0.120
3 32 25 19 0.588 0.588
4 34 22 18 0.500 0.500
5 35 23 14 -4.611 4.611
6 36 30 25 1.513 1.513
7 36 26 20 -0.978 0.978
8 37 25 16 -4.835 4.835
9 35 21 17 -0.357 0.357

10 32 24 18 0.215 0.215
11 36 23 22 2.904 2.904
12 33 22 19 1.985 1.985
13 35 27 22 0.880 0.880
14 36 19 15 -1.587 1.587
15 36 27 22 0.395 0.395
16 27 24 16 0.638 0.638
17 34 26 19 -1.008 1.008
18 36 26 21 0.022 0.022
19 34 25 19 -0.381 0.381
20 37 27 23 0.910 0.910
21 33 26 20 0.476 0.476
22 37 27 23 0.910 0.910
23 39 25 24 2.196 2.196
24 38 28 25 1.799 1.799
25 36 26 20 -0.978 0.978
26 34 25 19 -0.381 0.381
27 35 26 20 -0.493 0.493
28 36 28 22 -0.232 0.232
29 36 27 20 -1.605 1.605
30 34 25 16 -3.381 3.381
31 36 21 17 -0.842 0.842
32 32 24 18 0.215 0.215
33 37 23 22 2.419 2.419
34 37 29 24 0.656 0.656
35 36 26 20 -0.978 0.978
36 34 23 18 -0.127 0.127
37 37 28 23 0.283 0.283
38 37 27 24 1.910 1.910
39 35 26 20 -0.493 0.493
40 32 22 18 1.470 1.470
41 35 27 22 0.880 0.880
42 33 26 19 -0.524 0.524



43 38 28 24 0.799 0.799
44 35 25 21 1.134 1.134
45 31 22 15 -1.046 1.046
46 38 30 23 -1.456 1.456
47 32 19 17 2.351 2.351
48 32 24 18 0.215 0.215
49 36 29 22 -0.859 0.859
50 33 25 18 -0.897 0.897

 



Lampiran 4 
Uji Validitas dan Reliabilitas Hasil Kuesioner 
Kepemimpinan Tranformasional 
 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ITEM01            4,4200          ,4986        50,0 
  2.     ITEM02            4,3600          ,5980        50,0 
  3.     ITEM03            4,5200          ,6465        50,0 
  4.     ITEM04            4,3200          ,7126        50,0 
  5.     ITEM05            4,4000          ,5714        50,0 
  6.     ITEM06            4,2600          ,6943        50,0 
  7.     ITEM07            4,3000          ,7354        50,0 
  8.     ITEM08            4,3400          ,6884        50,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       34,9200     4,8914     2,2117          8 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
ITEM01        30,5000         4,7857        ,4655           ,7094 
ITEM02        30,5600         4,1698        ,5491           ,6280 
ITEM03        30,4000         4,0816        ,5500           ,6271 
ITEM04        30,6000         4,1224        ,4903           ,7609 
ITEM05        30,5200         4,3363        ,4960           ,7518 
ITEM06        30,6600         3,6576        ,6831           ,6502 
ITEM07        30,6200         3,4649        ,6235           ,6791 
ITEM08        30,5800         4,0853        ,5194           ,7439 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     50,0                    N of Items =  8 
 
Alpha =    ,7359



Lampiran 5 
Uji Validitas dan Reliabilitas Hasil Kuesioner Motivasi Kerja 
 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ITEM01            4,3600          ,6312        50,0 
  2.     ITEM02            4,1800          ,6908        50,0 
  3.     ITEM03            4,2800          ,7296        50,0 
  4.     ITEM04            4,1200          ,6893        50,0 
  5.     ITEM05            4,2400          ,6565        50,0 
  6.     ITEM06            4,0000          ,7825        50,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       25,1800     6,5588     2,5610          6 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
ITEM01        20,8200         5,2935        ,4985           ,7531 
ITEM02        21,0000         5,1837        ,4855           ,7594 
ITEM03        20,9000         5,0714        ,4907           ,7600 
ITEM04        21,0600         4,7922        ,5279           ,7107 
ITEM05        20,9400         4,4657        ,6990           ,6516 
ITEM06        21,1800         4,3547        ,5874           ,7858 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     50,0                    N of Items =  6 
 
Alpha =    ,7646 
 



Lampiran 6 
Uji Validitas dan Reliabilitas Hasil Kuesioner Kinerja 
Karyawan 
 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ITEM01            3,9200          ,7516        50,0 
  2.     ITEM02            3,9200          ,8041        50,0 
  3.     ITEM03            3,9800          ,7951        50,0 
  4.     ITEM04            4,1000          ,8864        50,0 
  5.     ITEM05            4,0200          ,7690        50,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       19,9400     7,6902     2,7731          5 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
ITEM01        16,0200         6,3057        ,4171           ,7717 
ITEM02        16,0200         5,3261        ,4628           ,6889 
ITEM03        15,9600         4,7331        ,6720           ,6041 
ITEM04        15,8400         4,7902        ,5449           ,6555 
ITEM05        15,9200         5,1363        ,5630           ,6508 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     50,0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    ,7265 
 
 



Lampiran 7 
Statistik Deskriptif 
 
Explore 
 
 

Descriptives

34,9200 ,3128
35,0000

4,891
2,2117

27,00
39,00
12,00

2,2500
-,991 ,337
1,976 ,662

25,1800 ,3622
25,5000

6,559
2,5610

19,00
30,00
11,00

4,0000
-,414 ,337
-,025 ,662

19,9400 ,3922
20,0000

7,690
2,7731

14,00
25,00
11,00

4,0000
-,061 ,337
-,710 ,662

Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Kepemimpinan

Motivasi

Kinerja Karyawan

Statistic Std. Error

 



Lampiran 8 
Uji Normalitas Data 
 
NPar Tests 
 
 

Descriptive Statistics

50 -1,7E-09 1,55753 -4,835 2,904Unstandardized Residual
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

50
-1,67638E-09

1,55753
,131
,079

-,131
,926
,357

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 



Lampiran 9 
Uji Multikolinieritas 
 
Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Motivasi,
Kepemimpinan

a , Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kinerja Karyawanb. 
 

Model Summary

,827a ,685 ,671 1,5903
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Motivasi, Kepemimpinana. 
 

ANOVAb

257,951 2 128,975 50,996 ,000a

118,869 47 2,529
376,820 49

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Motivasi, Kepemimpinana. 

Dependent Variable: Kinerja Karyawanb. 
 

Coefficientsa

-12,777 3,663 -3,488 ,001
,485 ,115 ,387 4,223 ,000 ,801 1,248
,627 ,099 ,579 6,329 ,000 ,801 1,248

(Constant)
Kepemimpinan
Motivasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Karyawana. 
 



Lampiran 10 
Uji Heteroskedastisitas  
 
Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Motivasi,
Kepemimpinan

a , Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ABS_RESb. 
 

Model Summary

,372a ,138 ,101 1,00387
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Motivasi, Kepemimpinana. 
 

ANOVAb

7,590 2 3,795 3,766 ,030a

47,364 47 1,008
54,954 49

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Motivasi, Kepemimpinana. 

Dependent Variable: ABS_RESb. 
 

Coefficientsa

-1,401 2,312 -,606 ,548
,117 ,072 ,364 1,405 ,202

-,141 ,063 -,341 -1,255 ,288

(Constant)
Kepemimpinan
Motivasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: ABS_RESa. 
 



Lampiran 11 
Uji Hipotesis (Analisis Regresi Ganda) 
 
Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Motivasi,
Kepemimp
inan

a , Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kinerja Karyawanb. 
 

Model Summary

,827a ,685 ,671 1,5903
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Motivasi, Kepemimpinana. 
 

ANOVAb

257,951 2 128,975 50,996 ,000a

118,869 47 2,529
376,820 49

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Motivasi, Kepemimpinana. 

Dependent Variable: Kinerja Karyawanb. 
 

Coefficientsa

-12,777 3,663 -3,488 ,001
,485 ,115 ,387 4,223 ,000
,627 ,099 ,579 6,329 ,000

(Constant)
Kepemimpinan
Motivasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Karyawana. 
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