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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian saat ini semakin dinamis, banyak dari 

sektor ekonomi telah banyak menyumbangkan konstribusi sebuah lembaga 

keuangan. Salah satu lembaga keuangan adalah per-bank-an yang menjadi 

tempat transaksi paling utama, selain itu ada juga badan keuangan yang 

menjadi ciri khas bangsa Indonesia yaitu koperasi, ialah tempat simpan pinjam 

berdasarkan keanggotaan, semua angggota di wajibkan menyimpan simpanan 

dalam bentuk simpanan wajib, dan ini bertujuan agar anggota koperasi bisa 

meminjamkan untuk kesejahteraan bersama dengan tanggung jawab 

pembayaran yang adil. 

Koperasi yang banyak mengalami perubahan seperti KJKS ( koperasi 

jasa keuangan syariah) atau BMT yang berlandasan hukum koperasi dengan 

sistem bagi hasil, menjual jasa simpan pinjam terap anggotanya, serta 

melakukan sistem operasi perbank-an, dengan landasan berdirinya koperasi 

yaitu dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan 

menengah Republik Indonesia nomor 35.2/PER/X/2007 tentang pedoman 

standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa 

keuangan syariah. 

BMT merupakan upaya pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang 

didukung oleh dana-dana dari para anggota komunitas Islam. Dengan 

menggunakan prinsip pembagian hasil (termasuk berbagi kerugian) dan 
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menggunakan nilai-nilai moral Islam dan solidaritas kelompok sebagai modal 

sosial guna mendorong pembayaran pinjaman. Solidaritas kelompok dibangun 

melalui rapat-rapat dan konsultasi-konsultasi berkala. 

BMT juga berkontribusi bagi suksesnya proses pembangunan, 

sehingga pelan tapi pasti dapat mengikis atau mengurangi jumlah penduduk 

miskin di Indonesia. BMT dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya 

dalam persaingan bisnis melalui perbaikan kinerja karyawan. Semakin 

kompetitifnya persaingan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam 

memenuhi kebutuhan akan pelayanan yang bermutu tinggi (Setyorini, dkk, 

2012). 

Kinerja karyawan adalah perilaku  nyata  yang  ditampilkan  setiap  

karyawan  sebagai  prestasi  kerja  yang dihasilkan  sesuai  dengan  perannya  

dalam  perusahaan  (Rivai  dan  Sagala,  2013:548). Menurut Silalahi 

(2013:408) kinerja karyawan adalah tingkat pencapaian kerja individu 

(pegawai) setelah berusaha atau bekerja keras atau hasil akhir dari suatu 

aktivitas. 

Kepemimpinan  transformasional  merupakan kemampuan untuk 

memberikan inspirasi dan memotivasi  para  pengikutnya  untuk mencapai  

hasil - hasil  yang  lebih  besar dari pada  yang  direncanakan  secara  orisinil 

dan  untuk  imbalan  internal  (Mondiani, 2012). Para  pemimpin  

transformasional, mempengaruhi  para  pengikut  dengan menimbulkan  emosi  

yang  kuat  dan indentifikasi  dengan  pemimpin  tersebut, namun  mereka  
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dapat  juga  mentransformasi para  pengikut  dengan  bertindak  sebagai 

seorang  pelatih,  guru  atau  mentor. 

Lingkungan kerja adalah keseluruhan atau setiap aspek dan gejala fisik 

dan sosial kultural yang mempengaruhi individu. Kerja adalah aktifitas 

manusia baik fisik maupun mental yang didasarkan adalah bawaan dan 

mempunyai tujuan yaitu mendapatkan kepuasan (As’ad S.U 1991:47). 

Lingkungan kerja sebagai sumber informasi dan tempat melakukan aktifitas, 

maka kodisi lingkungan kerja yang baik harus dicapai agar karyawan merasa 

betah dan nyaman di dalam ruangan untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga 

dapat efisiensi yang tinggi. Lingkungan kerja yang baik akan membawa 

dampak pada meningkatnya kualitas pekerjaan, memberikan ketenangan pada 

mata dan keinginan rohaniah. 

Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan 

adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu (Mulyasa, 2003:112). 

Menurut Mc. Donald dalam Sardiman (2007:73), menyebutkan bahwa 

motivasi sebagai perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai, kepercayaan dan 

kebiasaan dalam suatu organisasi yang paling berinteraksi dengan struktur 

sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi” 

Sharplin (Hadian, 2014;520). 

Penelitian Adinata (2015) menguji kepemimpinan transformasional, 

motivasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan yang hasilnya 
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semua variabel berpengaruh signifikan. Hidayat dan Taufiq (2012) menguji 

lingkungan kerja, disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

yang hasilnya variabel berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Adinata (2015) yang 

berjudul pengaruh kepemimpinan transformasional, motivasi, dan budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan KJKS BMT TAMZIS Bandung dengan 

penelitian Hidayat dan Taufiq (2012) yang berjudul pengaruh lingkungan 

kerja, disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan perusahaan 

Daerah Air Minum ( PDAM) kabupaten lumajang. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel independen dan objek penelitian. 

Penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu lingkungan kerja. 

Objek dari penelitian ini yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT 

Amanah Ummah Sukoharjo. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti 

menentukan judul “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, 

Lingkungan Kerja, Motivasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT AMANAH 

UMMAH Sukoharjo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

penulis berusaha mengidentifikasi masalah yang ditemukan dalam 

pembahasan penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja karyawan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT 

AMANAH UMMAH? 

2. Apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)  BMT AMANAH UMMAH? 

3. Apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah (KJKS)  BMT AMANAH UMMAH? 

4. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)  BMT AMANAH UMMAH? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk dapat melaksanakan penelitian dengan baik dan mengenai 

sasaran maka penelitian harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan penulis 

mengadakan penelitian adalah. 

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja karyawan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT 

AMANAH UMMAH. 

2. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT AMANAH UMMAH. 

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT AMANAH UMMAH. 

4. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT AMANAH 

UMMAH. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini penting karena menghasilkan informasi rinci, akurat dan 

aktual yang memberikan manfaat bagi beberapa pihak, manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna sebagai salah satu 

pertimbangan dalam penentuan kebijakan. Sehingga tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. 

2. Bagi penulis dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan serta 

mempraktekkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan berlangsung 

dari situasi dan kondisi perusahaan yang diteliti. 

3. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber pengetahuan antar 

informasi yang dipakai sebagai pembanding dalam melakukan penelitian 

yang serupa. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran  secara menyeluruh 

dalam penelitian ini , maka disusun sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menjelaskan tentang pengertian Kinerja karyawan, 

Kepemimpinan transformasional, lingkungan kerja, motivasi, 

dan budaya organisasi ataupun penjabaran penelitian terdahulu, 

kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dibahas tentang jenis penelitian, populasi, sampel 

dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, uji kualitas 

data, dan teknik analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang analisis data yang diuraikan dalam pengumpulan 

data, deskriptif data serta analisis data terdiri dari hasil 

pengujian kualitas data, hasil uji asumsi klasik, dan hasil 

pengujian hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari permasalahn 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian 

menjelaskan keterbatasan penelitian ini dan memberikan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kinerja Karyawan 

1. Pengertian Kinerja Karyawan 

Beberapa peneliti telah berusaha untuk mendefinisikan tentang 

kinerja. Menurut Seryorini (2012) kinerja merupakan perilaku nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai dengan perannya dalam instansi. selanjutnya menurut 

Bangun (2012:231) Kinerja karyawan adalah hasil pekerjaan yang dicapai 

karyawan berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Sementara itu 

Ratnawati dan Taurisa (2012) mendefinisikan kinerja merupakan hasil 

kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan standar atau 

kriteria yang telah ditetapkan. 

Berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan prestasi kerja yang dapat dicapai dan mencerminkan 

keberhasilan suatu organisasi sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin 

dicapai. Seorang karyawan akan memiliki tingkat kinerja yang tinggi 

apabila terdapat kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuannya. Apabila 

hal tersebut dapat terpenuhi, maka akan timbul perasaan tanggung jawab 

terhadap pekerjaannya dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam mencapai 

tujuan organisasi melalui pelaksanaan tugas-tugas secara maksimal. 
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2. Kriteria sistem pengukuran kinerja 

Kriteria sistem pengukuran kinerja yang efektif menurut Neo 

(2003: 332-335)   terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut: 

a. Mempunyai keterkaitan yang strategis (strategis congruence). Suatu 

pengukuran kinerja dikatakan mempunyai keterkaitan yang strategis 

jika sistem pengukuran kinerjanya menggambarkan atau berkaitan 

dengan tujuan-tujuan organisasi. 

b. Validitas (validity). Suatu pengukuran kinerja dikatakan valid apabila 

hanya mengukur dan menilai aspek-aspek yang relevan dengan kinerja 

yang diharapkan. 

c. Realiabilitas (reliability). Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi 

pengukuran kinerja yang digunakan. Salah satu cara untuk menilai 

reliabilitas suatu pengukuran kinerja adalah dengan membandingkan 

dua penilai yang menilai kinerja seorang pegawai. Jika nilai dari kedua 

penilai tersebut relatif sama, maka dapat dikatakan bahwa instrumen 

tersebut reliabel. 

d. Akseptabilitas (acceptability). Akseptabilitas berarti pengukuran 

kinerja yang dirancang dapat diterima oleh pihak-pihak yang 

menggunakannya. Hal ini menjadi suatu perhatian serius mengingat 

sekalipun suatu pengukuran kinerja valid dan reliabel, akan tetapi 

cukup banyak menghabiskan waktu si penilai, sehingga si penilai tidak 

nyaman menggunakannya. 
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e. Spesifisitas (specificity). Spesifisitas adalah batasan-batasan dimana 

pengukuran kinerja yang diharapkan disampaikan kepada para 

pegawai sehingga para pegawai memahami apa yang diharapkan dari 

mereka dan bagaimana cara untuk mencapai kinerja tersebut. 

Spesifisitas berkaitan erat dengan tujuan strategis dan tujuan 

pengembangan manajemen kinerja. 

3. Tujuan Penilain Kinerja 

Rivai (2006:312-313) menyatakan bahwa tujuan penilaian kinerja 

karyawan meliputi: 

a. Untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini 

b. Pemberian imbalan yang serasi, (kenaikan gaji berkala, gaji pokok, dan 

insentif uang) 

c. Mendorong pertanggungjawaban dari karyawan 

d. Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lain 

e. Pengembangan SDM 

f. Meningkatkan motivasi kerja 

g. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan SDM 

h. Membantu menempatkan karyawan dengan pekerjaan yang sesuai 

untuk mencapai hasil yang baik secara menyeluruh 

i. Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja 

menjadi baik 

Menurut M.Blumberg & C.D. Pringile didalam buku 

Organizational Behavior oleh Stephen P.Robins, dimensi atau faktor 
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kinerja pada setiap organisasi, dipengaruhi oleh motivasi (motivation), 

kemampuan (ability) dan kesempatan (opportunity). Dimensi atau faktor 

kesempatan menunjukkan dukungan organisasi (organization support) 

yang tersedia termasuk perangkat dan lingkungan kerja yang 

mendukungnya, seperti sistem imbalan dan skema karirnya. Dengan kata 

lain, kesempatan yang tersedia merupakan dimensi atau faktor untuk 

melaksanakan pekerjaan yang dorongannya tidak bisa muncul dari 

individu yang bersangkutan namun dari lingkungan didalam organization 

support seperti sistem imbalan yang diterapkan, baik buruknya kondisi 

kerja dan lainnya. ketiga dimensi kemampuan, motivasi dan sistem kerja 

dapat diintegrasikan penggambarannya. 

 

B. Kepemimpinan Transformasional 

1. Pengertian Kepemimpinan Transformasional 

Menurut Robbins (2008:87) kepemimpinan merupakan 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya 

suatu tujuan. Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses 

mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku 

pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki 

kelompok dan budayanya. 

Menurut Robbins (2008: 120) kepemimpinan transformasional 

pada hakikatnya menekankan seorang pemimpin perlu memotivasi para 

bawahannya untuk melakukan tanggung jawab mereka lebih dari yang 
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mereka harapkan. Pemimpin transformasional harus mampu 

mendefinisikan, mengkomunikasikan dan mengartikulasikan visi 

organisasi, dan bawahan harus menerima dan mengakui kredibilitas 

pemimpinnya. Dengan demikian, pemimpin transformasional merupakan 

pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral dan strategis 

dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. 

Secara konseptual kepemimpinan transformasional James 

Macfregor Brans menerapkannya dalam konteks politik. Disempurnakan 

dan diperkenalkan dalam konteks organisasi oleh Bernard Bass, yang di 

definisikan sebagai kemampuan pemimpin mengubah lingkungan kerja, 

motivasi kerja, dan pola kerja, dan nilai-nilai kerja yang persepsikan 

bawahan sehingga  mereka lebih mampu mengoptimalkan kinerja untuk 

mencapai tujuan organisasi. Pemimpin transformasional berupaya 

melakukan transforming of visionary menjadi visi bersama sehingga 

mereka ( bawahan dan pimpinan) bekerja untuk mewujudkan visi menjadi 

kenyataan. 

Pemimpin transformasional mencurahkan perhatian pada hal-hal 

dan kebutuhan pengembangan masing-masing pengikut. Pemimpin 

transformasional mengubah kesadaran para pengikut akan persoalan-

persoalan dengan membantu mereka memandang masalah lama dengan 

cara-cara baru, dan mereka mampu menggairahkan, membangkitkan, dan 

mengilhami para pengikut untuk mengeluarkan upaya demi mencapai 

sasaran kelompok. 
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2. Ciri-Ciri Kepemimpinan Transformasional 

Ciri-ciri kepemimpinan transformasional menurut Avolio dan Bass 

(1993) dalam Ritawati (2013) terdiri dari: 

a. kepemimpinana karismatik 

Karismatik merupakan kekuatan pemimpin yang besar untuk 

memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas. Bawahan 

mempercayai pemimpin karena pemimpin dianggap mempunyai 

pandangan nilai dan tujuan yang dianggapnya benar. Pemimpin yang 

mempunyai karisma lebih besar dapat lebih mudah mempengaruhi dan 

mengarahkan bawahan agar bertindk sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh pemimpin. 

b. kepemimpinan inspirasional. 

Perilaku pemimpin inspirasional dapat merangsang antusiasme 

bawahan terhadap tugas-tugas kelompok dan dapat mengatakan hal-hal 

yang dapat menumbuhkan kepercayaan bawahan terhadap kemampuan 

untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan kelompok. 

c. Kepemimpinan Stimulasi Intelektual 

Stimulasi intelektual merupakan upaya pimpinan dalam 

mempengaruhi bawahan untuk melihat persoalan-persoalan dengan 

perspektif baru. Melalui stimulasi intelektual, pemimpin merangsang 

kreativitas bawahan dan mendorong untuk menemukan pendekatan-

pendekatan baru terhadap masalh-masalah lama. Melalui stimulasi 

intektual, bawahan didorong untuk berpikir mengenai relevansi cara, 
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sistem nilai, kepercayaan, harapan dan didorong melakukan inovasi 

dalam menyelesaikan persoalan dan berkreasi untuk mengembangkan 

kemampuan diri serta didorong untuk menetapkan tujuan atau sasaran 

yang menantang. 

d. kepemimpinan pertimbangan individual 

perhatian atau pertimbangan terhadap perbedaan individual 

implikasinya adalah memelihara kontak langsung face to face dan 

komunikasi terbuka dengan para pegawai. Pengaruh personal dan 

hubungan satu persatu antara atasan-bawahan merupakan hal 

terpentingyang utama. Sedangkan menitoring merupakan bentuk 

perhatian individual yang ditunjukkan melalui tindakan konsultasi, 

nasehat dan tuntunan yang diberikan oleh senior kepada yunior yang 

belum berpengalaman bila dibandingkan dengan seniornya. Dengan 

demikian, keempat ciri tersebut yang merupakan perilaku 

transformasional. Pemimpin diharapkan mampu berinteraksi 

mempengaruhi perubahan perilaku bawahan untuk mengoptimalkan 

usaha dan performance kerja yang lebih memuaskan ke arah 

tercapainya visi dan misi organisasi. 

 

C. Lingkungan Kerja 

1. Pengertian Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja merupakan suatu masalah yang perlu 

diperhatikan oleh setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan, karena 
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lingkungan kerja dapat mempengaruhi karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan atau menghasilkan barang atau jasa. Karyawan yang merasa 

senang, optimis mengenai kegiatan dan tugasnya menunjukkan adanya 

lingkungan kerjanya baik. Lingkungan kerja yang baik akan mendorong 

seseorang untuk bekerja lebih baik dan bersikap positif seperti mempunyai 

kesetiaan yang tinggi, kegembiraan, kebanggaan dalam dinas, kerjasama 

dan kedisiplinan dalam kewajiban. Moekijat (2005:136) dalam Rusli 

(2015). 

Lingkungan kerja menurut Sedarmayanti (2009:26) dalam 

Widiantari (2015) mengemukakan bahwa lingkungan kerja dibagi kedalam 

dua bagian, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. 

a. Lingkungan kerja fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

tempat kerja karyawan lebih banyak berfokus pada benda-benda dan 

situasi sekitar tempat kerja sehingga dapat mempengaruhi karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya, masalah lingkungan kerja dalam suatu 

organisasi sangat penting, dalam hal ini diperlukan adanya pengaturan 

maupun penataan faktor-faktor lingkungan kerja fisik dalam 

penyelenggaraan aktivitas organisasi. 

Lingkungan kerja fisik dapat terbagi menjadi dua kategori, yakni: 

1) Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan, 

seperti: 
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a) Tata ruang pusat kerja 

b) Kursi, meja, dan sebagainya 

2) Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut 

lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya:  

a) Pewarnaan 

Masalah warna dapat berpengaruh terhadap karyawan didalam 

melaksanakn pekerjaan, akan tetapi banyak perusahaaan yang 

kurang memperhatikan masalah warna. Dengan demikian 

pengaturan hendaknya memberi manfaat,sehingga dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Pewarnaan pada dinding 

ruang kerja hendaknya mempergunakan warna yang lembut. 

b) Penerangan 

Penerangan dalam ruang kerja karyawan memegang peranan 

yang sangat penting dalam meningkatkan semangat karyawan 

sehingga mereka akan dapat menunjukkan hasil kerja yang 

baik, yang berarti bahwa penerangan tempat kerja yang cukup 

sangat membantu berhasilnya kegiatan-kegiatan operasional 

organisasi.  

c) Udara 

Di dalam ruangan kerja karyawan dibutuhkan udara yang 

cukup, dimana dengan adanya pertukaran udara yang cukup, 

akan menyebabkan kesegaran fisik dari karyawan tersebut. 
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Suhu udara yang terlalu panas akan menurunkan semangat 

kerja karyawan di dalam melaksanakan pekerjaan.  

d) Suara bising 

Suara yang bunyi bisa sangat menganggu para karyawan dalam 

bekerja. Suara bising tersebut dapat merusak konsentrasi kerja 

karyawan sehingga kinerja karyawan bisa menjadi tidak 

optimal. Oleh karena itu setiap organisasi  harus selalu 

berusaha untuk menghilangkan suara bising tersebut atau 

paling tidak menekannya untuk memperkecil suara bising 

tersebut. Kemampuan organisasi didalam menyediakan dana 

untuk keperluan pengendalian suara bising tersebut, juga 

merupakan salah satu faktor yang menentukan pilihan cara 

pengendalian suara bising dalam suatu organisasi. 

e) Ruang gerak 

suatu organisasi sebaiknya karyawan yang bekerja mendapat 

tempat yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas. 

Karyawan tidak mungkin dapat bekerja dengan tenang dan 

maksimal jika tempat yang tersedia tidak dapat memberikan 

kenyamanan. Dengan demikian ruang gerak untuk tempat 

karyawan bekerja seharusnya direncanakan terlebih dahulu 

agar para karyawan tidak terganggu di dalam melaksanakan 

pekerjaan disamping  itu juga perusahaan harus dapat 
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menghindari dari pemborosan dan menekan pengeluaran biaya 

yang banyak.  

f) Keamanan 

Rasa aman bagi karyawan sangat berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Di sini yang dimaksud dengan keamanan yaitu 

keamanan yang dapat dimasukkan ke dalam lingkungan kerja 

fisik. Jika di tempat kerja tidak aman karyawan tersebut akan 

menjadi gelisah, tidak bisa berkonsentrasi dengan pekerjaannya 

serta semangat kerja karyawan tersebut akan mengalami 

penurunan. Oleh karena itu sebaiknya suatu organisasi terus 

berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan suatu 

keadaan dan suasana aman tersebut sehingga karyawan merasa 

senang dan nyaman dalam bekerja 

g) Kebersihan 

Lingkungan kerja yang bersih akan menciptakan keadaan 

disekitarnya  menjadi sehat. Oleh karena itu setiap organisasi 

hendaknya selalu menjaga kebersihan lingkungan kerja. 

Dengan adanya lingkungan yang bersih karyawan akan merasa  

senang sehingga kinerja karyawan akan meningkat. 

b. Lingkungan kerja non fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi 

yang berkaitan dengan hubungsn kerja, baik hubungan dengan atasan 

maupun hubungan dengan bawahan sesama rekan kerja, ataupun 
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hubungan dengan bawahan (Sedamayanti, 2001). Lingkungan kerja non 

fisik ini tidak kalah  pentingnya dengan lingkungan kerja fisik 

Ada 5 aspek lingkungan kerja non fisik yang bisa 

mempengaruhi perilaku karyawan, yaitu: 

1) Struktur kerja, yaitu sejauh mana bahwa pekerjaan yang diberikan 

kepadanya memiliki struktur kerja dan organisasi yang baik. 

2) Tanggung jawab kerja, yaitu sejauh mana pekerja merasakan bahwa 

pekerjaan mengerti tanggung jawab mereka serta bertanggung jawab 

atas tindakan mereka. 

3) Perhatian dan dukungan pemimpin, yaitu sejauh mana karyawan 

merasakan bahwa pimpinan sering  memberikan pengarahan, 

keyakinan, perhatian serta menghargai mereka. 

4) Kerja sama antar kelompok, yaitu sejauh mana karyawan merasakan 

ada kerjasama yang baik diantara kelompok kerja yang ada. 

5) Kelancaran komunikasi, yaitu sejauh mana karyawan merasakan 

adanya komunikasi yang baik, terbuka, dan  lancar, baik antara 

teman sekerja ataupun dengan pimpinan. Kedua jenis lingkungan 

kerja di atas  harus selalu diperhatikan oleh organisasi. Keduanya 

tidak bisa dipisahkan begitu saja. Terkadang organisasi hanya 

mengutamakan salah satu jenis lingkungan kerja di atas, tetapi akan 

lebih baik lagi apabila keduanya dilaksanakan secara maksimal. 

Dengan begitu kinerja karyawan bisa akan lebih maksimal. Peran 

seorang pemimpin benar-benar diperlukan dalam hal ini. Pemimpin 
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harus bisa menciptakan sebuah lingkungan kerja baik dan mampu 

meningkatkan kinerja karyawan. 

 

D. Motivasi 

1. Pengertian Motivasi 

Motivasi adalah proses yang dimulai dengan definisi fisiologis atau 

psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan 

untuk tujuan insentif. Motivasi juga berkaitan dengan reaksi subjektif yang 

terjadi sepanjang proses. Menurut para ahli motivasi merupakan 

serangkaian upaya untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan 

mengetahui terlebih daluhu tentang apa yang membuat seseorang bergerak 

(Wahjono, 2010). 

Menurut Mc. Donald dalam Adinata (2015:142) Motivasi sebagai 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

“feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari 

pengertian tersebut mengandung tiga elemen yaitu: bahwa motivasi itu 

mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia ( 

walaupun motivasi itu muncul dari dalam diri manusia), penampakannya 

akan menyangkut kegiatan fisik manusia, Motivasi diapat menentukan 

tingkah laku manusia, tandai dengan munculnya, rasa/”feeling” yang 

relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, efeksi dan emosi serta dapat 

menentukan tingkah laku manusia, Motivasi akan dirangsang karena 

adanya tujuan dan tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan. 
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2. Teori-teori Motivasi 

Dalam motivasi terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh 

para ahli seperti: 

a. Teori Maslow 

Menurut Maslow yang membagi kebutuhan manusia dalam 

tingkatan dan kebutuhan manusia.  

1) Kebutuhan fisiologis (physiological needs), yaitu kebutuhan fisik, 

seperti kebutuhan untuk memuaskan rasa lapar dan haus, 

kebutuhan akan perumahan, pakaian, dan sebagainya. 

2) Kebutuhan akan keamanan (safety needs), yaitu kebutuhan akan 

keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman, perampasan, 

atau pemecatan. 

3) Kebutuhan sosioal (social needs), yaitu kebutuhan akan kepuasan 

dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kebutuhan akan 

kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam suatu 

kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan, dan kasih sayang. 

4) Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs), yaitu kebutuhan 

akan status atau kedudukan, kehormatan diri, reputasi, dan prestasi. 

5) Kebutuhan akan aktualisasi diri (self actulization needs), yaitu 

kebutuhan pemenuhan diri untuk mengunakan potensi ekspresi diri 

dan melakukan apa yang paling sesuai dengan dirinya. 
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b. Teori McClelland 

Teori yang dikemukakan oleh McClelland, teori ini berfokus 

pada tiga kebutuhan: pencapaian (achievement), kekuatan (power) dan 

hubungan (affiliation) (Robbins dan Judge, 2008:230) dalam skripsi 

apriliyani (2011). 

1) Kebutuhan pencapaian, yaitu dorongan untuk melebihi, 

mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. 

2) Kebutuhan kekuatan, yaitu kebutuhan untuk membuat individu 

lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan 

berperilaku sebaliknya. 

3) Kebutuhan hubungan, yaitu keinginan untuk menjalin suatu 

hubungan antar personal yang ramah dan akrab. 

c. Teori Hersberg 

Teori berikutnya diungkapkan oleh Herzberg dalam Robbins 

dan judge (2008:227). Herzberg membaginya dalam dua faktor yaitu 

faktor hygiene dan faktor motivator. 

1) Pertama, adalah yang disebut hygiene factors, yaitu ada atau 

tidaknya ketidakpuasan kerja (job dissatisfiers) seperti kualitas 

pengawasan, imbalan kerja, kebijaksanaan perusahaan, kondisi 

fisik pekerjaan, hubungan dengan individu lain dan keamanan 

pekerjaan. 

2) Faktor motivator (mativators) merupakan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri atau dengan hasil-hasil 
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yang berasal darinya seperti peluang promosi, peluang 

pengembangan diri, pengakuan, tanggung jawab dan pencapain. 

d. Teori McGregor 

1) Teori X dan Y 

Dauglas McGregor mengemukakan dua pandangan nyata 

mengenai manusia: pandangan pertama pada dasarnya negatif 

disebut Teori X (Theory X), dan yang kedua pada dasarnya positif 

disebut teori Y (theory Y) Robbins dan Judge (2008:225). 

a) Pada teori X, manusia atau keryawan dianggap pada dasarnya 

pemalas dan tidak senang bekerja serta tidak bisa dipercaya 

maka dari itu karyawan perlu diarahkan atau diperintah, 

dikendalikan dan diawasi secara langsung, karena itu teori ini 

mengatakan bahwa manusia cenderung berperilaku negatif. 

b) Teori Y bertentangan dengan teori X, dimana manusia atau 

karyawan dianggap pada dasarnya senang bekerja dan dapat 

dipercaya. 

3. Pendekatan-pendekatan Motivasi 

Menurut Bangun (2012:313-316) motivasi dapat dipandang 

menjadi empat pendekatan, yaitu: 

a. Pendekatan tradisional, yaitu model motivasi yang menitikberatkan 

pada pengawasan dan pengarahan. 

b. Pendekatan hubungan manusia, yaitu memotivasi karyawan dengan 

memenuhi kebutuhan sosial dan menjadikan mereka merasa berguna 

dan lebih penting. 
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c. Pendekatan sumber daya manusia, yaitu memotivasi karyawan untuk 

meningkatkan kepuasan dan kinerjanya. 

d. Pendekatan kontemporer, didominasi oleh tiga tipe teori yaitu: 

1) Teori isi, menekankan pada teori kebutuhan manusia 

mempengaruhi kegiatannya dalam organisasi. 

2) Teori proses, terpusat pada bagaimana para anggota organisasi 

mencari penghargaan dalam bekerja. 

3) Teori pengutan, berpusat pada bagaimana karyawan mempelajari 

perilaku kerja yang diinginkan. 

 

E. Budaya Organisasi 

1. Pengertian Budaya Organisasi 

Menurut Griffin & Ebbert (2014) mengungkapkan bahwa budaya 

organisasi atau diartikan sebagai pengalaman, sejarah, keyakinan dan 

norma-norma bersama yang menjadi ciri perusahaan atau organisasi. 

Walter R.Freytag mendefinisikan budaya organisasi sebagai distint and 

shared set of conscious and unconsciousassumptions and values tat 

binsoganizational members together and prescibes appropite patters of 

beavior. 

Seperangkat nilai yang diterima selalu benar, yang membantu 

seseorang dalam organisasi untuk memahami tindakan-tindakan mana 

yang dapat diterima dan tindakan mana yang tidak diterima dan nilai-nilai 

tersebut dikomunikasikan melalui cerita dan cara-cara simbolis lainnya 
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(Moorhead dan Griffin 2013). Dilain kesempatan Amnuai (2014;508) 

sendiri memberikan sebuah definisi, bahwa budaya organisasi sebagai pola 

asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota sebuah organisasi 

dari hasil proses belajar adaptasi terhadap permasalahan eksternal dan 

integrasi permasalahan internal. Organisasi memiliki kultur melalui proses 

belajar, pewarisan asli adaptasi dan pembuktian terhadap nilai yang dianut 

atau diistilahkan oleh Schein dengan consireered valid yaitu nilai yang 

terbukti manfaatnya.  

2. Macam-macam Budaya Organisasi 

Menurut Sethia & Glinow (Collins dan Mc Lauglin) dalam Hadian 

dan Adang (2014:521) membagi budaya organisasi ke dalam empat macam 

menurut perhatiannya terhadap orang dan kinerja yaitu: 

a. Aphatetic Culture dimana perhatian anggota organisasi terhadap 

hubungan antar manusia dan perhatian terhadap kinerja pelaksaan 

tugas, dua-duanya rendah. Penghargaan diberikan atas dasar permainan 

politik dan manipulasi. 

b. Caring Culture dimana perhatian terhadap kinerja rendah dan perhatian 

terhadap hubungan antar manusia yang tinggi. Penghargaan 

berdasarkan pada kepaduan tim dan harmoni, bukan atas kinerja 

pelaksaan tugas. 

c. Exacing Culture dimana perhatian terhadap orang rendah, dan perhatian 

terhadap kinerja sangat tinggi akan dihukum berat dan akan 

menimbulkan rendahnya tingkat keamanan kerja. 
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d. Integrative Culture dimana perhatian terhadap orang dan kinerja 

pekerjaan sama-sama tinggi. 

3. Fungsi Budaya Organisasi 

Stephen P.Robbins dalam bukunya Organization Beavior membagi 

lima fungsi budaya organisasi sebagai berikut:  

a. berperan menetapkan batasan. 

b. mengantarkan suatu perasaan identitas bagi anggota organisasi. 

c. mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada 

kepentingan individual seseorang 

d. meningkatkan stabilitas sistem sosial karena merupakan perekat sosial 

yang membantu mempersatukan organisasi. 

e. sebagai mekanisme kontrol dan menjadi rasional yang memandu dan 

membentuk sikap serta perilaku pada karyawan. Scein , dalam bukunya 

Organizational Culture and Leadersip membagi fungsi budaya 

organisasi berdasarkan tahap pengembangannya, yaitu: 

1) Fase awal merupakan tahap pertumbuhan suatu organisasi. 

2) Fase pertengahan hidup organisasi. 

3) Fase dewasa. 

4. Dimensi Budaya Organisasi 

Budaya organisasi memiliki sejumlah dimensi yang memungkinkan 

suatu pengukuran Donald R Brown & Don Harvey membagi dimensi 

budaya organisasi ke dalam enam karakteristik: 
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a. Otonomi individual 

Derajat kesempatan, kebebasan, dan rasa tanggungjawab bagi para 

anggota organisasi untuk melakukan inisiatif. 

b. Sensitivitas atas kebutuhan pelanggan dan pekerja 

Derajat responsivitas pada perubahan kebutuhan. 

c. Dukungan 

Derajat asistensi dan keanggotaan yang ditunjukkan oleh manajer atau 

pimpinan. 

d. Minat memiliki pekerja yang menginisiatikan gagasan baru 

Derajat dimana pekerja diberdayakan agar memiliki kualitas dan 

produktivitas yang lebih baik. 

e.  Keterbukaan atas saluran komunikasi yang ada. 

Derajat kebebasan untuk saling berkomunikasi antara pekerja, tim, dan 

pimpinan. 

f. Perilaku resiko 

Derajat pada mana para anggota dipancing untuk menjadi agresif, 

inovatif, dan penantang resiko. 

5. Karakteristik Budaya Organisasi 

Menurut Darmawan (2013:147-148) memberikan karakteristik 

budaya organsasi sebagai berikut: Robbins dalam Sembiring (2012:68) 

memberikan  karakteristik budaya organisasi sebagai berikut: 

a. Inovasi dan keberanian pengambilan risiko (inovation and risk taking) 

Sejauh mana para karyawan didorong agar inovatif dan berani 

mengambil resiko agar terwujud visi organisasi. 
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b. Perhatian terhadap detail (attention to detail) sejauh mana manajemen 

mengharapkan karyawan memperlihatkan kecermatan, analisis, dan 

perhatian terhadap rincian. 

c. Berorientasi kepada hasil (outcome orientation) sejauh mana 

manajemen memusatkan perhatian  terhadap teknik dan proses yang 

digunakan untuk meraih hasil tersebut. 

d. Berorientasi kepada manusia (people orientation) sejauh mana 

keputusan manajemen memperhitungkan pengaruh hasil terhadap 

orang-orang dalam organisasi. 

e. Berorientasi kepada tim (team orientation) sejauh mana kegiatan kerja 

di organisasikan sekitar tim-tim, tidak hanya pada individu-individu 

untuk mendukung kerja sama. 

f. Agresivitas (aggressiveness) sejauh mana pelaku organisasi itu agresif 

dan kompetitif untuk menjalankan budaya organisasi sebaik-baiknya. 

g. Stabilitas (stability) sejauh mana kegiatan organisasi menekankan 

setatus quo sebagai kontras dari pertumbuhan. 

6. Komponen Pembentuk Budaya Organisasi 

Eugene McKenna dan Nic Beech (2000) dalam Dewrmawan 

(2013:150) mengelompokkan variabel-variabel budaya organisasi seperti 

berikut: 

a. Artifacts adalah hal-hal yang dapat dilihat, didengar, dirasakan bila 

seseorang berhubungan dengan sebuah kelompok baru dengan budaya 

yang tidak dikenalnya. Artifacts termasuk struktur organisasi dan 

proses yang terlihat, seperti produk dan perilaku anggota kelompok. 
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b. Espoused values yaitu alasan-alasan tentang mengapa orang berkorban 

demi apa yang dikerjakan. Budaya sebagian besar organisasi dapat 

melacak nilai-nilai yang didukung kembali ke penemu budaya, 

meliputi strategi, sasaran/tujuan, dan filosofi. 

c. Basic Underlying Assumption yaitu keyakinan dianggap sudah ada 

oleh anggota suatu organisasi. Budaya menetapkan cara tepat untuk 

melakukan sesuatu di organisasi yang sering melalui asumsi yang tidak 

diucapkan namun anggota organisasi menyakini ketepatan tindakan 

tersebut. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Ujang Wawan Sam Adinata. 

(2015).tentang Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Motivasi, Dan 

Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan KJKS BMT Tamzis Bandung. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis, karena penelitian ini ingin mendapatkan gambaran mengenai 

Kepemimpinan Transformasional, Motivasi dan Budaya Organisasi terhadap 

kinerja pegawai TAMSIZ. Responden penelitian ini adalah 32 populasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki 

pengaruh terhadap kinerja pegawai, budaya organisasi memiliki pengaruh 

terhadap kinerja pegawai dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Christina Tri Setyorini, Siti Magfiroh, 

Yusriyati Nur Farida (2012). Tentang Pengaruh Komitmen Organisasi, 

Budaya Organisasi, Dan Keterlibatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
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Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode judgment sampling atau purposive sampling, 

yaitu  sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Responden 

dalam penelitian ini adalah karyawan BMT yang telah bekerja lebih dari 1 

tahun dan karyawan tetap BMT. Hasil penelitian menunjukan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Noor Arifin ( 2010). Tentang Analisis 

Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Kerja Karyawan Dalam Peningkatan 

Kinerja Organisasional Karyawan Pada Koperasi BMT Di Kecamatan Jepara. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

nonprobability sampling atau pengambilan sampel tidak acak. Responden 

penelitian ini adalah 90 responden dari 3 BMT yang ada di kecamatan Jepara. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh 

terhadap kinerja karyawan BMT. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jero Komang Hita Wasana, I Gde Ary 

Wirajaya (2015) tentang Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Dan Komitmen 

Organisasi Pada Kinerja Manajerial Bank Perkreditan Rakyar Sekabupaten 

Gianyar. Responden dalam penelitian ini adalah 33 Bank Perkreditan Rakyat 

Sekabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi 

memiliki pengaruh terhadap kinerja Manajerial. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zainul Hidayat, MM  & Muchamad 

Taufiq, MH (2012) tentang Pengaruh Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja 

serta Motivasi Kerja  Terhadap Kinerja  Karyawan Perusahaan Daerah Air 
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Minum (PDAM) Kabupaten Lumajang. Analisis data yang digunakan 

penelitian ini adalah metode survey. Responden penelitian ini adalah seluruh 

karyawan perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lumajang. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan memiliki pengaruh 

terhadap kinerja Karyawan. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Kinerja karyawan merupakan prestasi kerja yang mencerminkan 

perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk 

mencapai kinerja karyawan yang optimal maka perlu dilakukan pengelolaan 

sumber daya manusia yang berkaitan dengan kepemimpinan Transformasinal, 

lingkungan kerja,  motivasi dan budaya organisasi menjadi variabel 

independen (X) dan kinerja karyawan menjadi variabel dependen (Y). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

  

 

 H1 

    H2 

 H3 

    H4 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Kepemimpinan 

Transformasional (X1) 

Budaya Organisasi (X4) 

Lingkungan Kerja (X2) 

Motivasi (X3) 

Kinerja Karyawan 

(Y1) 
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H. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dengan Kinerja 

Karyawan 

Kepemimpinan yang baik merupakan tindakan dari pemimpin yang 

mampu memberi dampak baik dan tujuan dari organisasi tersebut tercapai 

sesuai yang dicita-cita kan. Dalam arti seorang pemimpin dapat 

memberikan efek kinerja yang baik bagi bawahan atau karyawannya 

seperti yang diungkap Rauch Behling bahwa keterkaitan kepemimpinan 

transformasional dengan kinerja maka suatu kelompok yang diatur untuk 

mencapai tujuan bersama Rauch Behling dalam yuki (2010). Para 

pemimpin secara riil harus mampu mengarahkan organisasi menuju arah 

baru. 

Menurut Bass dalam Semadamaryanti (2010:188) bahwa 

kepemimpinan transformasional lebih meningkatkan motivasi dan kinerja 

pengikunya. Pemimpin dan kinerja sangat erat  keterkaitannya, pemimpin 

sebagai kontrol dan mengupayakan segenap sumber daya yang ada untuk 

mencapai tujuan, seorang pemimpin akan terus mendorong pengikutnya 

dengan membuat mereka lebih sadar akan pentinnya pekerjaan, 

mendorong mereka lebih mendahulukan organisasi atau tim daripada 

kepentingannya sendiri (Priadana dan Dedi, 2011;417). 

Penelitian  yang dilakukan oleh Ujang Wawan Sam Adinata (2015) 

bahwa kepemimpinan  transformasional berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan KJKS BMT TAMZIS Bandung. Demikian pula dengan 
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penelitian Suryo (2012) yang membuktikan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Panti 

Asuhan di Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa. Senada denagan itu 

Herminingsih (2012) membuktikan pula bahwa kepemimpinan 

transformasional berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Demikian pula 

Ritawati (2013) yang membuktikan bahwa kepemimpinan 

transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. 

Jamsostek (Persero) Cabang Surabaya. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

maka diajukan hipotesis  sebagai berikut: 

H1=Kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan 

2. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Lingkungan adalah keseluruhan atau setiap aspek dan gejala fisik 

dan sosial kultural yang mempengaruhi individu. Kerja adalah aktivitas 

manusia baik fisik maupun mental yang didasarkan adalah bawaan dan 

mempunyai tujuan yaitu mendapatkan kepuasan (As’ad S.U 1991: 47) 

dalam Hidayat dan Taufiq (2012). Lingkungan kerja sebagai sumber 

informasi dan tempat melakukan aktivitas, maka kondisi lingkungan kerja 

yang baik harus dicapai agar karyawan merasa  betah dan nyaman di 

dalam ruangan untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat efisiensi 

yang tinggi. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zainul Hidayat dan 

Muchamad Taufiq (2012) bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan 
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terhadap kinerja karyawan PDAM kabupaten Lumajang. Demikian pula 

Rusli (2015) yang membuktikan bahwa lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan KUD dan UKM di Privinsi Aceh. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2=Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

3. Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

Motivasi adalah proses yang dimulai dengan definisi fisiologis atau 

psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan 

untuk tujuan insentif. Motivasi juga berkaitan dengan reaksi subjektif yang 

terjadi sepanjang proses. Motivasi adalah suatu konsep penting untuk 

perilaku akuntan karena efektivitas organisasional bergantung pada orang 

yang membentuk sebagaimana karyawan mengharapkan untuk dibentuk. 

Dorongan untuk saling terkait karena dengan motivasi yang tinggi maka 

kinerja dapat dihasilkan yang terbaik. 

Menurut Ernes Mc Cormick dalam Mangkunegara (2007:94) 

mengungkapkan mengenai keterhubungan motivai kerja dalam 

hubungannya dengan kerja sebagai kondisi yang berpengaruh 

membangkitkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan 

kinerja. Motivasi yang timbul dari dorongan luar dan juga dari dalam akan 

mendorong seseorang untuk menunjukkan satu tindakan kearah yang 

diinginkan berupa performence (kinerja) yang menjadi tujuannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ujang Wawan Sam Adinata (2015) 

bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan KJKS 
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BMT TAMZIS Bandung. Lebih lanjut penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Hadian dan Suharyani (2014) yang membuktikan 

bahwa motivasi kerja dapat meningkatkan efektivitas organisasi Badan 

Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat. 

Demikian pula penelitian Susanto dan Asiyah (2010) yang membuktikan 

bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja jaryawan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kebumen. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

diajukan hipotesis  sebagai berikut: 

H3= Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

4. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

Budaya organisasi yang terbentuk karena dari pemimpin ataupun 

bawahab dari orang-orang yang telah menjadi nilai yang mendasar, akan 

mempengaruhi kinerja para pegawai, seperti yang ditulis Sharplin (Hadian, 

2014:520) “ Budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai, kepercayaan 

dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan 

struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku 

organisasi”. Budaya organisasi yang kuat membantu kinerja organisasi 

karena memberikan struktur dan kontrol yang dibutuhkan tanpa harus 

bersandar pada birokrasi formal yang kaku dan yang dapat menekan 

tumbuhnya motivasi dan inovasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ujang Wawan Sam Adinata (2015) 

bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan KJKS BMT TAMZIS Bandung. Lebih lanjut penelitian ini 
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mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hardiyana et al., (2013) 

membuktikan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja. Demikian pula penelitian Trang (2013) yang membuktikan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di BPKP 

Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diajukan 

hipotesis  sebagai berikut: 

H4= Budaya Organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif  yaitu penelitian yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek 

yang diteliti melalui data sampel atau populasi dengan angka. Penelitian ini 

dipengaruhi oleh paradigma empiris yang berarti berkaitan sebab-akibat. 

Dalam penelitian ini masalah  yang diteliti adalah kepemimipnan 

transformasional, lingkungan kerja, motivasi dan budaya organisasi tehadap 

kinerja karyawan KJKS BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Data yang 

berhubungan dengan variabel penelitian dikumpulkan dari instansi dengan 

kuesioner serta dilengkapi dengan dokumentasi. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan KJKS BMT Amanah Ummah yang 

beralamatkan di Jl. Slamet Riyadi 292 Gumpang, Kartasura, Sukoharjo. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang 
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lain. Berdasarkan pendapat tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah 

semua karyawan KJKS BMT Amanah Ummah Sukoharjo yang berjumlah 55 

orang responden. 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya 

hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi dan 

jumlahnya lebih sedikit atau sama dari jumlah populasinya. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan KJKS BMT Amanah Ummah 

Sukoharjo. Mengingat jumlah populasi yang ada, sehingga  teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling yaitu merupakan penentuan sampel berdasarkan 

pertimbangan tertentu (Sugiono, 2014:85).  

 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive 

sampling yaitu merupakan penentuan sampel berdasarkan pertimbangan 

tertentu (sugiono, 2014:85). Dengan kriteria yaitu: 

1. Karyawan KJKS BMT Amanah Ummah Sukoharjo. 

2. Lama bekerja minimal 1 tahun. 

3. Menjadi karyawan tetap bukan magang. 
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E. Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Untuk mengumpulkan informasi serta data dan bahan lainnya yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan melalui : 

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu. 

a. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka dan dapat dihitung 

secara sistematis maupun yang disajika dalam bentuk tabel, seperti 

jumlah pegawai pada KJKS  BMT Amanah Ummah Sukoharjo. 

b. Data kualitatif adalah data yang bukan berupa angka-angka, namun 

berupa uraian-uraian, keterangan, gambar-gambar yang mendukung 

analisis, kuesioner.  

2. Sumber data 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung 

dari sumbernya. Data utama yang akan diperoleh dari membagikan 

kuesioner kepada obyek penelitian dan langsung diisi oleh responden. 

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dengan usaha 

sendiri  dalam pengumpulanya oleh peneliti. Sumber yang mungkin 

mendukung penelitian ini yang mungkin bias didapat adalah dokumen, 

data-data yang berkaitan dengan referensi yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen 

yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen 

rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumentasi internal 

organisasi atau perusahaan (Hasan, 2002:87). Dokumentasi dalam 

penelitian ini berasal dari data internal suatu perusahaan, yaitu KJKS BMT 

Amanah Ummah Sukoharjo dan juga dari internet, yang bisa dijadikan 

bahan dokumentasi. 

2. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah 

pertanyaan tertulis secara terstruktur kepada responden. Teknik ini 

dilakukan dengan membuat pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh 

responden dengan tanggapan sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti, 

yaitu tentang kinerja karyawan, demikian juga pernyataan-pernyataan 

tentang kepemimpinan transformasional, lingkungan kerja, motivasi dan  

budaya organisasi. Sesuai dengan indikator definisi operasional kepada  

responden dengan tujuan untuk mengumpulkan jawaban-jawaban yang 

akhirnya dijadikan data dalam penelitian ini. 
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G. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen dan variabel 

independen. Sebagai variabel independen adalah kepemimpinan 

transformasional, lingkungan kerja, motivasi dan budaya organisasi. 

Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. 

1. Variabel Dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

a. Kinerja Karyawan (KK1) 

Kinerja karyawan merupakan perilaku nyata yang ditampilkan 

setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan 

sesuai dengan perannya dalam instansi. Kinerja karyawan adalah hasil 

pekerjaan yang dicapai karyawan berdasarkan persyaratan-persyaratan 

pekerjaan (Bangun, 2012:231). Indikator  penelitiannya  meliputi  : 

1) Kuantitas, terdapat pada pernyataan no 1 

2) Kualitas, terdapat pada pernyataan no 2 

3) Kemampuan, terdapat pada pernyataan no 3 

4) Ketepatan waktu, terdapat pada pernyataan no 5 dan 6 

5) Efektifitas, terdapat pada pernyataan no 7 

6) Komitmen, terdapat pada pernyataan no 4 

2. Variabel Independen adalah variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel independen (terikat)  (Sugiono, 2014:39). 
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a. Kepemimpinan Transformasional (KT1) 

Kepemimpinan transformasional merupakan  antitesis  dari  

model kepemimpinan  yang  ingin  mempertahankan status  quo,  

sehingga kepemimpinan transformasional dapat didefinisikan sebagai 

kepemimpinan yang  mencakup  upaya perubahan  organisasi  

(Dwiyekti,  2011). Indikator  penelitiannya  terdiri  dari:  

1) Kharisma, terdapat pada pernyataan no 1 dan 4 

2) Motivasi inspiratif, terdapat pada pernyataan no 3 dan 6 

3) Stimulasi intelektual, terdapat pada pernyataan no 2 

4) Individual consideration, terdapat pada pernyataan no 5 dan 7 

b. Lingkungan Kerja (LK2) 

Segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang akan 

mempengaruhi pada dirinya dalam menjalankan tugas yang diberikan 

oleh atasan Rochim dan Triyani (2011). Dengan indikator lingkungan 

kerja adalah: 

1) Perlengkapan dan fasilitas, terdapat pada pernyataan no 1 dan 4 

2) Suasana kerja, terdapat pada penyataan no 6 dan 7 

3) Lingkungan tempat kerja, terdapat pada pernyataan no 2 dan 5 

4) Keamanan, terdapat pada pernyataan no 3 

c. Motivasi (M3) 

Motivasi merupakan serangkaian upaya untuk mempengaruhi 

tingkah laku orang lain dengan mengetahui terlebih daluhu tentang apa 

yang membuat seseorang bergerak (Wahjono, 2010). Indikator-

indikator dari motivasi antara lain:  
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1) Kebutuhan Fisiologis, terdapat pada pernyataan no 4 

2) Kebutuhan keamanan, terdapat pada pernyataan no 6 

3) Kebutuhan sosial, terdapat pada pernyataan no 1 dan 5 

4) Kebutuhan penghargaan, terdapat pada pernyataan no 2 

5) Kebutuhan aktualisasi diri, terdapat pada pernyataan no 3 dan 7 

d. Budaya Organisasi (BO4) 

Budaya organisasi sebagai pola asumsi dasar dan keyakinan 

yang dianut oleh anggota sebuah organisasi dari hasil proses belajar 

adaptasi terhadap permasalahan eksternal dan integrasi permasalahan 

internal. (Amnuai, 2014:508). Indikator penelitiannya meliputi : 

1) Profesionalisme, terdapat pada pernyataan no 1, 4 dan 5 

2) percaya pada rekan kerja, terdapat pada pernyataan no 2 dan 6 

3) keteraturan, terdapat pada pernyataan no 3 dan 7 

 

H. Skala Pengukuran 

Pernyataan- pernyataan dalam kusioner menunjukan sebuah nilai yang 

didapat dari penilaian responden, yaitu pernyataan sangat tidak setuju sampai 

dengan  sangat setuju terhadap subyek, obyek atau kejadian tersebut. Skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala interval. Selanjutnya menurut 

Sugiono (2014:93) Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengetahui tanggapan dari responden adalah dengan menggunakan 

skala Likert yaitu skala yang memperhatikan tanggapan responden terhadap 

karakteristik. Skor jawaban responden dalam penelitian ini terdiri atas lima 
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alternatif jawaban yang mengandung variasi nilai yang bertingkat dari objek 

penelitian melalui jawaban pertanyaan yang diberi nilai 1 sampai 5, yaitu : 

1. Jawaban Sangat Setuju (SS)   : 5  

2. Jawaban Setuju (S)    : 4  

3. Jawaban Netral (N)    : 3  

4. Jawaban Tidak Setuju (TS)    : 2  

5. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)  : 1  

Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrument yang berupa pertanyaan (kuesioner). 

 

I. Teknik Analisis Data 

Dalam metode analisis data ini diuraikan mengenai teknik pengujian 

kuesioner dan teknik data sebagai berikut: 

1. Uji Instrumen Penelitian 

Dalam sebuah penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai 

instrumen penelitian, butir-butir pertanyaan harus diuji. Pada penelitian ini 

pengujian dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas. 

a. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau kontruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan jika 
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jawaban terhadap indikator acak, maka dapat dikatakan bahwa tidak 

reliabel. 

Untuk mengetahui reliabilitas kuesioner dilakukan dengan 

teknik Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 (Ghozali, 2012:47). 

b. Uji Validitas 

Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur sah atau  valid  

tidaknya  suatu  kuesioner. Suatu  kuesioner  dikatakan  valid  jika  

pertanyaan  kuesioner  mengungkapkan sesuatu  yang  akan  diukur  

oleh  kuesioner  tersebut.  Uji  validitas  dapat dilakukan dengan 

menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan skor 

total. Nilai korelasi (r) dibandingkan dengan angka kritis dalam tabel 

korelasi. Untuk menguji koefisien korelasi ini digunakan taraf 

signifikan 0.05 atau 5% (Ghozali, 2012:52).  

Jika koefisien korelasi tiap-tiap pertanyaan lebih besar dari 

nilai kritis, maka pertanyaan tersebut adalah valid (Sugiyono, 

2012:212). Instrumen penelitian dikatakan valid apabila memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

1) Bila r hitung > dari r tabel, maka dinyatakan valid. 

2) Bila r hitung < dari r tabel, maka dinyatakan tidak valid. 

Uji  validitas  dilakukan  dengan bantuan fasilitas program IBM 

SPSS 20 (Statistical Product and Service Solution). 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan data primer. Untuk mendapatkan 

ketepatan model yang akan dianalisis, perlu dilakukan pengujian atas 

beberapa persyaratan asumsi klasik yang mendasari model regresi. 

Beberapa langkah untuk menguji model yang akan diteliti, antara lain : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memilki distribusi normal. 

Diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Dalam uji statistik yang dapat digunakan 

untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov ( K-S). 

Hasil pengujian dibandingkan dengan nilai signifikan 5% atau 

0.05. Apabila nilai signifikan > 0.05, maka menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal. Apabila nilai signifikan < 0.05, maka 

menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal (Ghozali, 

2012:160). 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 
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independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan nol. 

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. 

Uji multikolinieritas dapat ditentukan dengan Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah 

nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

Batas VIF yang digunakan untuk menyimpulkan apakah terjadi 

multikolinieritas atau tidak adalah 10 dan batas tolerance mendekati 

angka 1. Apabila hasil analisis menunjukan nilai VIF di bawah 10 dan 

mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas (Ghozali, 2012:105). 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. 

Untuk menguji autokorelasi menggunakan Uji Durbin–Watson 

(DW test) yang hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (fist 
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order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) 

dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel 

independen (Ghozali, 2012:110). 

Berikut adalah pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi dengan uji Durbin – Watson (DW test). 

Hipotesis nol Keputusan jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0<d<dl 

Tidak ada autokorelasi positif No desicison dl≤d≤du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4-dl<d<4 

Tidak ada korelasi negatif No desicison 4-du≤d≤4-dl 

Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif Tidak ditolak Du<d<4-du 

Sumber: Ghozali 2012 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain atau variabel bebas tidak 

berubah dari satu sampel ke sampel lain. Jika variance dari residual 

satu ke pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak 

terjadi Heteroskedastisitas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

menggunakan cara Uji Glejser yang mengusulkan untuk meregresi 

nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003) 

dalam buku Ghozali (2012:142). 
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Jika variabel independen signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel independen, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2012:139). 

3. Uji Hipotesis 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Statistik Deskriptif 

Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiono, 2014:147). 

b. Analisis Regresi Berganda 

Untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap 

dependen digunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi 

linear berganda digunakan dalam penelitian ini karena variabel bebas 

yang digunakan lebih dari dua variabel. Model persamaannya adalah 

sebagai berikut: 

KK = a + b1KT1 + b2LK2 + b3M3 + b4BO4 + e 
Keterangan: 
KK  = Kinerja Karyawan 
KT1 = Kepemimpinan Transformasional 
LK2 = Lingkungan Kerja 
M3 = Motivasi  
BO4 = Budaya Organisasi 
b1,2,3,4  = koefisien regresi dalam setiap variabel 
a = Konstanta 
e = Error 
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c. Uji F (Simultan) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel indepeden atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat (Ghozali,2012:98). 

Pengujian melalui uji F adalah dengan membandingkan F hitung  

dengan F tabel pada α = 0.05 (Ghozali, 2011:98). 

1) Fh > Ft 

Artinya model regresi berhasil menerangkan pengaruh variabel 

bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikatnya. 

2) Fh < Ft 

Artinya model regresi tidak berhasil menerangkan pengaruh 

variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikatnya. 

d. Uji t (Parsial) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen atau mempunyai pengaruh 

yang signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t dengan 

titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan 

lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka hipotesis alternatif yang 

menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 
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mempengaruhi variabel dependen atau thitung dengan t tabel  pada α = 

0.05 (Ghozali, 2012:98). 

1) th > tt 

Artinya : variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya dan 

ada pengaruh diantara dua variabel yang diuji.  

2) th < tt 

Artinya : variabel tidak dapat menerangkan variabel terikatnya dan 

tidak ada pengaruh diantara dua variabel yang diuji. 

e. Uji Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien Determinan (R2) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan  model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Pada peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted 

R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik, nilai Adjusted 

R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan 

kedalam model (Ghozali, 2012:97). 

Nilai Adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang 

dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2003) dalam 

buku (Ghozali, 2012:97), jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted 
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R2 negatif maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara 

matematis jika nilai R2 = 1, maka Adjusted R2 = R2 = 1 sedangkan jika 

nlai R2 = 0, maka adjusted R2 = ( 1 – k ) / ( n – k). Jika k > 1, maka 

adjusted R2 akan bernilai negatif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah 

Ummah 

1. Sejarah Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Fakultas Agama Islam sebagai salah satu fakultas di lingkungan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) memiliki beberapa jurusan 

di antaranya adalah Jurusan Syariah. Dalam perkembangannya Jurusan 

Syariah mengkonsentrasikan pada disiplin ilmu perbankan Islam.Hal ini 

dilatarbelakangi masih terbatasnya sumber daya manusia yang mengerti 

dan memahami praktek perbankan Islam. Di sisi yang lain semangat 

masyarakat untuk bermuammalah secara syariat semakin marak terutama 

dalam dunia perbankan. Melihat hal tersebut Fakultas Agama Islam 

(Dosen-dosen) menggagas sebuah laboratorium perbankan Islam sebagai 

sarana untuk belajar dan berlatih praktek perbankan Islam. Untuk 

merealisasikan gagasan tersebut dibentuklah Baitul Maal Wat Tamwil 

(BMT) yang kemudian diberi nama BMT UMS. Dalam perkembangannya 

BMT UMS didukung oleh Rektorat, Dekan-dekan di lingkungan UMS 

serta tokoh-tokoh masyarakat. Seiring perkembangannya BMT UMS 

kemudian merubah nama menjadi BMT Amanah Ummah.  

Pada tanggal 5 Oktober 1999 BMT Amanah Ummah resmi berdiri 

yang diresmikan oleh Bapak Firman Sofyan Direktur BMI Cabang 
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Semarang. Turut meresmikan pada acara tersebut Bapak Prof. Drs. H. 

Dochak Latief Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 

didampingi oleh Bapak Drs. Waston, M.Hum Dekan Fakultas Agama 

Islam UMS yang juga menjabat sebagai Presiden Komisaris BMT 

Amanah Ummah. Alhamdulillah sampai dengan saat peresmian berhasil 

terkumpul dana sebesar Rp 32.500.000,00 sebagai modal awal. 

Modal yang cukup besar untuk ukuran pendirian sebuah BMT 

diharapkan bisa mengemban misi dan visi BMT di dalam pengentasan dan 

pembelaan terhadap kaum dhuafa. Sehingga BMT Amanah Ummah tidak 

berkembang sebatas wacana keilmuan saja akan tetapi bagaimana BMT 

benar-benar dirasakan manfaatnya di dalam meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat sekitar terutama pembelaan terhadap pengusaha-pengusaha 

mikro. 

BMT Amanah Ummah merupakan lembaga otonom yang 

mengatur rumah tangganya sendiri dan berbadan hukum koperasi serta 

menjadi laboratorium lembaga keuangan syariah terutama bagi Fakultas 

Agama Islam. Keterikatan yang sangat erat BMT Amanah Ummah dengan 

UMS menyebabkan BMT Amanah Ummah lebih dikenal sebagai BMT UMS. 

2. Visi dan Misi Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

a. VISI  

Menjadi lembaga dakwah di bidang keuangan syariah dan 

pemberdayaan anggota yang amanah dan professional. 
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b. MISI  

1) Terwujudnya lingkungan dan budaya kerja BMT yang Islami  

2)  Terciptanya trilogi pengembangan SDM (iman, skill, 

knowledge) 

3)  Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi 

dan pendidikan. 

4) Membangun manajemen BMT dengan 3S (sehat pelayanan, sehat 

finansial, dan sehat kelembagaan) 

3. Struktur Organisasi 

a. Pengawas manajemen dan pengawas syariah 

b. Pengurus 

c. Direktur 

d. Audit Internal 

e. LITBANG dan Promosi 

f. Manajer keuangan dan sistem informasi 

g. Manager cabang 

h. Manajer Mall 

4. Tugas Pokok dan Fungsi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 

BMT  Amanah Ummah Surakarta 

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: 

a. Baitul Tanwil (bait = rumah, at-tanwil = pengembangan harta) 

melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan 

investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan 
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kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan ekonominya. 

b. Baitul maal (bait = rumah, maal = harta) menerima titipan dana zakat 

infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan 

peraturan dan amanahnya. 

 

B. Deskriptif Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini sebagai sampel penelitian adalah karyawan BMT 

Amanah Ummah Cabang dan pusat sebanyak 55 orang karyawan yang 

diambil secara purposive sampling yaitu merupakan penentuan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Berikut tabel mengenai jumlah sampel 

penelitian dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Jumlah Sampel Penelitian 

No Kantor Unit Jumlah Karyawan 

1 Kantor Cabang Weru 10 

2 Kantor Cabang Ngemplak 10 

3 Kantor Cabang Sukoharjo 12 

4 Kantor Kas UMS 3 

5 Kantor Pusat 20 

Total Sampel 55 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
 
 Data kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 55 buah 

kuesioner dan kembali sebanyak 52 kuesioner, kuesioner kembali bisa diolah 

50 kuesioner. Jadi tingkat pengembalian kuesioner untuk responden adalah 

sekitar 95,55%. Berikut tabel mengenai data pengiriman dan pengembalian 

kuesioner dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.2 
Rincian Jumlah dan Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah 
Jumlah semua karyawan BMT Amanah Ummah 
Karyawan yang Dijadikan Sampel 

55 orang 
55 orang 

Kuesioner yang dibagikan kepada responden 
Kuesioner yang tidak dikembalikan 
Kuesioner yang dikembalikan 
Kuesioner yang dikembalikan diisi tidak lengkap 
Kuesioner yang diolah 

55 kuesioner 
3 kuesioner 

52 kuesioner 
  2 kuesioner 
50 kuesioner 

Respon Rate = 
55

52
x 100%  = 95,55%        

Usable Respon Rate    = 
55

3
x 100%  =   5,45% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
 

C. Deskripsi Data 

Distribusi frekuensi karakteristik responden dalam penelitian ini 

meliputi jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, lama bekerja dan jabatan 

responden di BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Secara lebih terinci akan 

diuraikan satu per satu sebagai berikut: 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden menurut jenis kelamin dapat dilihat 

hasilnya secara lebih rinci pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 
Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 

Perempuan 17 34 

Laki-laki 33 66 

Jumlah 50 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa responden 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 17 karyawan dengan prosentase 

34% dan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 33 karyawan 
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dengan prosentase 66%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden berjenis kelamin laki-laki. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Karakteristik responden menurut umur dapat dilihat hasilnya secara 

lebih rinci pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 
Umur Responden 

Umur Jumlah Prosentase 

< 30 Tahun 13 26 

31 – 40 Tahun 26 52 

41 – 50 Tahun 9 18 

> 50 Tahun 2 4 

Jumlah 50 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa responden 

berumur antara 31-40 sebanyak 26 karyawan dengan prosentase 52%, 

responden yang berumur < 30 tahun sebanyak 13 karyawan dengan 

prosentase 26%, responden yang berumur antara 41-50 tahun sebanyak 9 

karyawan dengan prosentase 18%, dan responden yang berumur > 50 

tahun hanya sebanyak 2 karyawan dengan prosentase 4%. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden berumur antara 31-40 tahun 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Karakteristik responden menurut pendidikan terakhir yang 

ditempuh dapat dilihat hasilnya secara lebih rinci pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5 
Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan Terakhir Jumlah Prosentase 

SMA 8 16 

D3 5 10 

S1 35 70 

S2 2 4 

Jumlah 50 100 
Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa responden yang 

berpendidikan terakhir S1 sebanyak 35 karyawan dengan prosentase 70%, 

responden yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 8 karyawan dengan 

prosentase 16%, responden yang berpendidikan terakhir D3 sebanyak 5 

karyawan dengan prosentase 10%, dan responden yang berpendidikan 

terakhir S2 hanya sebanyak 2 karyawan dengan prosentase 4%. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berpendidikan terakhir  

S1. 

4. Karakteristik Responden Menurut Lama Bekerja 

Karakteristik responden menurut lama bekerja responden yang 

dapat dilihat hasilnya secara lebih rinci pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Lama Bekerja Responden 

Lama Kerja Jumlah Prosentase 

< 5 Tahun 6 12 

6-10 Tahun 16 32 

11-15 Tahun 24 48 

> 15 Tahun 4 8 

Jumlah 50 100 
Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
 

 Berdasarkan data tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa responden 

yang telah bekerja selama 11-15 tahun sebanyak 24 karyawan atau sebesar 
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48%, responden yang telah bekerja selama 6-10 tahun sebanyak 16 

karyawan atau sebesar 32%, responden yang telah bekerja < 5 tahun 

sebanyak 6 karyawan atau sebesar 12%, dan responden yang telah bekerja 

>15 tahun 4 karyawan atau sebesar 8% responden. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar responden telah bekerja di BMT Amanah Ummah 

Sukoharjo  antara 11-15 tahun. 

5. Karakteristik responden menurut jabatan 

Karakteristik responden menurut jabatan responden yang dapat 

dilihat hasilnya secara lebih rinci pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 
Jabatan Responden 

Jabatan Responden Jumlah Prosentase 

Staf Marketing 2 4 

Staf Operasional 2 4 

Marketing 26 52 

Customer Service 6 12 

Teller 8 16 

OB & Security 6 12 

Jumlah 50 100 
Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
 

 Berdasarkan data tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa jabatan 

responden sebagai marketing sebanyak 26 karyawan atau sebesar 52%, 

responden yang menjabat sebagai OB dan Security sebanyak 6 karyawan 

atau sebesar 12%, responden yang menjabat sebagai teller sebanyak 8 

karyawan atau sebesar 16%, responden yang menjabat sebagai customer 

service sebanyak 6 karyawan atau sebesar 12% responden, dan terdapat 2 

karyawan atau 4% yang menjadi staf marketing dan staf operasional. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah marketing. 
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D. Deskriptif Data Penelitian 

Uji deskriptif data penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan data 

penelitian berdasarkan total skor masing-masing variabel penelitian 

berdasarkan pada nilai minimum, maximum, mean dan standard deviation 

setelah data ditabulasi. 

Tabel 4.8 
Deskripsi Data Penelitian 

Variabel Penelitian 
Hasil Penelitian 

N Minimum Maximum Mean Std. Dev 
Kepemimpinan Transformasional 50 20 34 25,82 3,379 

Lingkungan Kerja 50 20 35 27,16 3,542 

Motivasi  50 18 33 25,02 2,759 

Budaya Organisasi 50 19 32 25,04 2,885 

Kinerja Karyawan 50 18 34 25,18 2,768 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui pada variabel kepemimpinan 

transformasional diperoleh total skor nilai terendah 20, nilai tertinggi 34, 

nilai rata-rata 25,82, dan simpangan baku 3,379, variabel lingkungan kerja 

diperoleh total skor nilai terendah 20, nilai tertinggi 35, nilai rata-rata 27,16, 

dan simpangan baku 3,542, variabel motivasi diperoleh total skor nilai 

terendah 18, nilai tertinggi 33, nilai rata-rata 25,02, dan simpangan baku 

2,759, variabel budaya organisasi diperoleh total skor nilai terendah 19, 

nilai tertinggi 32, nilai rata-rata 25,04, dan simpangan baku 2,885, variabel 

kinerja karyawan diperoleh total skor nilai terendah 18, nilai tertinggi 34, 

nilai rata-rata 25,18, dan simpangan baku 2,768. 
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E. Analisis Data 

1. Hasil Uji Instrumen 

a. Hasil Uji Validitas 

Bertujuan mengetahui valid tidaknya kuesioner, dinyatakan valid 

apabila pertanyaan kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang 

diukur oleh kuesioner. Valid berarti instrumen tersebut digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

1) Variabel Kepemimpinan Transformasional 

Kuesioner variabel kepemimpinan transformasional terdiri 

dari 7 butir pernyataan, selanjutnya hasil uji validitas dapat dilihat 

di lampiran 3 dan disajikan pada tabel 4.9 berikut: 

 
Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Kepemimpinan Transformasional 
No Pernyataan rhitung rtabel Keputusan 
1 KT1 0,788 0,279 Valid 
2 KT2 0,776 0,279 Valid 
3 KT3 0,830 0,279 Valid 
4 KT4 0,812 0,279 Valid 
5 KT5 0,806 0,279 Valid 
6 KT6 0,751 0,279 Valid 
7 KT7 0,744 0,279 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016  
 

Berdasarkan data tabel 4.9 di atas diketahui bahwa semua 

butir pernyataan variabel kepemimpinan transformasional 

dinyatakan valid, dibuktikan dengan diperolehnya rhitung > 0,279 

(nilai 0,279 diperoleh dari nilai rtabel dengan jumlah sampel (N) = 

50 orang, lihat lampiran 8), sedangkan nilai koefisien 

korelasiantara 0,744– 0,830. 
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2) Variabel Lingkungan Kerja 

Kuesioner variabel lingkungan kerja terdiri dari 7 butir 

pernyataan, selanjutnya hasil uji validitas dapat dilihat di 

lampiran 3 dan disajikan pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Kerja 

No Pernyataan rhitung rtabel Keputusan 
1 LK1 0,831 0,279 Valid 
2 LK2 0,865 0,279 Valid 
3 LK3 0,695 0,279 Valid 
4 LK4 0,776 0,279 Valid 
5 LK5 0,808 0,279 Valid 
6 LK6 0,869 0,279 Valid 
7 LK7 0,776 0,279 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016  
 

Berdasarkan data tabel 4.10 di atas diketahui bahwa semua 

butir pernyataan variabel lingkungan kerja dinyatakan valid, 

dibuktikan dengan diperolehnya rhitung> 0,279, sedangkan nilai 

koefisien korelasi antara 0,695 – 0,869. 

3) Variabel Motivasi 

Kuesioner variabel motivasi terdiri dari 7 butir pernyataan, 

selanjutnya hasil uji validitas dapat dilihat di lampiran 3 dan 

disajikan pada tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 
Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi 

No Pernyataan rhitung rtabel Keputusan 
1 M1 0,604 0,279 Valid 
2 M2 0,580 0,279 Valid 
3 M3 0,778 0,279 Valid 
4 M4 0,559 0,279 Valid 
5 M5 0,585 0,279 Valid 
6 M6 0,710 0,279 Valid 
7 M7 0,649 0,279 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
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Berdasarkan data tabel 4.11 di atas diketahui bahwa semua 

butir pernyataan variabel motivasi dinyatakan valid, dibuktikan 

dengan diperolehnya rhitung> 0,279, sedangkan nilai koefisien 

korelasi antara 0, 559 – 0,778. 

4) Variabel Budaya Organisasi 

Kuesioner variabel budaya organisasi terdiri dari 7 butir 

pernyataan, selanjutnya hasil uji validitas dapat dilihat di 

lampiran 3 dan disajikan pada tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Organisasi 

No Pernyataan rhitung rtabel Keputusan 
1 BO1 0,675 0,279 Valid 
2 BO2 0,707 0,279 Valid 
3 BO3 0,616 0,279 Valid 
4 BO4 0,724 0,279 Valid 
5 BO5 0,760 0,279 Valid 
6 BO6 0,701 0,279 Valid 
7 BO7 0,713 0,279 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016  
 

Berdasarkan data tabel 4.12 di atas diketahui bahwa semua 

butir pernyataan variabel budaya organisasi dinyatakan valid, 

dibuktikan dengan diperolehnya rhitung> 0,279, sedangkan nilai 

koefisien korelasi antara 0,616 – 0,760. 

5) Variabel Kinerja Karyawan  

Kuesioner variabel kinerja karyawan terdiri dari 7 butir 

pernyataan, selanjutnya hasil uji validitas dapat dilihat di 

lampiran 3 dan disajikan pada tabel 4.13 berikut: 
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Tabel 4.13 
Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan 

No Pernyataan rhitung rtabel Keputusan 
1 KK1 0,676 0,279 Valid 
2 KK2 0,760 0,279 Valid 
3 KK3 0,692 0,279 Valid 
4 KK4 0,651 0,279 Valid 
5 KK5 0,683 0,279 Valid 
6 KK6 0,436 0,279 Valid 
7 KK7 0,740 0,279 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
 

Berdasarkan data tabel 4.13 di atas diketahui bahwa semua 

butir pernyataan variabel kinerja karyawan dinyatakan valid, 

dibuktikan dengan diperolehnya rhitung> 0,279, sedangkan nilai 

koefisien korelasi antara 0,436 – 0,760. 

b. Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas 

data atau temuan. Suatu data dinyatakan reliabel jika dua atau lebih 

peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama. 

Tabel 4.14 
Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Penelitian ralpha rnunnally Keputusan 
1 Kepemimpinan Transformasional 0,896 0,70 Reliabel 
2 Lingkungan Kerja 0,905 0,70 Reliabel 
3 Motivasi 0,750 0,70 Reliabel 
4 Budaya Organisasi 0,825 0,70 Reliabel 
5 Kinerja Karyawan 0,789 0,70 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016  
 

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui nilai koefisien alpha (ralpha) 

masing-masing variabel >0,70, maka kuesioner dinyatakan reliabel 

atau handal dan selanjutnya dapat dipergunakan sebagai alat 

pengumpul data penelitian.  
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2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Tabel 4.15 
Hasil Pengujian Normalitas 

Stastistik 
Unstandardized Residual 

Nilai  Nilai Kritik 
Kolmogorov Smirnov 
 

0,535 
0,937 

0,000 
0,050 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
 

Berdasarkan data pada tabel 4.15 di atas diketahui bahwa 

dengan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Kolmogorov-

Smirnov Z sebesar 0,535 dan Asym. Sig. sebesar 0,937, karena nilai 

signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki data distribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Cara mendeteksinya dengan melihat nilai tolerance 

value (TOL) dan variance inflation factor (VIF). Hasil perhitungan 

data dengan bantuan komputer Program IBM SPSS 20 diperoleh nilai 

Tolerance dan VIF sebagai berikut: 

Tabel 4.16 
Hasil Uji Multikolinearitas 

No Variabel Bebas Toleance VIF Keputusan 
1 Kepemimpinan 

Transformasional 
0,852 1,173 Tidak terjadi gejala multikolinearitas 

2 Lingkungan Kerja 0,701 1,426 Tidak terjadi gejala multikolinearitas 
3 Motivasi 0,583 1,715 Tidak terjadi gejala multikolinearitas 
4 Budaya Organisasi 0,637 1,569 Tidak terjadi gejala multikolinearitas 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 (Lampiran 6) 
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Berdasarkan data tabel 4.16 di atas diketahui bahwa semua 

nilai tolerance > 0,10 dan semua nilai VIF < 10, sehingga dapat 

disimpulkan dalam model regresi tidak ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas atau independen. 

c. Uji Autokorelasi 

Bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi menggunakan 

Durbin Watson dan disajikan kembali pada tabel 4.17 berikut: 

Tabel 4.17 
Hasil Pengujian Autokorelasi 

dL dU 4-dU DW Keputusan 
1,38 1,72 2,28 2,118 Diterima 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016  
 

Berdasarkan data tabel 4.17 di atas diketahui nilai DW = 2,118, 

dilihat dari tabel keputusan posisi nilai DW terletak pada kolom 

dU<d<4-dU atau 1,72< 2,118 < 2,28. Dengan melihat nilai DW ini, 

maka keputusannya diterima, sehingga dapat disimpulkan dalam 

persamaan regresi tidak ada autokorelasi positif atau negatif. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain atau variabel bebas tidak berubah dari satu 

sampel ke sampel lain. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan 

uji Glejser yaitu meregresikan nilai absolute residual terhadap 

variabel bebas, jika diperoleh nilai thitung< ttabel dan signifikansi > 0,05 
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maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, hasil uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada lampiran 6 dan disajikan 

kembali dalam Tabel 4.18 sebagai berikut: 

Tabel 4.18 
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

No Variabel Bebas thitung Sig. Keputusan 
1 Kepemimpinan Transformasional 1,041 0,303 Tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas 
2 Lingkungan Kerja 0,979 0,333 Tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas 
3 Motivasi -0,865 0,391 Tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas 
4 Budaya Organisasi 1,343 0,186 Tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas 
Sumber: Data Primer Diolah, 2016  
 

Berdasarkan data tabel 4.18 di atas diketahui bahwa pada 

variabel bebas diperoleh semua nilai thitung< ttabel dan nilai signifikansi 

> 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas dalam persamaan regresi. 

3. Hasil Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linear Berganda 

Regresi adalah salah satu alat analisis statistik yang bertujuan 

untuk prediksi. Regresi akan menghasilkan parameter estimate yang 

menunjukkan berapa nilai rata-rata Y pada nilai X yang terjadi. 

Parameter yang dihasilkan dalam analisis regresi menggambarkan 

respons Y atas perbedaan variabel X 

Tabel 4.19 
Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Parameter B Std. Error t Sig 
Konstanta 0,972 2,841 0,342 0,734 
KT 0,184 0,081 2,267 0,028 

LK 0,176 0,086 2,059 0,045 

M 0,277 0,120 2,304 0,026 

BO 0,308 0,110 2,801 0,007 
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F-Statistik  18,516  R Square  0,622 
Signifikansi  0,000   Adjusted R Square 0,588 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.19 di atas diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut: 

KK = 0,972 + 0,184KT + 0,176LK+ 0,277M + 0,308BO + e 

Interpretasi: 

1) Nilai konstanta (a) = 0,972 bernilai positif. Artinya kinerja 

karyawan (KK) sebesar 0,972 dengan ketentuan variabel dalam 

penelitian ini tidak dimasukkan dalam persamaan regresi atau 

bernilai konstan (0). 

2) Nilai koefisien regresi variabel kepemimpinan transformasional 

(KT) (b1) sebesar 0,184. Artinya apabila kepemimpinan 

transformasional dinaikkan 1 satuan maka akan meningkatkan 

kinerja karyawan sebesar 0,184, dengan catatan variabel 

independen lainnya bernilai konstan (0).  

3) Nilai koefisien regresi variabel lingkungan kerja (LK) (b2) sebesar 

0,176. Artinya apabila lingkungan kerja dinaikkan 1 satuan maka 

akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,176, dengan 

catatan variabel independen lainnya bernilai konstan (0).  

4) Nilai koefisien regresi variabel motivasi (M) (b3) sebesar 0,277. 

Artinya apabila motivasi dinaikkan 1 satuan maka akan 

meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,277, dengan catatan 

variabel independen lainnya bernilai konstan (0).  
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5) Nilai koefisien regresi variabel budaya organisasi (BO) (b4) 

sebesar 0,308. Artinya apabila budaya organisasi dinaikkan 1 

satuan maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,308, 

dengan catatan variabel independen lainnya bernilai konstan (0).  

6) Nilai koefisien regresi variabel budaya organisasi (b4) sebesar 

0,308 paling besar diantara nilai koefisien regresi variabel 

kepemimpinan transformasional, lingkungan kerja, dan motivasi, 

maka dapat disimpulkan variabel budaya organisasi berpengaruh 

paling besar terhadap kinerja karyawan dibandingkan variabel 

lainnya. 

b. Uji F 

Bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel indepeden 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Hasil uji 

F disajikan pada Tabel 4.20 berikut: 

Tabel 4.20 
Hasil Uji F (Simultan) 

Fhitung Ftabel Sig Kritik Keputusan 
18,516 2,56 0,000 0,050 Secara simultan berpengaruh 

signifikan 
Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.20 di atas diketahui nilai Fhitung = 18,516> 

Ftabel = 2,56, dan didukung sig. 0,000 < 0,05, sehingga Ho ditolak dan 

Ha diterima, maka terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan 

antara kepemimpinan transformasional, lingkungan kerja, motivasi dan 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 
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c. Uji t (Parsial) 

Bertujuan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen atau mempunyai pengaruh yang signifikan atau 

tidak signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji t disajikan pada 

Tabel 4.21 berikut: 

Tabel 4.21 
Hasil Uji t (Parsial) 

Parameter thitung ttabel Sig Keputusan 
Kepemimpinan Transformasional 2,267 2,013 0,028 Berpengaruh signifikan 
Lingkungan Kerja 2,059 2,013 0,045 Berpengaruh signifikan 
Motivasi 2,304 2,013 0,026 Berpengaruh signifikan 
Budaya Organisasi 2,801 2,013 0,007 Berpengaruh signifikan 

  Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
 

Berdasarkan tabel 4.21 di atas diketahui kepemimpinan 

transformasional, lingkungan kerja, motivasi dan budaya organisasi 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

1) Kepemimpinan transformasional diketahui diperoleh nilai thitung = 

2,267 lebih besar dari ttabel = 2,013 atau dapat dilihat dari nilai 

signifikansi 0,028 < 0,05. Maka Ho ditolak dan menerima Ha, 

artinya kepemimpinan transformasional secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2) Lingkungan kerja diketahui diperoleh nilai thitung = 2,059 lebih 

besar dari ttabel = 2,013 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 

0,045 < 0,05. Maka Ho ditolak dan menerima Ha, artinya 

lingkungan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 
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3) Motivasi diketahui diperoleh nilai thitung = 2,304 lebih besar dari 

ttabel = 2,013 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,026 < 0,05. 

Maka Ho ditolak dan menerima Ha, artinya motivasi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

4) Budaya organisasi diketahui diperoleh nilai thitung = 2,801 lebih 

besar dari ttabel = 2,013 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 

0,007 < 0,05. Maka Ho ditolak dan menerima Ha, artinya budaya 

organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

d. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan  model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. 

Tabel 4.22 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

R R Square Adjusted R Square 
0,789 0,622 0,588 

Sumber: Data Sekunder Diolah 
 

Berdasarkan data tabel 4.22 di atas diperoleh nilai koefisien 

determinasi dengan Adjusted R Square sebesar 0,588. Hal ini berarti 

bahwa 58,8% variasi variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh 

variabel kepemimpinan transformasional, lingkungan kerja, motivasi 

dan budaya organisasi sedangkan sisanya yaitu 41,2% dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 
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F. Pembahasan 

1. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan 

transformasional nilai koefisien regresi (b1) positif sebesar 0,184, 

didukung oleh nilai thitung sebesar 2,267 dan sig. sebesar 0,028, maka dapat 

dikatakan bahwa H1 diterima. H1 diterima berarti kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan BMT 

Amanah Ummah Sukoharjo. Semakin ditingkatkan kepemimpinan 

transformasional maka semakin meningkat kinerja karyawan. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Menurut Bass dalam 

Adinata (2015:142), bahwa kepemimpinan transformasional adalah 

kemampuan pemimpin mengubah lingkungan kerja, motivasi kerja, pola 

kerja, dan nilai-nilai kerja yang persepsikan bawahan sehingga  mereka 

lebih mampu mengoptimalkan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pemimpin transformasional berupaya melakukan transforming of 

visionary menjadi visi bersama sehingga mereka (bawahan dan pimpinan) 

bekerja untuk mewujudkan visi menjadi kenyataan. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinata 

(2015) dimana dalam penelitian tersebut hasil yang didapat sama yaitu 

variabel kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan KJKS BMT Tamzis Bandung. 
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2. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja 

memiliki nilai koefisien regresi (b2) positif sebesar 0,178, didukung oleh 

nilai thitung sebesar 2,059 dan sig sebesar 0,045 maka dapat dikatakan 

bahwa H2 diterima. H2 diterima berarti lingkungan kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan BMT Amanah Ummah Sukoharjo. 

Semakin ditingkatkan lingkungan kerja maka semakin meningkat kinerja 

karyawan. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Menurut As’ad 

(1991: 47) dan Alex S.Niti Semito (1982:183)  dalam Hidayat dan Taufiq ( 

2012). Lingkungan adalah keseluruhan atau setiap aspek dan gejala fisik 

dan sosial kultural yang mempengaruhi individu. Kerja adalah aktivitas 

manusia baik fisik maupun mental yang didasarkan adalah bawaan dan 

mempunyai tujuan yaitu mendapatkan kepuasan dan dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para 

pekerjaan dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas 

– tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja sebagai sumber informasi dan 

tempat melakukan aktivitas, maka kondisi lingkungan kerja yang baik 

harus dicapai agar karyawan merasa betah dan nyaman di dalam ruangan 

untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat efisiensi yang tinggi. 

Hasil ini sejalan dengan  penelitian yang dilakukan oleh Hidayat 

dan Taufiq (2012) dimana dalam penelitian tersebut hasil yang didapat 
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sama yaitu variabel lingkungan kerja memiliki berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan PDAM kabupaten Lumajang. 

3. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi 

memiliki nilai koefisien regresi (b3) positif sebesar 0,277, didukung oleh 

nilai thitung sebesar 2,304 dan sig sebesar 0,026 maka dapat dikatakan 

bahwa H3 diterima. H3 diterima berarti motivasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Hasil positif 

menunjukkan semakin ditingkatkan motivasi maka semakin meningkat 

kinerja karyawan. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Menurut Ernes Mc 

Cormick dalam Adinata (2015:148) mengungkapkan mengenai 

keterhubungan motivasi kerja dalam hubunganya dengan kerja sebagai 

kondisi yang berpengaruh membangkitkan dan memelihara perilaku yang 

berhubungan dengan kinerja. Motivasi yang timbul dari dorongan luar dan 

juga dari dalam akan mendorong seseorang untuk menunjukkan satu 

tindakan kearah yang diinginkan berupa performence (kinerja) yang 

menjadi tujuannya. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinata 

(2015) yang menemukan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan KJKS BMT Tamzis Bandung; penelitian Wasana dan Wirajaya 

(2015) yang menemukan motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja 

manajerial karyawan Bank Perkreditan Rakyat Sekabupaten Gianyar; serta 
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penelitian Hidayat dan Taufiq (2012) yang menemukan motivasi kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja  karyawan Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Lumajang. 

4. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel budaya 

organisasi memiliki nilai koefisien regresi (b4) positif sebesar 0,308, 

didukung oleh nilai thitung sebesar 2,801 dan sig sebesar 0,007 maka dapat 

dikatakan bahwa H4 diterima. H4 diterima berarti budaya organisasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan BMT Amanah Ummah 

Sukoharjo. Hasil positif menunjukkan semakin ditingkatkan budaya 

organisasi maka semakin meningkat kinerja karyawan. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Menurut Sharplin 

dalam Adinata (2015:148) budaya organisasi merupakan suatu sistem 

nilai, kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling 

berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-

norma perilaku organisasi. Budaya organisasi yang kuat membantu kinerja 

organisasi karena memberikan struktur dan kontrol yangdibutuhkan tanpa 

harus bersandar pada birokrasi formal yang kaku dan yang dapat menekan 

tumbuhnya motivasi dan inovasi. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinata 

(2015) yang menemukan budaya organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan KJKS BMT Tamzis Bandung. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penulis dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan trasformasional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Semakin baik 

kepemimpinan transformasional maka semakin meningkat kinerja 

karyawan, sehingga hipotesis 1 terbukti  kebenarannya. 

2. Lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Semakin baik lingkungan 

kerja maka semakin meningkat kinerja karyawan, sehingga hipotesis 2 

terbukti kebenarannya. 

3. Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan BMT 

Amanah Ummah Sukoharjo. Semakin tinggi motivasi karyawan maka 

semakin meningkat kinerja karyawan, sehingga hipotesis 3 terbukti 

kebenarannya. 

4. Budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Semakin baik budaya 

organisasi maka semakin meningkat kinerja karyawan, sehinggahipotesis 4 

terbukti kebenarannya. 

 



78 
 

B. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, 

antara lain: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan metode survey melalui kuesioner, tanpa 

melakukan wawancara dan terlibat langsung dalam aktivitas instansi, 

sehingga simpulan yang dikemukakan hanya berdasarkan pada data yang 

terkumpul melalui instrument secara tertulis. 

2. Kinerja karyawan merupakan hal yang komplek. Kinerja karyawan tidak 

hanya dipengaruhi oleh kepemimpinan transformasional, lingkungan kerja, 

motivasi dan budaya organisasi, akan tetapi masih banyak faktor lain yang 

tidak digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi tinggi 

rendahnya kinerja karyawan. 

3. Penelitian ini hanya terbatas dengan 50 sampel. 

 

C. Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Lingkungan kerja seperti fasilitas-fasilitas pendukung yaitu, tempat 

parkir dan fasilitas kerja kendaraan perlu diberikan kepada karyawan, 

sehingga karyawan mampu bekerja secara maksimal. 

b. Kepemimpinan transformasional sebaiknya diperhatikan, karena 

kepemimpinan tersebut penting dalam kesiapan bekerja antara 

pimpinan dengan bawahan, dan juga mengetahui situasi secara 

keseluruhan dari nasabah. 
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2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya dapat dilaksanakan dengan mengembangkan 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini kedalam 

dimensi yang lebih spesifik, seperti kepemimpinan transformasional 

dapat dijabarkan dalam kepemimpinan otoriter, demokrasi, militeristis 

dan sebagainya. 

b. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variable lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan, seperti kompensasi, disiplin kerja, 

komitmen organisasi, kepuasan kerja dan sebagainya.  
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