
 

 

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI  

KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN  

PT. STARFOOD JAYA PRIMA KUDUS 
 

 

SKRIPSI 
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

pada Universitas Negeri Semarang 
 
 
 
 
 

Oleh 
AUFA FARID 

7350406539 
 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
2011 



 

ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 
Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian 

skripsi pada : 

 

Hari : 

Tanggal : 

 

 

 

 

 

 

Dosen Pembimbing I     Dosen Pembimbing II 

 

 

 

Drs.S.Martono, M.Si        Nina Oktarina,S.Pd, M.Pd 

NIP. 196603081989011001       NIP. 197810072003122002 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Manajemen 

 

 

 

 Drs. Sugiharto, M.Si 

NIP. 195708201983031002 

 



 

iii 

PENGESAHAN KELULUSAN 
 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada : 

Hari : 

Tanggal : 

 

Penguji 

 

 

Dorojatun Prihandono, SE, MM 

197311092005011001 

 

 

  Anggota I                Anggota II 

 

 

 

Drs.S.Martono, M.Si               Nina Oktarina,S.Pd,M.Pd 

NIP. 196603081989011001                 NIP. 197810072003122002 

 

 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ekonomi 

 

 

 

Drs.S.Martono, M.Si 

NIP. 196603081989011001  

 



 

iv 

PERNYATAAN 
 

 Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari 

terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya 

bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

       Semarang, Januari  2011 

 

 

 

       Aufa farid       

        NIM  7350406539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO : 
 

 Sabar dan kerja keras kunci  

Sebuah keberhasilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 PERSEMBAHAN : 
1. Untuk Bapak, Ibu, dan Saudaraku 

tersayang yang selalu memberiku 

dukungan, doa dan kasih sayang 

kepadaku 

2. Almamaterku UNNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. Starfood Jaya Prima Kudus” tepat pada waktunya. Segenap 

usaha dan kerja penulis tidak mungkin membuahkan hasil tanpa kehendak-Nya. 

Segala halangan dan rintangan tidak akan mampu dilalui tanpa jalan terang yang 

ditunjukkan dan digariskan-Nya. 

Penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan 

terima kasih kepada : 

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Unnes yang memberikan 

kesempatan saya dalam menempuh kuliah di Universitas Negeri Semarang. 

2. Drs.S.Martono, M.Si Dekan Fakultas Ekonomi Unnes yang memberi 

kesempatan saya dalam menempuh pembelajaran di Fakultas Ekonomi. 

3. Drs. Sugiharto, M.Si, Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unnes. 

yang memberi kesempatan saya dalam menempuh pembelajaran di Jurusan 

Manajemen. 

4. Drs.S.Martono, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan dan memberikan banyak ilmu dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Nina Oktarina,S.Pd,M.Pd. selaku dosen pembimbing II. yang telah 

memberikan bimbingan dan memberikan banyak ilmu dalam penyusunan 

skripsi ini. 

6. Dorojatun Prihandono, SE, MM selaku dosen penguji yang telah menguji dan 

memberikan masukan kepada penulis. 

7. Pimpinan dan karyawan PT Starfood Jaya Prima Kudus khususnya Ibu Nining 

selaku Manajer HRD yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini. 

8. Ibu, Bapak beserta keluarga tercinta yang memberikan kasih sayang, motivasi, 

inspirasi, doa dan mengajarkan begitu banyak hal dalam hidup. 



 

vii 

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

 

 

 

 Semarang,    Januari 2011 

 

 Penulis 

 

 

 

 



 

viii 

SARI 
 

Farid, Aufa. 2010. “Pengaruh Kepemimpinan dan motivasi Kerja terhadap 
Kinerja Karyawan pada PT. Starfood Jaya Prima Kudus”. Skripsi. Jurusan 
Manajemen, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Dosen 
Pembimbing I.Drs.Martono, M.Si. Dosen Pembimbing II. Nina Oktarina, S.Pd., 
M.Pd. 
 
Kata Kunci : Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Kinerja Karyawan 

PT. Starfood Jaya Prima Kudus adalah salah satu perusahaan yang 
bergerak dalam produksi makanan dan minuman ringan. Dari survei awal 
diketahui bahwa masih terdapat kelemahan dalam kinerja karyawan yang yang 
dilihat dari tingginya tingkat tidak kehadiran karyawan dan indisipliner karyawan 
yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Permasalahan yang dikaji 
adalah sejauh mana pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan untuk 
mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja 
terhadap kinerja karyawan baik secara parsial maupun simultan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Starfood Jaya 
Prima Kudus sebanyak 150 orang. Sampel ditentukan dengan teknik Proportional 
Area Random Sampling, dengan responden sebanyak 109 orang. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner (angket). Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrumen (uji validitas dan uji 
reliabilitas),  uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis, dan 
koefisien determinasi dengan menggunakan program SPSS 15. 

Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linier berganda Y = 0,159+ 
0,456 X1 + 0,365 X2. Hal ini berarti jika variabel kepemimpinan dan motivasi 
diasumsikan tetap maka kinerja karyawan akan bernilai sebesar 0,159. Sedangkan 
nilai koefisien kepemimpinan bernilai 0,456 menyatakan bahwa setiap terjadi 
kenaikan 1 skor untuk kepemimpinan akan diikuti dengan kenaikan kinerja 
bernilai 0,456. Nilai koefisien motivasi menunjukkan angka bernilai 0,365 
menyatakan bahwa apabila terjadi kenaikan 1 skor untuk motivasi akan diikuti 
dengan terjadi kenaikan kinerja senilai 0,365.Koefisien determinasi (Adjusted R2) 
sebesar 0,553, hal ini berarti 55,3% kinerja karyawan unit sewing PT. Starfood 
Jaya Prima Kudus dipengaruhi oleh variabel kepemimpinan dan motivasi, 
sedangkan sisanya 44,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar 
variabel yang diteliti dalam penelitian ini. 

Simpulan penelitian ini adalah ada pengaruh secara parsial dan simultan 
antara kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Disarankan 
sebaiknya pemimpin yang ada pada PT. Starfood Jaya Prima Kudus agar 
memberikan motivasi yang lebih tinggi kepada karyawan guna terciptanya kinerja 
yang tinggi. Untuk karyawan PT. Starfood Jaya Prima Kudus untuk lebih 
meningkatkan kualitas bukan hanya kuantitas produk yang dihasilkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari suatu perusahaan atau 

organisasi bukan hanya ditentukan dari keberhasilan mengelola keuangan semata, 

keunggulan tekhnologi sarana ataupun prasarana yang dimiliki. Tetapi juga 

ditentukan dari keberhasilannya mengelola sumber daya manusia. Oleh karena itu, 

organisasi dituntut untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dengan 

baik demi kelangsungan hidup dan kemajuan organsiasi. 

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang dapat memanfaatkan 

sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Baik sumber daya manusia, 

bahan baku, dan peralatan yang dimiliki perusahaan. Jika perusahaan mampu 

memanfaatkan sumber daya yang ada akan menunjang gerak lajunya perusahaan 

yang berkelanjutan. Setiap perusahaan harus menerima kenyataan bahwa 

eksistensinya  di masa depan tergantung dari sumber daya manusia. Tanpa 

memiliki sumber daya manusia yang kompetitif sebuah perusahaan akan memiliki 

kemunduran dan akhirnya dapat tersisih karena ketidakmampuan menghadapi 

pesaing.  

 Kontribusi karyawan bagi organisasi sangat penting, karena karyawan 

adalah penghasil kerja bagi organisasi. Berhasil tidaknya suatu organisasi 

ditentukan oleh unsur manusia yang melakukan pekerjaan sehingga perlu adanya 
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balas jasa terhadap karyawan sesuai dengan sifat dan keadaannya. Karyawan yang 

memberikan kontribusi maksimal, dapat menghasilkan kepuasan bagi perusahaan 

atau organisasi. 

 Kinerja karyawan merupakan gabungan dari kemampuan, usaha, dan 

kesempatan yang dapat diukur dari akibat yang dihasilkan. Oleh karena itu kinerja 

bukan hanya menyangkut karakteristik pribadi yang ditunjukkan oleh seseorang, 

melainkan hasil kerja yang telah dan akan dilakukan oleh seseorang. 

 Menurut Hasibuan (2002:160) kinerja adalah merupakan suatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, 

usaha, dan kesempatan. Kinerja adalah hal yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya tersebut, 

perusahaan perlu mengadakan standar kerja tertentu di dalam perusahaan. Standar 

kerja menjelaskan tentang tingkat-tingkat kinerja yang diharapkan, dan 

merupakan bahan perbandingan, tujuan, ataupun target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Adalah penting bagi perusahaan untuk menetapkan standar-standar 

tertentu sebelum pekerjaan itu tampil, sehingga semua yang terlibat akan 

memahami kinerja yang diharapkan (Mathis, 2002:80). Sehingga kinerja 

merupakan hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran atau standar yang 

berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.                                                                                   

 Berbagai macam hambatan pasti akan ditemui oleh para individu 

organisasi untuk dapat bekerja dengan baik agar kinerja mereka dapat diterima 

dengan baik pula oleh perusahaan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja, antara lain: kompensasi, stres kerja, lingkungan kerja, budaya organisasi, 
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disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi, kepemimpinan, dan motivasi. Namun 

dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada dua variabel bebas yang 

mempengaruhi kinerja yakni kepemimpinan dan motivasi. Dalam banyak studi 

yang telah dilakukan bahwasannya apabila kepemimpinan dan motivasi baik, 

maka kinerja yang dihasilkan akan baik pula. 

Kepemimpinan merupakan faktor penting dari perusahaan sebab dalam 

kenyataannya pemimpin dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja 

karyawan, keamanan, kualitas kehidupan kerja, dan terutama tingkat prestasi 

suatu organisasi (Hani Handoko, 2001:293). Menurut Stoner dalam Handoko ( 

2003:294) Kepemimpinan merupakan suatu proses pengarahan dan pemberian 

pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling 

berhubungan tugasnya. Perilaku pemimpin pada dasarnya terkait dengan proses 

pertukaran yang terjadi antara pemimpin dan bawahannya.  

Seorang pemimpin dikatakan tidak efektif, apabila tidak dapat memotivasi 

dan menggerakkan karyawan pada suatu pekerjaan dan lingkungan tertentu. 

Efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh ketrampilannya mempengaruhi dan 

mengarahkan para anggotanya. Pada kenyataannya, pemimpin dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan dan kegairahan kerja, keamanan, kualitas 

kehidupan kerja dan tingkat prestasi kerja suatu organisasi. Pemimpin juga 

memainkan peranan  kritis dalam membantu kelompok, individu, untuk mencapai 

tujuan. 

Kepemimpinan merupakan serangkaian usaha dari pemimpin dalam 

mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya sedemikian rupa sehingga para 
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bawahannya tersebut dapat bekerja dengan baik, bersemangat tinggi, dan 

mempunyai disiplin serta tanggung jawab yang tinggi pula terhadap atasan. 

Memimpin juga melibatkan pemberian motivasi kepada seluruh departemen, 

divisi, dan individu yang bekerja langsung dengan manajer atau pimpinan. 

Kepemimpinan yang bisa menumbuhkan motivasi kerja karyawan adalah 

kepemimpinan yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri para karyawan dalam 

menjalankan tugasnya masing-masing. 

 Motivasi merupakan dorongan atau semangat yang membuat seseorang 

mempunyai tujuan, ukuran standar yang dicapai (Munandar,2001:315).Motivasi 

atau dorongan untuk bekerja sangat penting dalam penentuan tinggi rendahnya 

kerja perusahaan. Motivasi juga akan mendorong seseorang untuk bekerja lebih 

baik agar meraih kinerja yang diharapkan, sehingga mendapatkan apa yang 

menjadi kebutuhannya. Oleh karena itu, motivasi sangat penting dimiliki oleh 

pimpinan dan karyawan dalam meningkatkan semangat kerja dan kinerja para 

karyawan (Wursanto, 2001:132). 

Kinerja merupakan suatu aspek yang sangat penting pada suatu perusahaan 

yang selalu menginginkan hasil kerjanya semaksimal mungkin. Seseorang akan 

selalu mendambakan penghargaan terhadap hasil pekerjaannya dan mengharapkan 

imbalan yang adil. Adanya kinerja karyawan yang tinggi akan dapat membantu 

upaya perusahaan dalam rangka mengembangkan usahanya.  

Kinerja karyawan yang tinggi tidak semata-mata muncul dengan 

sendirinya. Untuk menghasilkan kinerja karyawan yang tinggi peran seorang 

pemimpin sangat mutlak diperlukan, karena dengan motivasi dari seorang 
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pemimpin karyawan dapat meningkatkan kinerjanya. Ini dikarenakan karyawan 

merasa diperhatikan oleh atasannya.  

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Starfood Jaya Prima Kudus  yang 

bergerak dalam bidang produksi  makanan dan minuman ringan, hasil produksi 

yang dihasilkan PT. Starfood Jaya Prima di pasarkan keseluruh wilayah 

Indonesia. PT. Starfood Jaya Prima Kudus pada tahun 2010 mengalami penurunan 

produksi yang menghasilkan 108.000 kardus, dibandingkan dengan tahun 2009 

yang menghasilkan 126.000 kardus. Pada setiap kardus terisi 40 buah minuman. 

Padahal permintaan konsumen pada tahun 2010 meningkat 130.000 kardus. 

Melihat kenyataan diatas PT. Starfood Jaya Prima Kudus harus melakukan 

kebijakan-kebijakan yang tepat demi memenuhi target yang diinginkan. 

Untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan, PT. Starfood Jaya 

Prima Kudus  meyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang kerja seperti 

peralatan kerja yang baik, fasilitas kantin, mushola, loker, air minum, tempat 

parkir, dan juga penempatan supervisor yang kompeten yang selalu dapat 

mengarahkan dan membimbing kerja karyawan dengan baik dan benar. Selain itu, 

karyawan juga diikutkan program Jamsostek, dan diberi tunjangan ketrampilan 

bagi karyawan yang berprestasi.  

Gaji karyawan mimimal pada tahun 2009 ditetapkan sesuai UMK tahun 

2009 berdasar pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah No:561.4/52/2008. Lalu 

pada tahun 2010 berdasar pada Keputusan Gubernur jawa Tengah 

No:561.4/108/2009, gaji karyawan minimal dinaikkan sesuai kenaikan UMK 

tahun 2010 yaitu sebesar  Rp.824.000,- dari sebelumnya Rp.759.360,-. Namun 
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tampaknya berbagai kebijakan perusahaan tersebut belum dapat memuaskan 

karyawan PT. Starfood Jaya Prima Kudus. Hal ini terlihat dari data absensi  

karyawan berikut ini : 

Tabel 1.1 Daftar absensi karyawan 

NO  BULAN  IZIN  SAKIT  TERLAMBAT 

1  Juli  5  15  11 

2  Agustus  12  17  0 

3  September  21  38  23 

4  Oktober  13  11  16 

5  November  9  39  15 

6  Desember  14  29  21 

Keterangan : jumlah karyawan 150 orang 

Sumber : PT. Starfood Jaya Prima Kudus, tahun 2010 

Berdasar data di atas, tingkat absensi karyawan pada tahun 2010 cukup 

tinggi walau gaji karyawan naik seiring dengan kenaikan UMK tahun 2010 tapi 

masih ada karyawan yang tidak masuk kerja. Handoko (2008:197) mengatakan 

kinerja mempengaruhi tingkat absensi. Jika kinerja karyawan tinggi, karyawan 

akan merasa bertanggung jawab, dan terpacu untuk bekerja semaksimal mungkin. 

Sehingga absensi karyawan dapat diminimalisir. 

Berpijak dari pertimbangan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan memilih masalah kepemimpinan dan motivasi kerja yang 

berkaitan dengan kinerja  karyawan dengan mengambil judul 
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”PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP  

KINERJA KARYAWAN PADA PT. STARFOOD JAYA PRIMA KUDUS”. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka secara terperinci 

masalah yang diteliti : 

1. Adakah pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. 

Starfood Jaya Prima Kudus? 

2. Adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja Karyawan PT. 

Starfood Jaya Prima Kudus? 

3. Adakah pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Starfood Jaya Prima Kudus? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan PT. Stafood Jaya Prima Kudus.  

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. Starfood Jaya Prima Kudus.  

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh kepemimpinan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Starfood Jaya Prima 

Kudus. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi dan sekaligus 

perbendaharaan pustaka dalam dunia bisnis. 

b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menerapkan teori yang 

penulis peroleh di bangku kuliah yang dipraktikkan dalam dunia usaha 

yang realistis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan maupun badan usaha yang lain khususnya PT. Starfood 

Jaya Prima Kudus, untuk mengetahui sejauh mana kepemimpinan dan 

motivasi berpengaruh pada kinerja karyawan yang diharapkan oleh 

perusahaan tersebut, kemudian hasilnya dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam menyusun strategi dan menyusun kebijakan 

pemimpin untuk meningkatkan kinerja para karyawan. 

b. Bagi para akademisi sebagai implikasi lebih lanjut dalam memberikan 

informasi guna menciptakan peningkatan kemampuan dan pemahaman 

mengenai manajemen sumber daya manusia yang mengarah pada 

kondisi kinerja karyawan di dalam perusahaan. 
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BAB  II 

LANDASAN  TEORI 

 

2.1. Kinerja  

Kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk 

mencapai tujuannya. Rivai ( 2004:14); kinerja merupakan hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar 

hasil kerja, target atau criteria yang telah disepakati bersama. 

. Menurut Maier (As’ad, 2001:46), pada umumnya kinerja diberi batasan 

sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sehingga 

kinerja merupakan hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku 

untuk pekerjaan yang bersangkutan. Desler mengatakan bahwa kinerja sama 

halnya dengan prestasi kerja, adalah perbandingan antara hasil kerja yang secara 

nyata dengan standar kerja yang ditetapkan. Jadi dalam hal ini kinerja lebih 

memfokuskan pada hasil kerjanya (Desler, 1997:513). 

Suprihanto (dalam Srimulyo, 1999:39), mengatakan bahwa kinerja atau 

prestasi kerja seseorang karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja seseorang 

karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan kemungkinan. misalnya 

standar target atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu atau telah 

disepakati bersama. Dengan demikian kinerja adalah hasil kerja yang telah dicapai 
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oleh karyawan menurut ukuran atau standar yang telah ditentukan terlebih dahulu 

atau telah disepakati bersama. 

2.1.1   Penilaian Kineja  

Penilaian kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik karyawan 

mengerjakan pekerjaan ketika dibandingkan dengan satu set standar, dan 

kemudian mengkomunikasikan dengan para karyawan. Penilaian kinerja 

merupakan kegiatan manejer yang paling tidak disukai, dan mungkin ada 

beberapa alasan untuk perasaan demikian. Penilaian kinerja tidak semuanya 

bersifat positif, karena ada karyawan yang kinerjanya buruk, kasus ini yang 

membuat manajer menjadi dilema. Disatu sisi manajer menilai dan menegur 

karyawan yang kinerja buruk supaya meningkatkan kinerjanya, disisi lain manajer 

mempunyai beban rasa tidak menyenangkan jika menegur dan menilai kinerja 

karyawannya yang buruk. 

Penilaian kinerja karyawan mempunyai dua penggunaan yang umum di 

dalam organisasi, dan keduanya bisa menimbulkan konflik yang potensial. Salah 

satu kegunaan adalah mengukur kinerja untuk tujuan memberikan penghargaan 

atau dengan kata lain untuk membuat keputusan administrative mengenai 

karyawan yang bersangkutan. Promosi atau pemecatan karyawan bisa tergantung 

pada hasil penialaian ini, yang sering membuat hal ini menjadi sulit untuk 

dilakukan oleh manajer. Kegunaan dari penilaian kinerja selanjutnya adalah untuk 

pengembangan potensi individu. Pada kegunaan ini seorang manajer berperan 

sebagai konselor daripada seorang hakim, dan atmosfernya sering kali berbeda. 
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Penekanannya adalah mengidentifikasikan potensi dan perencanaan terhadap arah 

dan kesempatan pertumbuhan karyawan. 

2.1.2  Sistem Manajemen Kinerja  

Sistem manajemen prestasi kerja atau kinerja (Performance management 

system) merupakan proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendorong, 

mengukur, mengevaluasi, meningkatkan, dan memberikan penghargaan terhadap 

kinerja karyawannya. Jadi manajemen kinerja adalah suatu proses yang dirancang 

untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu sedemikian rupa, 

sehingga baik tujuan individu maupun tujuan organisasi dapat bertemu, dalam hal 

ini bagi pekerja bukan saja tujuan individunya yang tercapai, tetapi dia ikut pula 

dalam pencapaian tujuan organisasi, yang membuat dirinya termotivasi serta 

mendapat kepuasan yang lebih besar.  

Manajemen kinerja yang efektif akan memberikan beberapa hasil, 

diantaranya adalah : 1) tujuan yang jelas bagi organisasi dan proses yang benar 

untuk mengidentifikasi, mengembangkan, mengukur, dan membahas tujuan.2) 

integgrasi antara tujuan secara luas yang dibuat oleh manajemen senior dengan 

tujuan masing-masing karyawan. 3) kejelasan yang lebih baik mengenai aspirasi 

dan tujuan organisasi. 4) pengembangan budaya kinerja yang prioritas utamanya 

terletak pada hasil daripada hanya pada aspek kosmetik fungsi organisasi, seperti 

penyesuaian terhadap prosedur standar. 5) pelaksanaan dialog berkelanjutan 

antara manajemen dengan pekerja. 6) pengembangan lingkungan yang lebih 

terbuka. 7) organisasi dapat mencapaii tujuan yang diinginkan. 8) mendorong 

perkembangan pribadi.  
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2.1.3  Merencanakan Kineja 

Pada tahap awal dalam merencanakan kinerja harus jelas mengenai apa yang 

diharapkan dan apa yang akan diperoleh organisasi melalui komitmen yang kuat 

dari atasan untuk memperkenalkan proses yang akan dibuat.tahap selanjutnya 

adalah menetapkan tujuan. Tujuan yang ditetapkan dapat dikembangkan dari arah 

dan strategi organisasi secara keseluruhan, dengan pendekatan baik dari atas 

bawah (top-down) maupun dari bawah ke atas (bottom-up).tujuan yang ditetapkan 

harus memenuhi kriteria SMART yaitu : Spesifik (tepat), Measurable (dapat 

diukur), Achievable (dapat dicapai), Result Oriented (berrorientasikan hasil), dan 

Time Related (terikat oleh waktu). 

2.1.4  Mengelola Kineja 

Setelah rencana kerja ditetapkan atau disusun maka tahap selanjutnya adalah 

mengelola kinerja yakni memastikan bahwa rencana kinerja yang ditetapkan dapat 

dilaksanakan dengan baik dan hasil yang ditentukan akan tercapai. Peran manajer 

pada tahap ini adalah memberikan dukungan kepada pekerja dan menciptakan 

kondisi yang kondusif bagi mereka untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

 

2.2.  Teori-teori kinerja  

a. Goal Theory 

Teori ini dikemukakan oleh Georgopoulus (1975) yang disebut Path Goal 

Theory. Menurutnya performance adalah fungsi dari facilitating process dan 

inhibiting process. Prinsip dasarnya adalah kalau seseorang melihat bahwa 

performance yang tinggi itu merupakan jalur (path) untuk memuaskan needs 
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(goal) tertentu, maka ia akan berbuat mengikuti jalur tersebut sebagai fungsi dari 

level of needs yang bersangkutan. 

Kesimpulan dari teori ini adalah bahwa performance kerja itu adalah fungsi 

dari motivasi untuk berproduksi dengan level tertentu. Motivasinya ditentukan 

kebutuhan yang mendasari tujuan yang bersangkutan dan merupakan alat 

(instrumentality) dari tingkah laku produktif itu terhadap tujuan yang diinginkan 

(As’ad,2001:57). 

b.  Attribusi / Expectancy Theory 

Pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958), pendekatan teori attribusi ini 

mengenai performance kerja dirumuskan sebagai berikut : 

Teori Attribusi  

P = M X  

A 

Sumber : Psikologi Industi, As’ad, 2001 :58 

Keterangan : 

P = Performance  

A = Ability 

M = Motivation 

Konsep ini akhirnya menjadi sangat populer dan sering kali dikutip oleh 

para ahli-ahli lainnya seperti Meier (1965) Lawler dan Porter (1967), dan Vroom 

(1964). Berpiijak dari formula diatas, menurut teori performance adalah hasil 

interaksi antara motivation dan ability (kemampuan dasar). Atas dasar ini Vroom 

(1964) menyarankan agar karyawan yang akan ditraining, haruslah orang yang 
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bermotivasi tinggi, sedangkan karyawan yang perlu dimotivasi adalah karyawan 

yang berability tinggi (As’ad, 2001:58).  

Perusahaan sangat membutuhkan karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, 

Untuk mendapatkannya perusahaan melalui manajemen personalia wajib 

menyeleksi karyawan yang dibutuhkan. Dari berbagai criteria calon karyawan 

yang diseleksi, menurut teori attribusi haruslah karyawan yang bermotivasi tinggi 

dan ability (kemampuan dasar) seorang karyawan, dengan motivasi yang tinggi 

dan kemampuan dasar dalam bidangnya karyawan akan bertanggung jawab atas 

pekerjaannya, sehingga kemajuan dan eksistensi perusahaan akan terwujud. 

2.2.1  Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Benadin (dalam Robbins, 2006 : 260) menemukakan bahwa kinerja dapat 

dikatakan baiik bila karyawan memenuhi hal-hal sebagai berikut : 

a. Kualitas Kerja, dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan 

kemampuan karyawan. 

b. Kuantitas, diukur dari persepsi karyawan terhadap jumplah aktivitas yang 

ditugaskan besrta hasilnya. 

c. Ketepatan waktu, diukur dari persepsi pegawai terhadap suatu aktivitas yang 

diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi output. 

d. Efektivitas, persepsi karyawan dalam menilai pemanfaatan waktu dalam 

menjalankan tugas, efektivitas penyelesaian tugas yang dibebankan organisasi. 

e. Komitmen Kerja, tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja 

dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan. 



15 

 

2.3  Kepemimpinan  

Di dalam suatu perusahaan diperlukan adanya kepemimpinan yang baik 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Maju mundurnya suatu perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh kepemimpinan seorang pemimpin perusahaan dalam rangka 

mengelola sumber daya manusia yang ada karena pemimpin tidak akan mampu 

menyelesaikan seluruh pekerjaan sendirian saja, melainkan meminta bantuan 

orang lain untuk membantu dengan memberikan tugas-tugas atau mendelegasikan 

kepada orang lain dalam hal ini bawahannya. 

Handoko (2003 : 294) mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan 

yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja 

mencapai tujuan dan sasaran. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran (Robbins, 2006:432). 

Definisi lain kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi aktivitas 

orang lain melalui komunikasi, baik individual maupun kelompok kearah 

pencapaian tujuan (Anoraga, 2004 : 182).  

Kepemimpinan merupakan sebuah fenomena yang kompleks, menurut 

Danim (2004:55) kepemimpinan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu 

atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau 

kelompok lain yang tergabungdalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Terry (2003:152) menyatakan 

kepemimpinan adalah kemampuan mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk 

bekerja bersama dengan kepercayaan serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh pimpinan mereka.  
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Kepemimpinan merupakan suatu proses pengarahan dan usaha 

mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas para anggota kelompok 

(Stoner dalam Umar. 2005:18). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, menggerakkan, 

mengarahkan, mendorong dan mengajak  orang lain untuk bekerja sama dan mau 

bekerja secara produktif guna pencapaian tujuan tertentu. 

Kepemimpinan tumbuh secara alami diantara orang-orang yang dihimpun 

untuk mencapai suatu tujuan dalam satu kelompok. Seorang pemimpin 

mempunyai kekuasaan yang paling tinggi dalam organisasi yang dipimpinnya, 

pemimpin disini mempunyai kekuasaan bukan berarti dapat menindas 

bawahannya. Pemimpin yang bijak mempunyai kekuasaan yaitu 1) kekuasaan 

posisi yang berarti posisi manajer memberinya  kekuasaan untuk memberikan 

peenghargaan atau hukuman kepada bawahannya guna mempengaruhi perilaku 

mereka, 2) Kekuasaan penghargaan berasal dari kekuasaan untuk memberikan 

penghargaan-penghargaan kepada orang lain, 3) kekuasaan pribadi yang berarti 

bawahan mengikuti seorang pemimpin karena rasa hormat, kekaguman, atau 

perhatian yang mereka rasakan terhadap individu tersebut dan ide-idenya, 4) 

kekuasaan ahli, yang berarti para karyawan menghargai dan menghormati 

pengetahuan teknis dan keahlian operasional yang dimiliki seorang manajemen 

puncak, 5) kekuasaan koersif yaitu pemimpin mempunyai hak untuk memecat 

atau menurunkan para karyawannya, mengkritik, atau menarik kenaikan gaji, 

semua itu dilakukan oleh pemimpin karena karyawan bekerja tidak sesuai dengan 

yang diharapkan, 6) kekuasaan pengacu timbul karena seorang pemimpin 



17 

 

mempunyai karismatik yang tinggi yang membuat karyawannya menghormati dan 

menghargai kebijakan-kebijakannya (Richard L. Daft, 2006 :  315). 

Seorang pemimpin harus mempunyai karakteristik pribadi yang istimewa 

seperti intelijensi, nilai-nilai, dan penampilan yang dapat membuat bawahannya 

yakin dan percaya akan kemampuan yang dimilikinya, sehingga akan berdampak 

positif pada organisasi yang dipimpinnya. Untuk mewujudkan kinerja karyawan 

yang tinggi peran pemimpin sangat mutlak dibutuhkan.  

Semua itu dilakukan pemimpin melalui sikap atau perilaku kekeluargaan 

didalam suatu organisasi antara bawahan dan atasan. Yang ditunjukkan melalui 

pemimpin memberi tahu secara langsung para bawahan apa yang harus mereka 

kerjakan, menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan pribadi 

para karyawan, pemim pin menentukan tujuan yang jelas dan menantang bagi 

para bawahannya (Richard L. Daft, 2006 : 334). 

Handoko (2003 : 294) mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan 

yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja 

mencapai tujuan dan sasaran. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran (Robbins, 2006 : 432). 

Definisi lain kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi aktivitas 

orang lain melalui komunikasi, baik individual maupun kelompok kearah 

pencapaian tujuan (Anoraga, 2004 : 182).  

Kepemimpinan merupakan sebuah fenomena yang kompleks, menurut 

Danim (2004 : 55) kepemimpinan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu 

atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau 
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kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Terry (2003 : 152) 

menyatakan kepemimpinan adalah kemampuan mengarahkan pengikut-

pengikutnya untuk bekerja bersama dengan kepercayaan serta tekun mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan mereka.  

Kepemimpinan merupakan suatu proses pengarahan dan usaha 

mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas para anggota kelompok 

(Stoner dalam Umar. 2005:18). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, menggerakkan, 

mengarahkan, mendorong dan mengajak  orang lain untuk bekerja sama dan mau 

bekerja secara produktif guna pencapaian tujuan tertentu. 

Kepemimpinan tumbuh secara alami diantara orang-orang yang dihimpun 

untuk mencapai suatu tujuan dalam satu kelompok. Pemimpin mengalihkan 

rencana-rencana menjadi kegiatan dan membuat rencana-rencana menjadi 

kenyataan. Pemimpin mengadakan komunikasi dengan rekan-rekan dan 

bawahannya untuk menyampaikan rencana tersebut, menjelaskan tujuannya, 

memberitahukan tugas masing-masing, berusaha membangkitkan semangat kerja, 

berusaha mengatasi ketegangan antar anggota kelompok.  

Pemimpin juga melaksanakan fungsi lain yang sangat penting. Mereka 

berusaha untuk memahami problema-problema yang dihadapi bawahannya dan 

perasaan mereka terhadap problema tersebut, pekerjaan mereka, rekan-rekan 

mereka, dan lingkungan kerjanya (Terry, 2003 : 153). 
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Para pemimpin juga mengamati perilaku bawahannya, pengamatan seperti 

itu memberi masukan pimpinan tentang bawahannya dan dijadikan bahan untuk 

menyesuaikan diri agar hubungan mereka lebih harmonis. Pemimpin harus 

mendapat kepuasan dari keberhasilan pekerjaan dan memenuhi pula keinginan-

keinginan dari kelompok kerjanya.  

Pemimpin juga perlu memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan-

tindakan yang perlu diambil guna mencapai tujuan kelompoknya. Untuk itu 

diperlukan suatu pengertian mengenai tindakan-tindakan dari pemimpin tersebut 

agar berpengaruh kepada anggota-anggota kelompok dan pekerjaan yang 

bersangkutan (Terry, 2003 : 154). 

2.3.1  Teori Kepemimpinan  

Menurut Gibson dalam Anoraga (2004 : 183), timbulnya kepemimpinan 

dapat dilihat dari teori-teori kepemimpinan, adapun teori-teori kepemimpinan 

tersebut meliputi : (1) Teori Sifat (Trait Theory), (2) Teori Kelompok, (3) Teori 

Situasional dan model Kontijensi, dan (4) Teori Jalan Kecil (Path-Goal Theory). 

Teori Sifat (Trait Theory), teori ini sering disebut teori “The Great Man” yang 

menyatakan bahwa seseorang bisa berhasil menjadi pemimpin yang baik karena 

seseorang itu dilahirkan demikian. Keith Davis dalam Achmad Slamet (2007 : 

197) menyatakan seorang pemimpin yang dilahirkan harus dibekali dengan 

inteligensia yang tinggi, kematangan sosial, Inner Motivation, Human Relation 

Attitudde, pemimpin yang berhasil mempunyai tingkat inteligensia daripada 

tingkat inteligensia para bawahanya serta mempunyai tingkat emosional yang 
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stabil, percaya diri, minat aktivitas yang luas, selain itu keinginan yang kuat atau 

hasrat yang tinggi untuk berprestasi. 

  Pemimpin yang baik dapat dilihat Teori Kelompok, anggapan dari teori ini 

adalah supaya kelompok bisa mencapai tujuan maka harus terdapat suatu 

pertukaran yang positif diantara pemimpin dan pengikutnya. Teori Situasional dan 

model Kontijensi, kata lain dari teori ini adalah teori situasi, yang pada akhirnya 

melahirkan konsep kepemimpinan situasional. Ajaran teori ini adalah bahwa 

kepemimpinan seseorang akan muncul sejalan dengan situsi / lingkungan yang 

mengelilinginya. Pada saat tertentu seseorang berfungsi sebagai pemimpin, pada 

saat lain sebagai manusia yang dipimpin.  

Model Kepemimpinan Kontijensi berisi tentang hubungan antara gaya 

kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Teori jalan kecil (path-goal 

theory), teori ini menganalisis dampak kepemimpinan terhadap motivasi bawahan, 

kepuasan, dan pelaksanaan kerja. 

2.3.2 Sifat-sifat kepemimpinan  

Upaya untuk menilai sukses tidaknya pemimpin itu dilakukan antara lain 

dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas atau mutu perilakunya, 

yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinanya. Usaha-usaha yang 

sistematis tersebut membuahkan teori sifat atau kesifatan dari kepemimpinan. 

Teori kesifatan atau sifat dikemukakan oleh beberapa ahli. Dalam Handoko (2003 

: 297) Edwin Ghiselli mengemukakan teori mereka tentang teori kesifatan atau 

sifat kepemimpinan. Edwin Ghiselli mengemukakan 5 sifat kepemimpinan yaitu : 
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1. Kemampuan  

Kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas (Supervisory ability) atau 

pelaksana fungsi-fungsi dasar manajemen, terutama pengarahan dan 

pengawasan pekerjaan orang lain. 

2. Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan 

Hal tersebut mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan sukses. 

3. Kecerdasan 

Kecerdasan mencakup kebijakan, pemikiran kreatif, dan daya pikir 

4. Ketegasan 

Ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan 

memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat. 

5. Kepercayaan diri 

Pandangan terhadap dirinya sehingga kemampuan untuk menghadapi masalah. 

Kartono (2003 : 41) menyebutkan bahwa terdapat 10 sifat pemimpin yang 

unggul, yaitu : a) Kekuatan, b) emosi, c) pengetahuan tentang relasi insani, d) 

kejujuran, e) obyektif, f) dorongan pribadi, g) ketrampilan berkomunikasi, h) 

kemampuan mengajar, i) ketrampilan sosial, kecakapan teknis atau kecakapan 

manajerial. Kekuatan ba’daniah dan rohaniah merupakan syarat pokok bagi 

pemimpin yang harus bekerja lama dan berat pada waktu-waktu yang lama serta 

tidak teratur, dan di tengah-tengah situasi-situasi yang sering tidak menentu.  

Oleh karena daya tahan untuk mengantisipasi berbagai rintangan adalah 

syarat yang harus ada pada pemimpin. Pemimpin yang baik itu memiliki emosi 

yang stabil, artinya tidak mudah marah, tersinggung perasaan dan tidak meledak-

ledak secara emosional. Pemimpin tersebut bisa menghormati martabat orang lain, 



22 

 

toleran terhadap kelemahan orang lain, dan bisa memaafkan kesalahan-kesalahan 

yang tidak terlalu prinsipil. Semua itu diarahkan untuk mencapai lingkungan 

sosial  yang rukun damai, harmonis, dan menyenangkan. Salah satu tugas pokok 

pemimpin ialah memajukan dan mengembangkan semua bakat serta potensi anak 

buah, untuk bisa bersama-sama maju dan mengecap kesejahteraan. 

 Oleh karena itu, pemimpin diharapkan memiliki pengetahuan tentang sifat, 

watak dan perilaku anggota kelompoknya, agar bisa menilai kelebihan dan 

kelemahan/keterbatasan pengikutnya, yang disesuaikan dengan tugas-tugas atau 

pekerjaan yang akan diberikan pada masing-masing individu. Pemimpin yang 

baik itu juga harus memiliki kejujuran yang tinggi, yaitu jujur pada diri sendiri 

dan pada orang lain. Pemimpin tersebut harus selalu menepati janji, tidak 

selingkuh atau munafik, dapat dipercaya, dan berlaku adil terhadap semua orang.  

Pertimbangan pemimpin itu harus berdasarkan hati nurani yang bersih, 

supaya obyektif. Pemimpin tersebut akan mencari bukti-bukti nyata dan sebab 

musabab setiap kejadian, dan memberikan alasan yang rasional atas 

penolakannya. Keinginan dan kesediaan untuk menjadi pemimpin itu harus 

muncul dari dalam hati sanubari sendiri. Dukungan dari luar akan memperkuat 

hasrat sendiri untuk memberikan pelayanan dan pengabdian diri kepada 

kepentingan orang banyak.  

Pemimpin diharapkan mahir menulis dan berbicara, mudah menangkap 

maksud orang lain, cepat menangkap esensi pernyataan orang luar, mudah 

memahami maksud para anggotanya. Juga pandai mengkoordinasikan macam-

macam sumber tenaga manusia, dan mahir mengintegrasikan pelbagai opini serta 
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aliran yang berbeda-beda untuk mencapai kerukunan dan keseimbangan. 

Pemimpin yang baik itu diharapkan juga menjadi guru yang baik. Mengajar itu 

adalah  membawa siswa secara sistematis dan internasional pada sasaran-sasaran 

tertentu, guna mengembangkan pengetahuan, ketrampilan/kemahiran teknis 

tertentu, dan menambah pengalaman mereka. Yang dituju adalah para 

pengikutnya bisa mandiri, mau memberikan loyalitas dan partisipasi.  

Pemimpin juga diharapkan memiliki kemampuan untuk mengelola manusia, 

agar mereka dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Pemimpin dapat 

mengenali segi-segi kelemahan dan kekuatan setiap anggotanya, agar bisa 

ditempatkan pada tugas-tugas yang cocok dengan pembawaan masing-masing. 

Pemimpin juga mampu mendorong setiap orang yang dibawahinya untuk 

berusaha dan mengembangkan diri dengan cara-caranya sendiri yang dianggap 

paling cocok.  

Pemimpin seperti ini bersikap ramah, terbuka, dan mudah menjalin 

persahabatan berdasarkan rasa saling percaya mempercayai. Pemimpin ini 

menghargai pendapat orang lain, untuk bisa memupuk kerja sama yang baik 

dalam suasana rukun dan damai. Pemimpin harus superior dalam satu atau 

beberapa kemahiran teknis tertentu. Juga memiliki kemahiran manajerial untuk 

membuat rencana, mengelola, menganalisa keadaan, membuat keputusan, 

mengarahkan, mengontrol, dan memperbaiki situasi yang tidak mapan. Tujuan 

semua ini ialah tercapainya efektivitas kerja, keuntungan maksimal, dan 

kebahagiaan-kebahagiaan anggota sebanyak-banyaknya. 
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2.3.3  Tipe Kepemimpinan 

Menurut Siagian (2003 : 27) terdapat lima tipe kepemimpinan yang 

mempunyai ciri masing-masing, yaitu : 

a.  Tipe Otokratik 

Kepemimpinan Otokratik adalah seorang pemimpin yang memiliki ciri-ciri 

yang pada umumnya negatif, mempunyai sifat egoisme yang besar  sehingga 

akan memutarbalikkan kenyataan dan kebenaran sehingga sesuatu yang 

subyektif akan diinterpretasikan sebagai kenyataan dan atau sebaliknya. Tipe 

kepemimpinan ini segalanya akan diputuskan sendiri, serta punya anggapan 

bahwa bawahannya tidak mampu memutuskan sesuatu. 

b.  Tipe Paternalistik 

Kepemimpinan Paternalistik adalah seorang pemimpin yang mempunyai ciri 

menggabungkan antara ciri negative dan positif, ciri-cirinya adalah : 

1) Bersikap selalu melindungi 

2) Jarang memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengambil keputusan 

sendiri 

3) Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif dan 

mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri 

4) Sering menonjolkan sikap paling mengetahui 

5) Melekukan pengawasan yang ketat 

c.  Tipe Kharismatik 

Tipe kepemimpinan kharismatik memiliki kekuatan energi, daya tarik dan 

wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain 
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itu bersedia mengikutinya tanpa selalu bisa menjelaskan apa penyebab 

kesediaan itu. Menurut Max Webber Pemimpin yang kharismatik biasanya 

dipandang sebagai orang yang mempunyai kemampuan atau kualitas 

supernatural dan mempunyai daya yang istimewa. Kemampuan ini tidak 

dimiliki oleh orang biasa, karena kemampuan ini bersumber dari Illahi, dan 

berdasarkan hal ini seseorang kemudian dianggap sebagai seorang pemimpin.  

Pemimpin kharismatik mempunyai banyak cara untuk memperoleh 

simpatik dari karyawannya yaitu dengan menggunakan pernyataan visi untuk 

menanamkan tujuan dan sasaran kepada karyawannya, kemudian 

mengkomunikasikan ekspektasi kinerja yang tinggi dan menyakini dengan 

meningkatkan rasa percaya diri bahwa bawahan bisa mencapainya, kemudian 

pemimpin memberikan contoh melalui kata-kata dan tindakan, serta 

memberikan teladan supaya ditiru para bawahannya. 

d. Tipe Laissez Faire 

Kepemimpinan Laissez Faire adalah kepemimpinan yang gemar 

melimpahkan wewenang kepada bawahannya dan lebih menyenangi situasi 

bahwa para bawahanlah yang mengambil keputusan dan keberadaanya dalam 

organisasi lebih bersifat suportif. Pemimpin ini tidak senang mengambil risiko 

dan lebih cenderung pada upaya mempertahankan status quo. 

e.  Tipe Demokratik 

Kepemimpinan Demokratik adalah kepemimpinan yang selalu 

mendelegasikan wewenangnya yang praktis dan realistik tanpa kehilangan 

kendali organisasional dan melibatkan bawahan secara aktif dalam menentukan 
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nasib sendiri melalui peran sertanya dalam proses pengambilan keputusan serta 

memperlakukan bawahan sebagai makhluk politik, ekonomi, sosial, dan 

sebagai individu dengan karakteristik dan jati diri. Pemimpin ini dihormati dan 

disegani dan bukan ditakuti karena perilakunya dalam kehidupan 

organisasional mendorong para bawahannya menumbuhkan dan 

mengembangkan daya inovasi dan kreativitasnya.    

2.3.4  Syarat-syarat Kepemimpinan 

Menurut Stodgill dalam bukunya Personal Factors Associated with 

Leadership yang dikutip oleh A. Lee dalam bukunya Management and 

Prescription menyatakan, bahwa pimpinan itu harus memiliki beberapa kelebihan 

yaitu : 

1) Kapasitas : Kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal 

facility, keaslian, kemampuan menilai. 

2) Prestasi / Achievement : Gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, perolehan 

dalam olahraga dan atletik dan lain-lain. 

3) Tanggung jawab : mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif 

dan hasrat untuk unggul. 

4) Partisipasi : aktif memiliki sosiobilitas tinggi, mampu bergaul, koperatif 

atau serba bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor. 

5) Status meliputi : kedudukan, sosial ekonomi cukup tinggi, popular, tenar 

Syarat-syatat kepemimpinan menurut Kartono dalam Permadi (1996:15) 

meliputi :1) Kekuasaan,Yaitu kekuatan, oboritas dan legalitas yang memberi 

wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan 
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untuk berbuat sesuatu.2) Kewibawaan, Yaitu kelebihan, keunggulan, keutamaan, 

sehingga orang mampu “mbawani” atau mengatur orang lain, sehingga orang 

tersebut patuh pada pemimpin dan berusaha melakukan perbuatan-perbuatan 

tertentu. 3) Kemampuan, Yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan 

kecakapan ketrampilan teknis maupun social yang dianggap melebihi dari 

kemampuan anggota biasa. 

 

2.4  Motivasi kerja 

Motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif. Dapat pula diartikan hal 

atau keadaan menjadi motif. Motivasi kerja yaitu sesuatu yang menimbulkan 

semangat atau dorongan kerja. Kuat dan lemahnya motivasi seorang tenaga kerja 

ikut menentukan besar kecil prestasinya (Anoraga, 2004:35). Motivasi merupakan 

proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan 

serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Tujuan bila 

berhasil dicapai, akan memuaskan karena dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan 

tersebut (Munandar, 2001:323). 

Motivasi terdapat dalam diri masing-masing manusia yang dapat 

menggerakkan manusia untuk manampilkan tingkah laku ke arah pencapaian 

suatu tujuan yang lebih baik. Banyak individu secara salah memandang motivasi 

sebagai sebuah sifat pribadi, beberapa individu memilikinya dan yang lain tidak 

memiliki. Dalam praktiknya, seorang manajer yang tidak berpengalaman sering 

menyebut karyawan yang terlihat kurang termotivasi sebagai karyawan malas.  
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Motivasi merupakan hasil interaksi antara individu dengan situasi. Tentu 

saja setiap individu mempunyai dorongan motivasional dasar yang berbeda-beda. 

Namun, untuk seorang siswa yang mengalami kesulitan untuk membaca buku 

pelajaran selama lebih dari 20 menit mungkin dapat melahap buku Harry Potter 

dalam waktu satu hari. Dalam kasus siswa tersebut, perubahan motivasi 

digerakkan oleh motivasi, karena bahwa tingkat motivasi berbeda-beda antara 

setiap individu dengan situasi. Untuk itu motivasi dapat definisikan sebagai proses 

yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk 

mencapai tujuannya.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah suatu perbuatan 

atau tindakan yang mendorong orang lain atau diri sendiri untuk bersemangat 

dalam melakukan sesuatu atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi 

tujuannya, sampai kebutuhan tersebut terpuaskan, kemudian digantikan dengan 

tujuan-tujuan yang lainnya. Di dalam sebuah perusahaan motivasi kerja sangat 

dibutuhkan untuk memompa semangat kerja karyawannya untuk bekerja sesuai 

dengan target yang diharapkan. Untuk itu dibutuhkan kepekaan seorang pemimpin 

dalam mensikapi hal-hal yang berkaitan dengan karyawannya. Memotivasi 

karyawan dapat dilakukan dengan menstimulasi karyawan melalui kebutuhan-

kebutuhannya yang belum terpuaskan. Strong (2003:25) mengklarifikasikan 

kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh karyawan sebagai berikut: 

1) Kebutuhan eksistensi yaitu kebutuhan untuk terus hidup dan 

memuaskan tuntutan-tuntutan fisik ( makanan, minuman, tempat 

perlindungan, dan lain-lain). 
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2) Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan hubungan pertemanan dengan orang 

lain. 

3) Kebutuhan pencapaian yaitu kebutuhan untuk merasakan adanya 

prestasi apa yang telah dikerjakan. 

4) Kebutuhan pengakuan yaitu kebutuhan untuk diakui atas apa yang telah 

dicapai seseorang. 

5) Kebutuhan pertumbuhan yaitu kebutuhan untuk mengembangkan 

kapasitas dan potensi seseorang dan menjadi yakin akan kapabilitas 

untuk melakukan sesuatu 

6) Kebutuhan kekuasaan yaitu kebutuhan untuk mengontrol atau 

mempengaruhi orang lain. 

2.4.1  Teori Motivasi 

Teori motivasi dikenal dua teori yaitu teori isi dan teori proses. Yang 

dimaksud dengan teori isi adalah teori yang hanya menjelaskan mengenai profil 

kebutuhan yang dimiliki seseorang yang mendasari perilakunya. Sedangakan teori 

proses berusaha menjelaskan proses melalui mana munculnya hasrat seseorang 

untuk menampilkan tingkah laku tertentu.  

Yang termasuk teori isi antara lain : teori hierarkhi kebutuhan (A. Maslow), 

teori ERG dari Alderfer, teori tiga motif sosial (D. Mc Clelland), dan teori dua 

factor dari F. Herzberg. Sedangkan teori proses antara lain : Teori keadilan dari 

Adams Smith yang dikenal dengan Equity Theory ( S. Adams), dan Expectancy 

Theory(V. Room). Kebutuhan dihargai sebagai manusia ternyata lebih penting 
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dalam meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja karyawan dibandingkan 

dengan kondisi fisik lingkungan kerja. 

Barang kali tepat untuk dikatakan bahwa teori motivasi yang paling terkenal 

adalah hierarki kebutuhan (hierarchy of needs) milik Abraham Maslow. Maslow 

membuat hipotesisi bahwa dalam setiap diri manusia terdapat hierarki dari lima 

faktor kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, pada dasarnya karyawan bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut : 

1)  Kebutuhan Fisiologis : Meliputi rasa lapar, haus, berlindung, seksual, 

dan kebutuhan fisik lainnya. 

2) Kebutuhan rasa aman : Meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik 

dan emosional. 

3) Kebutuhan sosial : Meliputi rasa kasihsayang,kepemilikan, 

penerimaan,dan persahabatan. 

4) Kebutuhan harga diri : Meliputi faktor-faktor penghargaan internal 

seperti hormat diri, dan pencapaian, dan faktor pengahargaan eksternal 

seperti status, pengakuan, perhatian 

5) Kebutuhan aktualisasi diri : Dorongan untuk menjadi seseorang sesuai 

kecakapannya; meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, 

dan pemenuhan diri sendiri. 

Maslow memisahkan lima kebutuhan ke dalam urutan-urutan yang lebih 

tinggi dan lebih rendah. Kebutuhan rasa aman dan fisiologis dideskripsikan 

sebagai kebutuhan tingkat bawah (low-order needs), kebuthan social, 

penghargaan diri, dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan tingkat atas (higher-order 
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needs). Perbedaan antara kedua tingkatan tersebut didasarkan pada pemikiran 

bahwa kebutuhan tingkat atas dipenuhi secara internal(di dalam diri seseorang), 

sedangkan kebutuhan tingkat rendah secara dominan dipenuhi secara eksternal ( 

oleh al-hal seperti imbalan kerja, kontrak serikat kerja, dan masa jabatan).  

Teori selanjutnya dari McGregor mengemukakan dua model yang 

menjelaskan motivasi karyawan yang bekerja yaitu teori X dan Y. Teori X 

menganggap bahwa : (1) karyawan tidak suka bekerja dan cenderung menghindari 

kerja, (2) karyawan harus diawasi dengan ketat dan diancam agar mau bekerja 

dengan baik, (3) prosedur dan disiplin yang keras lebih diutamakan dalam bekerja, 

(4) uang bukan satu-satunya faktor yang memotivasi kerja, (5) karyawan tidak 

perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. 

Teori Y menganggap bahwa : (1) karyawan senang bekerja, semangat, 

sehingga pengawasan dan hukuman tidak diperlukan untuk karyawan, (2) 

karyawan akan memiliki komitmen terhadap pekerjaan dan organisasi jika merasa 

memuaskan, (3) manusia cenderung ingin belajar, (4) kreativitas dan imajinasi 

digunakan untuk memecahkan masalah.  

David Mclelland menjelaskan tentang keinginan seseorang untuk mencapai 

kinerja yang tinggi. Hasil penelitian tentang motivasi berprestasi menunjukkan 

pentingnya menetapkan target atau standar keberhasilan. Karyawan dengan ciri-

ciri motivasi berprestasi yang tinggi akan memiliki keinginan bekerja yang tinggi. 

Karyawan lebih mementingkan kepuasan pada saat target telah tercapai 

dibandingkan dengan imbalan atas kinerja tersebut. 
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Teori kebutuhan McClelland (McClellands Theory Of Needs) 

dikembangkan oleh David McClelland dan rekan-rekannya. Teori tersebut 

berfokus pada tiga kebutuhan: Kebutuhan pencapaian (need for achievement): 

dorongan untuk melebihi mencapai standar-standar, berusaha keras untuk 

berhasil, Kebutuhan kekuatan (need for power) : kebutuhan untuk membuat 

individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku 

sebaliknya, Kebutuhan hubungan (need for affiliation): keinginan untuk menjalin 

suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab.  

Aldeferer menamakan teorinya sebagai teori E-R-G, sebab pada teorinya ini 

ia mengemukakan adanya tiga kebutuhan yang melandasi perilaku manusia yaitu: 

E untuk Eksistence adalah kebutuhan manusia untuk mempertahankan 

eksistensinya, atau untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini sama dengan kebutuhan 

fisiologik dalam klasifikasi Maslow. R untuk Relatedness, kebuthan manusia 

untuk berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam klasifikasi Maslow 

kebutuhan ini digolongkan sebagai kebutuhan sosial. G untuk Growth, kebutuhan 

untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan teori yang terakhir adalah teori dua 

factor dari Herzberg yang akan diambil untuk melakukan penelitian. 

2.4.2  Teori Dua Faktor  

Teori dua faktor dikenal dengan teori Motivasi Higiene dikemukakan oleh 

seorang psikolog yaitu Frederick Herzberg. Dengan keyakinan bahwa hubungan 

seorang individu dengan pekerjaan adalah mendasar dan bahwa sikap seseorang 

terhadap pekerjaan bisa dengan sangat baik menentukan keberhasilan dan 

kegagalan. Menurut Hezberg faktor yang menimbulkan kepuasan kerja karyawan 
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berbeda dengan faktor yang menimbulkan ketidakpuasan kerja sebagai berikut. 

Faktor Hygine meliputi : gaji, rasa aman, status, lingkungan kerja.  

Faktor Motivator adalah : pengawas, kebijakan organisasi, hubungan 

dengan rekan kerja. Dalam sebuah perusahaan kebijakan yang tepat sasaran dan 

system administrasi yang baik akan berdampak positif bagi perusahaan, ini 

dikarenakan kebijakan perusahaan yang berasaskan kekeluargaan membuat 

karyawan merasa nyaman dalam bekerja sehingga tanggung jawab dalam bekerja 

akan semakin tinggi.  

Pemimpin yang baik juga akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Pemimpin yang mempunyai kharismatik tinggi dan berwibawa yang luar biasa dapat 

mempengaruhi bawahannya untuk bekerja semaksimal mungkin demi kemajuan 

perusahaan. Lingkungan kerja juga sangat mepengaruhi kinerja karyawan, didalam 

sebuah perusahaan terdapat berbagai macam sifat individu yang berbeda-beda, ini 

sering kali menimbulkan konflik yang dapat mengganggu kegiatan pekerjaan. Untuk 

itu, peran pemimpin sangat mutlak diperlukan  demi keharmonisan lingkungan 

tempat karyawan bekerja. Serta kesadaran setiap individu juga membantu dalam 

meningkatkan keharmonisan lingkungan pekerjaan.  

Dalam meningkatkan kinerja karyawannya adalah pemberian kompensasi 

seperti gaji, jaminan kesehatan, keselamatan kerja. Gaji yang diberikan harus cukup 

untuk hidup pegawai dan keluarganya atau harus memenuhi kebutuhan pokok 

minimum. Pemberian gaji atau upah juga harus adil, besar kecilnya gaji harus sesuai 

dengan berat ringannya kewajiban dan tanggungjawab yang dibebankan kepada 

pegawai yang bersangkutan. Jaminan kesehatan seperti tunjangan melahirkan dan 
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kecelakaan kerja harus diperhatikan oleh perusahaan. Dengan pemberian jaminan 

kesehatan karyawan merasa diperhatikan oleh perusahaan sehingga karyawan akan 

meningkatkan kerjanya sesuai dengan tanggungjawab. 

Selain itu, penghargaan yang diberikan atas prestasi karyawan juga dapat 

memompa semangat karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Dimana, 

karyawan merasa dihargai hasil karyanya oleh perusahaan tempat karyawan 

bekerja. Pemberiaan kepercayaan dan tanggungjawab yang besar kepada 

karyawan, pengembangan karir serta pengembangan diri juga dapat meningkatkan 

kinerja karyawan, dalam kasus ini mungkin luput dari perhatian pemimpin karena 

pemimpin sering kali kurang percaya terhadap karyawan untuk berekspresi dan 

pemberian tanggungjawab yang penuh atas pekerjaan yang dijalankan. Kenaikan 

jabatan atau pengembangan karir sangat didambakan oleh setiap karyawan. Jika 

perusahaan melakukan kebijakan pengembangan karir kepada karyawan yang 

berprestasi tinggi akan memicu karyawan lain untuk bekerja lebih baik. Sehingga 

akan berdampak positif terhadap kemajuan perusahaan. 

2.4.3  Teknik Memotivasi Pekerja 

Agar bisa mempertahankan hidupnya dalam lingkungan yang berkembang 

dengan cepat dan penuh persaingan ini. Salah satu hal penting yang tidak boleh 

dilupakan oleh organisasi adalah mendayagunakan secara maksimal sumber daya 

manusia yang dimilikinya. Persaingan menuntut suatu organisasi untuk selalu 

berupaya agar sumber daya manusia yang mendukungnya menunjukkan 

performansi yang baik.Banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

motivasi kerja. Dengan pendekatan pada manusia pekerjanya dan pekerjaannya 
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2.4.4  Hubungan Motivasi dengan Kinerja 

Dalam sebuah perusahaan seorang manajer dapat melaksanakan kepemimpinan 

dengan cara-cara yang mendorong orang lain untuk bekerja keras dalam karyawan 

mereka. Keberhasilan atau tidaknya seorang pemimpin dalam memotivasi 

karyawannya dapat terlihat dengan perilaku karyawannya dalam bekerja. Seseorang 

sangat termotivasi akan bekerja keras melakukan pekerjaan sesuai dengan target yang 

diharapkan, seseorang yang tidak termotivasi tidak mau melakukan pekerjaannya 

sesuai dengan target yang diharapkan bahkan melakukan pekerjaannya  dengan ala 

kadarnya.  

Untuk meningkatkan kinerja karyawannya seorang pemimpin melakukan 

motivasi dengan cara antara lain :a) Penghargaan, Pengertian dari penghargaan itu 

sendiri adalah suatu hasil kerja yang bernilai positif bagi individu (John R. 

Schmerhorn, 1996:28). Penghargaan ini merupakan hasil-hasil bernilai yang 

diberikan kepada seseorang atas hasil kinerjanya yang tinggi. Penghargaan itu sendiri 

dapat berupa bonus, promosi jabatan, cuti, penugasan khusus, perlengkapan kantor, 

penghargaan, pujian lisan, dan sebagainya. Untuk memaksimalkan dampak 

motivasional dari penghargaan, para manajer harus menghormati perbedaan-

perbedaan individual karyawan, dengan jelas dapat memahami apa yang dikehendaki 

para karyawan, mengalokasikan penghargaan untuuk memenuhi kepentingan 

individu maupun organisasi. b) Kompensasi, Kompensasi dapat diartikan sebagai 

sejumlah uang atau penghargaan yang diberikan oleh suatu organisasi atau 

perusahaan terhadap karyawannya, sebagai imbalan atas jasanya dalam melakukan 

tugas, kewajiban dan tanggung jawab dibebankan kepadanya.  
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Kompensasi terdiri atas gaji, tunjangan dan bonus. A)  Gaji, Menurut Dale 

S. Beach (dalam Moekijat, 1992:3-4)  gaji merupakan kompensasi yang sama dari 

suatu periode pembayaran ke periode pembayaran berikutnya dan tidak 

tergantung pada lamanya jam bekerja.  

Menurut Hariandja (2002:245) gaji adalah jasa dalam bentuk uang yang 

diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang 

pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam 

penggajian dikenal adanya tingkatan-tingkatan. Menurut Herbert J. Chruden dan 

Arthur W. Serman (Moekijat, 1992:11) ada banyak faktor yang membantu 

menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung tingkat gaji untuk 

bermacam-macam jabatan. Faktor tersebut adalah, sebagai berikut : 

1) Pasar tenaga kerja 

2) Tarif upah yang sedang berlaku 

3) Biaya hidup 

4) Kemampuan untuk membayar 

5) Kekuasaan perundingan bersama serikat pekerja 

6) Nilai relative jabatan 

Moekijat (2003:17) menyatakan dalam penggajian juga dikenal adanya prinsip-

prinsip dalam pemberian gaji tersebut, yaitu sebagai berikut: a) Gaji yang diberikan 

harus cukup untuk hidup pegawai dan keluarganya, atau harus memenuhi kebutuhan 

pokok minimum. b) Pemberian gaji dan upah harus adil, artinya besar kecilnya gaji 

tergantung pada berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan 

pada  pegawai yang bersangkutan. Salah satu cara untuk menyusun skala gaji yang 
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adil adalah dengan membuat klasifikasi atau penggolongan jabatan. c) Besar kecilnya 

gaji harus mengikuti perkembangan pasar. d) Gaji dan upah harus diberikan tepat 

waktu. e) Sistem pembayaran gaji harus mudah dipahami dan dilaksanakan, 

ssehingga pembayaran dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. f) 

Perbedaan dalam tingkat gaji dan upah harus didasarkan atas evaluasi jabatan yang 

objektif. g) Struktur gaji harus ditinjau kembali dan mungkin harus diperbaiki apabila 

kondisi berubah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan gaji adalah imbalan jasa berupa uang yang 

dibayarkan tiap minggu, tiap bulan, atau tiap tahun. Arti penting gaji menghendaki 

penentunya harus dilakukan dengan baik agar fungsional sebagai alat untuk 

memotifasi karyawan dalam meningkatkan kinerja. B) Tunjangan, Tunjangan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut (Samsudin, 2006:214): Tunjangan upah 

suplementasi, Tunjangan ini mencakup asuransi, upah cuti dan hiburan, upah sakit 

dan uang pesangon. Tunjangan asuransi Tunjanga ini biasanya dalam bentuk asuransi 

jiwa dan asuransi perawatan rumah sakit dan asuransi cacat. Biaya tunjangan asuransi 

ini dapat dikendalikan dengan cara: 

1) Menyaring karyawan yang cenderung mendapat kecelakaan dan 

mengurangi kondisi yang menyebabkan kecelakaan dalam fasilitas 

perusahaa. 

2) Mengurangi kecelakaan dan kesehatan yang memicu tuntutan, misalnya 

dengan melembagakan keselamatan yang efektif dan program 

kesehatan dengan menggunakan standar pemerintah. 
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3) Melembagakan lembaga rehabilitasi untuk karyawan yang mendapat 

kecelakaan sehingga mereka dapat kembali bekerja. 

4) Tunjangan Pensiun 

Tunjangan pensiun yang dimaksud disini adalah jaminan sosial dan 

pensiun. 

5) Tunjangan Jasa 

Tunjangan jasa biasanya dinberikan perusahaan kepada karyawan 

dalam bentuk jasa makanan, peluang rekreasi, jasa-jasa hukum, 

konseling dan koperasi kredit.Sehingga dapat disimpulkan tunjangan 

adalah sesuatu yang diberikan karyawan berupa uang atau jasa selain 

gaji pokok yang di terima untuk perangsang peningkatan kinerja. 

C)  Bonus 

Bonus adalah perbedaan upah antara karyawan yang satu dengan 

karyawan yang lain karena adanya prestasi kerja (Samsudin, 2006:194). 

Pemberian bonus dimaksudkan untuk memberikan upah atau gaji yang 

berbeda, bukan didasarkan pada evaluasi jabatan, namun karena adanya 

persepsi kerja. Pemberian bonus juga bertujuan untuk mempertahankan 

karyawan yang berprestasi. Beberapa jenis bonus dapat dikelompokkan 

sebagai berikut (Samsudin, 2006:195): 

a. Bonus untuk karyawan operasi 

Pemberian gaji karyawan operasi dibedakan menjadi program bonus 

individual (gaji diberikan di atas gaji pokok kepada karyawan 

individual yang melebihi standar kerja) dan program bonus 
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kelompok (gaji diberikan kepada semua anggota tim ketika suatu tim 

mencapai standar tertentu). 

b. Bonus untuk para manajer dan eksekutif 

Pemberian bonus tahunan bertujuan untuk memotifasi kinerja jangka 

pendek para  manajer dan eksekutif. Biasanya semakin tinggi jabatan 

maka semakin besar pula nilai prosentase yang didapat. 

c. Bonus untuk para penjual 

Seorang penjual akan menerima gaji pokok setiap periode tertentu 

atau ditambahkan komisi bila berhasil memasarkan produk. 

Pemberian komisi akan merangsang penjualan kearah yang lebih 

tinggi. 

d. Bonus untuk profesional lain 

Untuk profesional lain diberikan bonus tambahan berupa kenaikan 

gaji bila ia berhasil dalan kerjanya. 

e. Bonus organisasi 

Pemberian bonus pada karyawan untuk meningkatkan komitmen, 

partisipasi dan kemitraan mereka pada perusahaan sehingga mampu 

mengurangi tingkat keluar masuk karyawan. 

Teori Dua Faktor Hezberg berpendapat bahwa hubungan seorang individu 

dengan pekerjaan adalah mendasar dan bahwa sikap seseorang terhadap pekerjaan 

bisa dengan sangat baik menentukan keberhasilan dan kegagalan. Jika seseorang 

itu merasa puas dengan pekerjaannya maka seseorang akan berusaha bekerja 

semaksimal mungkin.  
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Dengan kinerja karyawan tinggi akan berdampak positif  terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan(Robbins, 2006:227). Kinerja karyawan yang 

tinggi didorong oleh beberapa faktor pendukung yaitu Gaji, Rasa Aman, Status, 

kondisi lingkungan kerja, hubungan dengan pengawas, kebijakan organisasi, 

hubungan dengan rekan, tanggung jawab, pretasi yang dicapai, peluang promosi. 

Menurut Hezberg individu dimotivasi oleh faktor-faktor yang menghasilkan 

kepuasan kerja dan faktor yang menimbulkan ketidakpuasan kerja. Begitu faktor 

yang menimbulkan kepuasan kerja dapat dicapai dan faktor yang menimbulkan 

ketidakpuasan dapat diminimalisir maka kinerja karyawan akan meningkat. 

Adapun faktor-faktor yang menimbulkan ketidakpuasan antara lain: kebijaksanaan 

dan administrasi perusahaan, pengawasan, hubungan dengan pengawas, kondisi 

kerja, gaji, hubungan dengan rekan kerja, kehidupan pribadi, hubungan dengan 

bawahan, status, keamanan.  

Ketika faktor-faktor itu semua terpenuhi karyawan tidak akan merasa puas, 

namun bukan berarti karyawan tidak puas. Ini disebabkan karena karyawan lebih 

senang jika hasil pekerjaannya seperti peluang promosi, peluang pengembangan 

diri, pengakuan, taanggung jawab, dan pencapaian itu terpenuhi maka karyawan 

akan mendapatkan kepusan kerja. Sehingga kinerjanya pun akan semakin 

meningkatkat dan berakibat positif terhadap kemajuan perusahaan.  

Faktor penentu akan peningkatan kinerja karyawan tidak hanya faktor-faktor 

kebutuhan karyawan yang mendasar terpenuhi seperti sandang, pangan, papan. 

Akan tetapi kombinasi antara faktor yang berhubungan dengan pekerjaan itu 

sendiri dan hasil yang berasal dari dirinya sendiri. Sehingga indikator yang yang 
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digunakan dari variable motovasi adalah menggunakan teori dua faktor dari 

Herzberg, karena teori Herzberg memuat faktor motivasi secara intern maupun 

secara ekstern. Teori dua faktor Herzberg, meliputi  Hygiene Factors : Gaji, Rasa 

aman,  status, lingkungan kerja. Motivators : pengawas, kebijakan organisasi, 

hubungan dengan rekan kerja. 

 

2.5  Kerangka Berfikir 

  Kerangka berfikir merupakan gambaran secara skematis tentang arah 

penelitian yang dilakukan. Di dalam suatu perusahaan, kinerja merupakan hal 

yang terpenting. Setiap karyawan dituntut untuk dapat menampilkan kinerja yang 

baik dan memberikan kontribusi yang maksimal. Kinerja dipengaruhi oleh kondisi 

input dan proses sumber daya manusia sebagai faktor pendukung dalam 

menjalankan tugas. Kinerja merupakan hasil dari suatu proses bekerja. Dalam 

penelitian ini yang menjadi indikator kinerja adalah kualitas kerja, kuantitas, 

ketepatan waktu, efektivitas, dan komitmen kerja. 

  Dalam hal ini, motivasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja 

karyawan, karena keinginan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang lebih baik 

harus dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab serta adanya minat dan daya 

pendorong untuk bekerja dengan baik, dari dalam diri individu maupun dari 

organisasi. Motivasi merupakan dorongan atau semangat yang membuat 

seseorang mempunyai tujuan dan ukuran standar yang akan dicapai. Indikator dari 

motivasi meliputi gaji, rasa aman, status, lingkungan kerja, pengawas, kebijakan 

organsasi, hubungan dengan rekan kerja. 
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  Namun hal tersebut perlu didukung dengan adanya sikap kepemimpinan 

yang dapat mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dengan baik guna 

mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Kepemimpinan dan motivasi saling 

terkait dalam mempengaruhi kinerja karyawan di dalam suatu perusahaan. 

 Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, menggerakkan, 

mengarahkan, mendorong, dan mengajak orang lain untuk bekerja sama dan mau 

bekerja secara produktif guna pencapaian tujuan tertentu, Indikator yang 

digunakan dalam variabel kepemimpinan yaitu: kemampuan, kebutuhan akan 

prestasi, kecerdasan, ketegasan, kepercayaan diri. 

 

Gambar 2.4.1. kerangka Berfikir 

 

 

Kepemimpinan 
a. Kemampuan  
b. Kebutuhan akan 

prestasi 
c. Kecerdasan 
d.  ketegasan 
e. Kepercayaan diri  

( Edwin Ghiselli ) 

Kinerja 
a. Kualitas kerja 
b. Kuantitas kerja 
c. Ketepatan waktu 
d. Evektivitas 
e. Komitmen kerja 

( Benadin ) 
 

Motivasi 
a. Gaji 
b. Rasa aman 
c. Status 
d. Lingkungan kerja 
e. Pengawas 
f. Kebijakan organisasi 
g. Hubungan dengan 

rekan 
( Herzberg ) 
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2.6  Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi, 

2006 : 71). Dalam penelitian ini, hipotesis dikemukakan dengan tujuan untuk 

mengarahkan serta memberi pedoman bagi penelitian yang akan dilakukan. 

Apabila ternyata hipotesis tidak terbukti dan berarti salah, maka masalah dapat 

dipecahkan dengan kebenaran yang ditentukan dari keputusan yang berhasil 

dijalankan selama ini. Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1 =   Ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. Starfood 

Jaya Prima. 

H2 =   Ada pengaruh motivasi  kerja terhadap kinerja karyawan PT. Starfood 

Jaya Prima Kudus. 

H3 =   Ada pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja secara bersama-

sama    terhadap kinerja karyawan PT. Starfood Jaya Prima Kudus. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk memecahkan suatu 

permasalahan secara ilmiah. Cara-cara untuk melaksanakan suatu usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan 

menggunakan suatu metode ilmiah. Metode penelitian ini meliputi: populasi, 

sampel, jenis data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reabilitas serta 

metode analisis data. 

 

3.1  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi, 2006 : 130). 

Dalam  penelitian ini populasinya adalah seluruh pegawai PT. STARFOOD Jaya 

Prima Kudus yang berjumlah 150 orang pegawai. Karakteristik populasi tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) karyawan mampu menyelesaikan tugas 

dengan efektif dan efisien, 2) karyawan memiliki keahlian sesuai dengan jabatan 

yang diduduki, 3) karyawan bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya. 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 150 orang yaitu keseluruhan jumlah 

karyawan pada PT.Starfood Jaya Prima Kudus. Sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti (Suharsimi, 2006:131). Karena populasi terbagi dari 

beberapa bagian maka penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

sampel acak atau proportional random sampling yaitu pengambilan sampel 
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dengan menggunakan proporsi atau sampel seimbang. Metode yang digunakan 

untuk pengambilan sampel dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. 

Rumus Slovin digunakan bila jumlah populasinya diketahui. 

Rumus : 

2)(1 eN
Nn

+
=  

Keterangan : 

n    =    Jumlah Sampel  

N   =    Jumlah Populasi 

e    =    Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel   (5 %) 

maka,  

     150 
n =   
 1+150 (5%)² 

150 
n =   

1+150(0,0025) 
 

150 
n =   

    1+0,375 
 

150 
n =   

      1,375 
n = 109 
 
 

 Berdasarkan perhitungan di atas, maka ditentukan ukuran sampel sebesar 109 

responden. Penentuan sampel dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode 

proportional random sampling sampling yakni teknik pengambilan sampel secara 

acak berdasarkan proporsi jumlah karyawan yang terdapat pada setiap bidang.  
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3.2  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi, 2006 : 118). Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

1. Variabel Bebas (independent)  

Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat 

(Suharsimi, 2006 : 118). Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari : 

1.1  Kepemimpinan (X1) 

Dalam penelitian ini yang dimaksud kepemimpinan adalah suatu aktivitas 

yang dilakukan oleh seseorang dalam mempengaruhi tingkah laku orang lain atau 

kelompok agar bekerja sama di dalam situasi tertentu dalam pencapaian tujuan. 

Dalam penelitian ini dengan menggunakan indikator dari Edwin Ghiselli dalam 

handoko ( 2003 : 297) yaitu : kemampuan, kebutuhan akan prestasi, kecerdasan, 

ketegasan, kepercayaan diri. 

 1.2  Motivasi (X2) 

  Motivasi kerja adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan   

ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dari 5 teori yaitu : teori Efek 

Hawthorn, teori kebutuhan Maslow, teori X dan Y McGregor, teori Hygine dan 

motivator dari Hezberg, dan teori motivasi berprestasi dari David McClelland. 

Dalam penelitian ini menggunakan indikator dari teori dua faktor Herzberg 

(Robbins, 2008 : 223), yaitu : gaji, rasa aman, status, lingkungan kerja, pengawas, 

kebijakan organisasi, hubungan dengan rekan. 
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2. Variabel Terikat (dependent) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel bebas (Suharsimi, 

2006 : 118).Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah : Kinerja Karyawan (Y). 

Kinerja karyawan adalah perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata 

dengan standar kerja yang ditetapkan PT. STARFOOD Jaya Prima Kudus. Teori 

Attribusi yang pertama kali dikemukakan Heider (1964), dan dikutip oleh para 

ahli-ahli lainnya seperti Meier (1965), Lawler dan Porter,dan Vroom (1964) 

berpijak dari formula diatas, menurut teori performance adalah hasil interaksi 

antara motivation dan ability (kemampuan dasar). Atas dasar ini Vroom (1964) 

menyarankan agar karyawan yang akan ditraining, haruslah orang-orang yang 

bermotivasi tinggi, sedangkan karyawan yang perlu dimotivasi adalah mereka 

yang berability tinggi (As’ad, 2001 : 58). Dengan menggunakan indikator dari 

Desler (1992: 513) yaitu : kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, 

evektivitas, komitmen kerja. 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data yang tepat adalah sangat penting dalam penelitian, 

karena data menentukan baik buruknya suatu penelitian. Pengumpulan data 

merupakan usaha-usaha untuk memperoleh bahan-bahan keterangan serta 

kenyataan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam peneltian ini adalah angket 

(kuesioner). Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang diketahui ( Suharsimi, 2006 : 139 ).  
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   Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup 

yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan. Dengan memberikan 

daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden secara langsung di lokasi 

penelitian. Daftar pertanyaan tersebut berkaitan dengan variabel kepemimpinan 

dan motivasi kerja karyawan. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah 

data kuantitatif yang dikualitatifkan, maka perlu diubah ke dalam bentuk skor, 

yaitu dengan memberikan skor sebagai berikut: 

a. Jawaban A diberi skor 5 dengan kategori sangat setuju. 

b. Jawaban B diberi skor 4 dengan kategori setuju. 

c. Jawaban C diberi skor 3 dengan kategori ragu-ragu. 

d. Jawaban D diberi skor 2 dengan kategori tidak setuju. 

e. Jawaban E diberi skor 1 dengan kategori sangat tidak setuju. 

 

3.4  Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi, 2006 : 168). Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, apabila dapat 

mengungkapkan data variabel secara tepat. Dalam penelitian ini digunakan 

analisis butir untuk menguji validitas setiap butir, maka skor yang ada pada tiap 

butir dikorelasikan dengan skor total. Rumus yang digunakan adalah korelasi 

Product Moment sebagai berikut: 
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Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi 

X : skor butir 

Y : skor total yang diperoleh 

N : jumlah responden (Suharsimi, 2006:17). 

Untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan valid atau tidak, maka 

r yang diperoleh ( r hitung ) dikonsultasikan dengan ( r tabel ) dengan taraf signifikan 

5%. Apabila r hitung  ≥ r tabel maka instrumen dikatakan valid, dan apabila r hitung  ≤ r 

tabel  maka instrumen dikatakan tidak valid. Uji validitas dapat diperoleh dengan 

menggunakan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil uji validitas angket 

penelitian diketahui bahwa dari 33 butir soal ada 32 soal yang mempunyai rhitung > 

rtabel (rtabel = 0,444) berarti soal tersebut dikatakan valid. Sedangkan butir soal 

yang mempunyai rhitung < rtabel dikatakan tidak valid ada 1 butir soal. 

Dalam variabel kepemimpinan, jumlah soal adalah 14 dan ada 13 butir soal 

dinyatakan valid dan hanya satu butir soal dinyatakan tidak valid.  

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Variabel Kepemimpinan 

No rxy r tabel Keterangan 
1 0,723 0,444 Valid 
2 0,673 0,444 Valid 
3 0,506 0,444 Valid 
4  0,743 0,444 Valid 
5 0,586 0,444 Valid 
6 0,494 0,444 Valid 
7 0,465 0,444 Valid 
8 0,478 0,444 Valid 
9 0,494 0,444 Valid 
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10 0,468 0,444 Valid 
11 0,495 0,444 Valid 
12 0,474 0,444 Valid 
13 0,387 0,444 Tidak Valid 
14 0,453 0,444 Valid 

Sumber: Data penelitian tahun 2010 

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa semua butir soal dari nomor 1 

sampai nomor 14, ada 13 soal dinyatakan valid karena rxy > r tabel . sedangkan  butir 

soal yang dinyatakan tidak valid karena  rxy < r tabel  sebanyak 1 soal yaitu soal 

nomor 13, sehingga harus direduksi. Dalam variabel Motivasi kerja, jumlah soal 

sebanyak 9 soal, semua butir soal dinyatakan valid. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja 
No rxy r tabel Keterangan 
1 0,546 0,444 Valid 
2 0,587 0,444 Valid 
3 0,551 0,444 Valid 
4 0,494 0,444 Valid 
5 0,456 0,444 Valid 
6 0,629 0,444 Valid 
7 0,558 0,444 Valid 
8 0,523 0,444 Valid 
9 0,491 0,444 Valid 

Sumber: Data penelitian tahun 2010 

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa semua butir soal dari nomor 1 

sampai nomor 9 dinyatakan valid karena rxy > r tabel . Dalam variabel kinerja 

jumlah soal sebanyak 10 butir soal , semua butir soal dinyatakan valid.  

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja 
No rxy r tabel Keterangan 
1 0,639 0,444 Valid 
2 0,64 0,444 Valid 
3 0,82 0,444 Valid 
4 0,649 0,444 Valid 
5 0,767 0,444 Valid 
6 0,685 0,444 Valid 
7 0,458 0,444 Valid 
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8 0,513 0,444 Valid 
9 0,446 0,444 Valid 
10 0,642 0,444 Valid 

Sumber: Data penelitian tahun 2010 

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa semua butir soal dari nomor 1 

sampai nomor 10 dinyatakan valid karena rxy > r tabel .  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa  dari 33 soal yang telah 

diujikan, terdapat 32 soal valid yang siap digunakan sebagai bahan penelitian. 

sedangkan yang tidak dipakai karena tidak valid ada 1 soal, oleh karena itu satu 

soal tersebut tidak digunakan atau dihilangkan  dengan memperhatikan proporsi 

soal agar indikator kepemimpinan, Motivasi, dan Kinerja dapat terwakili secara 

proporsional. 

3.4.2 Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik 

(Suharsimi, 2006 : 178). Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius atau 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen 

yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya, apabila datanya benar-benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa 

kalipun diambil, tetap akan sama. Reliabilitas menunjukkan pada tingkat 

keandalan (dapat dipercaya) dari suatu indikator yang digunakan dalam penelitian.  

Di sini yang dapat dipercaya adalah datanya, bukan semata-mata 

instrumennya (Suharsimi, 2006 : 179). Instrumen yang reliabel mengandung arti 

bahwa instrumen tersebut harus baik sehingga mampu mengungkap data yang 
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bisa dipercaya. Untuk mengetahui reliabilitas instrument dipergunakan rumus 

alpha: 
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Keterangan: 

11r  = reliabilitas instrument 

k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 2bσ    = jumlah varians butir 

2tσ  = varians total  (Arikunto,2006:196) 

Berdasarkan hasi uji reliabilitas angket penelitian untuk varibel 

Kepemimpinan rhitung sebesar 0,78. Untuk variabel Motivasi Kerja rhitung sebesar 

0,674. Dan untuk variabel Kinerja Karyawan rhitung sebesar 0,808. Dari ketiga 

variabel semua diperoleh rhitung > rtabel berarti angket tersebut reliable. 

 

3.5  Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka dilakukan 

pengolahan data hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dalam 

penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

3.5.1  Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis Deskriptif Presentase merupakan analisis data awal untuk 

mengetahui distribusi jawaban yang tercermin dari skor responden sehingga 

diketahui rata–rata skor minimal, skor maksimal dan jarak skor terendah dengan 
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skor tertinggi responden.Untuk penskoran dari tiap jawaban yang diberikan oleh 

responden, peneliti menentukan sebagai berikut : 

a. Untuk jawaban Sangat tinggi responden diberi skor 5 

b. Untuk jawaban tinggi responden diberi skor 4 

c. Untuk jawaban kurang tinggi responden diberi skor 3 

d. Untuk jawaban rendah diberi skor 2 

e. Untuk jawaban Sangat rendah diberi skor 1 

Untuk mengetahui secara tepat tingkat persentase skor jawaban digunakan 

rumus sebagai berikut: 

%100
N
n% x=  

keterangan: 
%= Nilai persentase atau hasil 

n  = Nilai yang diperoleh 
N = Jumlah seluruh nilai(skor total) 

Selanjutnya skor yang diperoleh (dalam %) dengan analisis deskriptif 

persentase dikonsultasikan dengan tabel kriteria yang disesuaikan dengan 

instrumen sebagai berikut: 

                        Tabel 3.4. Kriteria Skor 

No Presentase Kriteria 

1 81% - 100% Sangat Baik 

2 61% - 80% Baik 

3 41% - 60% Cukup baik 

4 21% - 40% Kurang baik 

5 0% - 20% Tidak baik 

Sumber : data primer yang diolah, 2010 
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Kriteria setiap variabel dalam penelitian ini menyesuaikan indikatornya 

dengan rentang skor kriteria yang sama. Persentase dalam kategorisasi skor 

responden menggunakan metode nilai mutlak pembulatan. Untuk persentase skor 

≤ 0,5 maka persentase akan dibulatkan ke nilai bawah, sedangkan untuk 

persentase skor ≥ 0,6 maka persentase akan dibulatkan ke nilai atas. 

3.5.2  Uji Asumsi Klasik 

Model regresi yang baik harus memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi linear ganda yang 

digunakan untuk manganalisa dalam penelitian memenuhi asumsi klasik atau 

tidak. Pengujian asumsi klasik meliputi:  

a.  Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data normal atau 

mendekati normal. Untuk menguji normalitas dapat dilakukan dengan 

melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati normal atau dengan cara melihat normal 

probanility plot dengan bantuan SPSS yang membandingkan distribusi 

komulatif dari disrtibusi normal. Disrribusi normal akan membentuk 

suatu garis lurus diagoanal dan plotting data akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya 

(Ghozali, 2005:110). 
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b.  Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui adanya 

hubungan yang sempurna atau mendeteksi sempurna (koefisien korelasi 

hasilnya tinggi) bahkan satu di antara beberapa atau semua variabel 

indipendent yang menjelaskan model regresi (Ghozali, 2005:91). 

c.  Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2005:69) berpendapat bahwa uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada 

tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilihat dengan grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). 

Deteksi terhadap ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot melalui 

bantuan SPSS antar prediksi variabel terikat dengan residualnya dimana 

sumbu Y adalah Y yang diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi dikurangi Y yang sesungguhnya). Jika ada pola tertentu seperti 

titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. Model yang bebas dari heteroskedastisitas memiliki 
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grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di 

bawah sumbu. 

3.5.3  Regresi Berganda 

Metode ini digunakan untuk mengetahui persamaan regresi pengaruh 

kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. 

STARFOOD JAYA PRIMA KUDUS.  

Regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel 

bebas atau lebih terhadap variabel terikat, atau untuk meramalkan dua variabel 

bebas atau lebih terhadap variabel terikat (Nurgiyantoro, 2004:270). 

Rumus Nurgiyantoro (2004:271) : 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Dimana : a   =  konstanta regresi  

b1 =  koefisien regresi untuk X1 

b2 =  koefisien regresi untuk X2 

Y  =  variabel terikat yaitu kinerja karyawan 

X1 =  variabel bebas yaitu kepemimpinan 

 

3.5.4   Uji Hipotesis  

1. Uji t (Parsial) 

Tujuan dari uji t adalah untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen dengan menganggap 

variabel lain bersifat konstan. Pengujian secara parsial ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan terikat dengan 

melihat nilai t pada taraf signifikansi 5%. t hitung diperoleh melalui bantuan 
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program SPSS yaitu pada tabel coefficients. Model dikatakan signifikan jika nilai 

Sig. t α≤ .  Apabila besarnya probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka 

H0 ditolak, sedangkan jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 

diterima. 

 2. Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen 

(kepemimpinan dan motivasi) secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

(kinerja). Pengujian dilakukan menggunakan tabel distribusi F dengan taraf 

signifikansi 5%. Nilai F hitung dapat diperoleh dengan menggunakan bantuan 

program SPSS yaitu dilihat pada tabel ANOVA. Model dikatakan signifikan jika 

Sig. F α≤ . Apabila besarnya probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka 

H0 ditolak, sedangkan jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 

diterima. 

3.5.5  Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. 

Koefisien determinasi juga digunakan untuk mengetahui persentase perubahan 

variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel 

dependen. ( Ghozali, 2005 : 45).  

1)  Secara simultan  

Pengaruh secara simultan merupakan pengaruh variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Besarnya pengaruh 

simultan dalam penelitian ini dapat diketahui dari besarnya adjusted R 
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square pada tabel model summaryb hasil uji dengan menggunakan 

program SPSS. 

2) Secara parsial 

Pengaruh secara parsial merupakan pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara terpisah antara variabel independen 

satu dengan variabel independen yang lain . Pengaruh secara parsial 

dalam penelitian ini dapat diketahui dari besarnya r2
 yang diperoleh dari 

hasil kuadrat partial correlation pada tabel coefficient (a) hasil 

perhitungan dengan menggunakan progam SPSS.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

PT.Starfood Jaya Prima Kudus didirikan pada tanggal 7 September 

2004. PT. Starfood Jaya Prima Kudus terletak di jalan raya Kudus-Pati KM.12, 

desa Terban, Jekulo, Kabupaten Kudus. PT. Starfood Jaya Prima merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam produksi makanan dan minuman. Untuk 

sekarang ini perusahaan hanya memproduksi minuman. Karyawan pada 

PT.Starfood Jaya Prima berjumlah 150 orang.  

Perusahaan didirikan dan dikembangkan dalam rangka turut 

berpartisipasi mensukseskan program pembangunan yang dicanangkan 

pemerintah guna menggalakan hasil produksi dalam negeri sehingga dapat 

memangkas pengangguran yang semakin memprihatinkan sekarang ini. . 

Perusahaan melalui hasil produksinya berarti telah dapat memenuhi kebutuhan 

dalam negeri, sehingga hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memberikan 

sumbangan yang berarti bagi negara dalam hal penghematan devisa; mengurangi 

dan meningkatkan penerimaan negara di bidang pajak. 

Untuk mewujudkan itu semua harus ada komitmen untuk maju dan 

berusaha menjadi pelopor di bidangnya, mengharuskan perusahaan ini untuk 

selalu belajar pada bidang-bidang yang dianggap baru untuk perusahaan sejenis. 
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Selain itu Direksi perusahaan masih rnemikirkan pemecahan masalah agar 

produksi-produksi yang dipesan oleh konsumen dapat sampai ke tempat tujuan 

dengan tepat waktu sekaligus mencegah adanya kerusakan dalam perjalanan. 

Pemecahannya antara lain adalah dengan mendirikan unit transportasi dengan 

tujuan agar selain kedua masalah di atas terpecahkan juga agar kepuasan pemesan 

terhadap pencapaian waktu pengiriman terpenuhi sehingga kesempaian untuk 

mendapatkan keuntungan dalam bisnis tidak terlepas begitu saja akibat 

keterlambatan waktu menerima kiriman pesanan.  

Bagian pemasaran menyusun rencana di bidang pemasaran termasuk 

menentukan target penjualan baik dalam bulanan maupun tahunan beserta 

anggarannya, Membuat rencana dan melaksanakan kegialan distribusi, produksi, 

riset pasar, pembukaan daerah pemasaran baru dan pengendalian wilayah 

penjualan, Mengatur rencana produksi agar terdapat keseimbangan antara 

perrnintaan pasar, stock produk dan kapasitas produksi, menganalisa situasi dan 

perkembangan pemasaran produk perusahaan, produksi atau kegiatan pesaing dan 

mengajukan saran-saran kepada direktur utama.  

Bagian produksi membuat rencana dan schedule produksi sesuai dengan 

jumlah yang diminta oleh bagian pemasaran dan ikut serta dalam menyusun 

anggaran, Mengkoordinir bawahannya agar bisa memperoleh efisiensi yang tinggi 

dan produktifitas yang optimal, Membuat rencana kebutuhan bahan-bahan yang 

akan dipakai untuk menun-jang kelancaran produksi, Mengendalikan stock bahan 

baku agar stock yang tersedia tidak berlebihan atau kekurangan, Mengawasi 

pelaksanaan kegiatan bawahannya agar aktivitas bawahannya terlaksanan sesuai 
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dengan yang direncanakan, Melakukan koreksi terhadap kegiatan bawahannya 

yang tidak sesuai dengan garis yang telah ditentukan. 

Pertama kali perusahaan ini didirikan produksi yang dihasilkan hanya 

teh kemasan. Sekarang ini PT. Starfood mengembangkan sayapnya dengan 

membuat produk-produk baru yaitu Nata de coco seperti kio bubble nata T24, 

produk-produk premium antara lain : Eksotea, Cofino Cappucino, Eksocool 

premium blackcurrant, eksotea premium, Cofino Black, Escool mini strawberry, 

teh hijau original,Starzone.  

 

4.2  Analisis Deskriptif Persentase 

Deskripsi variabel penelitian atas dasar data primer yang di dapat 

melalui kuesioner sebanyak 109 responden akan dilihat dengan kriteria presentase 

untuk menentukan seberapa jauh skor empirik mendekati skor ideal dan juga 

dilihat dari kecenderungan (modus) dari respon responden berkenaan dengan 

indikator dari setiap variabel kepemimpinan, motivasi dan kinerja. 

 
4.2.1  Kepemimpinan 

Pada variabel kepemimpinan ini terdapat 5 indikator yang menjelaskan 

tentang kepemimpinan yakni kemampuan, kebutuhan akan prestasi, kecerdasan, 

ketegasan, kepercayaan diri. Dari 5 indikator tersebut bisa di jelaskan melalui 

analisis berikut ini: 
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4.2.1.1  Kemampuan 

Pada indikator ini digunakan 3 butir pertanyaan. 

Tabel 4.1 Tanggapan Responden Indikator Kemampuan 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 44 40,37% 
2 Baik 45 41,28% 
3 Cukup Baik 20 18,35% 
4 Kurang Baik 0 0,00% 
5 Tidak Baik 0 0,00% 

Jumlah 109 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai tanggapan responden terhadap indikator 

kemampuan pada PT. Starfood Jaya Prima Kudus, diketahui bahwa sebanyak 

41,28% responden menggambarkan kemampuan pemimpin pada PT. Sarfood Jaya 

Prima sudah baik. 

4.2.1.2  Kebutuhan akan prestasi 

Tabel 4.2 Tanggapan Responden  kebutuhan akan prestasi 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 39 35,78% 
2 Baik 66 60,55% 
3 Cukup Baik 4 3,67% 
4 Kurang Baik 0 0,00% 
5 Tidak Baik 0 0,00% 

Jumlah 109 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.2 mengenai tanggapan responden mengenai indikator 

kebutuhan akan prestasi pada PT. Starfood Jaya Prima Kudus, diketahui bahwa 
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sebanyak 60,55% responden menggambarkan pimpinan PT. Starfood tentang 

kebutuhan akan prestasi sudah baik. 

4.2.1.3  Kecerdasan 

Pada indikator ini digunakan 5 butir pertanyaan. 

Tabel 4.3 Tanggapan Responden Indikator Kecerdasan 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 28 25,69% 
2 Baik 62 56,88% 
3 Cukup Baik 19 17,43% 
4 Kurang Baik 0 0,00% 
5 Tidak Baik 0 0,00% 

Jumlah 109 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.3 mengenai tanggapan responden terhadap indikator 

kecerdasan pemimpin  pada PT. Starfood jaya Prima, diketahui bahwa sebanyak 

56,88% responden menggambarkan dengan kecerdasan yang dimiliki pimpinan 

seperti kecerdasan dalam membuat program-program baru, ide-ide kreatif demi 

kemajuan perusahaan, menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas dan kuantitas 

yang baik, hal ini dapat menjadi motivator bagi karyawan untuk lebih 

meningkatkan kinerja. 

4.2.1.4  Ketegasan 

Tabel 4.4 Tanggapan Responden Indikator Ketegasan 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 26 23,85% 
2 Baik 65 59,63% 
3 Cukup Baik 16 14,68% 



64 

 

4 Kurang Baik 2 1,83% 
5 Tidak Baik 0 0,00% 

Jumlah 109 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.4 mengenai tanggapan responden terhadap indikator 

ketegasan pimpinan pada PT. Starfood Jaya prima Kudus, diketahui bahwa 

sebanyak 59,63% responden menggambarkan pimpinan PT. Starfood Jaya Prima 

Kudus memiliki ketegasan dalam hal membuat keputusan, tegas dalam membuat 

peraturan serta ketegasan bagi karyawan yang melakukan pelanggaran dengan 

ketegasan yang dimiliki pimpinan akan berdampak bagi peningkatan kerja 

karyawan. 

4.2.1.5  Kepercayaan diri 

Tabel 4.5 Tanggapan Responden Indikator Kepercayaan diri 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 46 42,20% 
2 Baik 46 42,20% 
3 Cukup Baik 16 14,68% 
4 Kurang Baik 1 0,92% 
5 Tidak Baik 0 0,00% 

Jumlah 109 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.5 mengenai tanggapan responden terhadap indikator 

kepercayaan diri, diketahui bahwa sebanyak 42,20% responden menggambarkan 

pimpinan perusahaan telah menunjukkan rasa optimis dan kepercayaan diri dalam 

menyelesaikan tugas, sehingga akan menjadi panutan kepada karyawan untuk 

memiliki rasa percaya diri dalam bekerja. 
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Pada variabel kepemimpinan digunakan 14 butir pertanyaan, dengan 

skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga di dapat skor minimal = 1 x 14 

x 109 =1526 dan skor maksimal = 5 x 14 x109 = 7630, Rentang skor = 7630 –

1526 = 6104 dan interval kelas = 6104 : 5 = 1220,8. Hasil penelitian tentang 

variabel kepemimpinan pada lampiran diperoleh skor total sebesar 6161, sehingga 

diperoleh rata-rata = 6161 : 7630 x 100% = 80,75%.  

Berdasarkan analisis dapat dikatakan kepemimpinan pada PT.Starfood 

Jaya Prima Kudus sudah baik. Ini dapat dilihat dari perolehan nilai rata-rata 

responden yaitu: 80,75% dapat dilihat pada tabel persentase skor berikut ini : 

 

         Tabel 4.6.Persentase Skor Kepemimpinan 
Interval Skor  Interval(%) Kriteria  

6409,2‐7630  84% < % skor ≤ 100%  Sangat baik 

5188,4‐6409,2  68% < % skor ≤ 84%  Baik 

g3967,6‐5188,4  52% < % skor ≤ 68%  Sedang  

2746,8‐3967,6  36% < % skor ≤ 52%  Tidak baik 

1525‐2746,8  20% ≤ % skor ≤ 36%  Sangat tidak baik 

Sumber : Data diolah,2010 

4.2.2  Motivasi 

Pada variabel motivasi terdapat 7 idikator yang menjelaskan tentang 

motivasi yakni gaji, rasa aman, status, lingkungan kerja, pengawas, kebijakan 

organisasi, hubungan dengan rekan kerja. Dari 7 indikator tersebut bisa dijelaskan 

melalui analisis berikut ini: 

4.2.2.1  Gaji 

Pada indikator ini digunakan 1 butir pertanyaan. 
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Tabel 4.7 Tanggapan Responden Indikator Gaji 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 21 19,27% 
2 Baik 43 39,45% 
3 Cukup Baik 24 22,02% 
4 Kurang Baik 21 19,27% 
5 Tidak Baik 0 0,00% 

Jumlah 109 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.7 mengenai tanggapan responden terhadap indikator 

Gaji pada PT. Starfood Jaya Prima, diketahui bahwa sebanyak 39,45% responden 

menggambarkan bahwa gaji yang diberikan sudah sesuai UMR, hal ini akan 

mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik dengan penuh tanggung jawab. 

4.2.2.2  Rasa Aman 

Tabel 4.8 Tanggapan Responden Indikator Rasa aman 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 30 27,52% 
2 Baik 64 58,72% 
3 Cukup Baik 8 7,34% 
4 Kurang Baik 6 5,50% 
5 Tidak Baik 1 0,92% 

Jumlah 109 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.8 mengenai tanggapan responden terhadap indikator 

rasa aman pada PT. Starfood jaya Prima Kudus, diketahui bahwa sebanyak 

58,72% responden menggambarkan keamanan dalam bekerja pada PT. Starfood 
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sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian asuransi kesehatan dan tempat 

parkir yang nyaman dan aman.  

4.2.2.3  Status 

Tabel 4.9 Tanggapan Responden Indikator Status 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 10 9,17% 
2 Baik 76 69,72% 
3 Cukup Baik 17 15,60% 
4 Kurang Baik 6 5,50% 
5 Tidak Baik 0 0,00% 

Jumlah 109 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.9 mengenai tanggapan responden terhadap indikator 

Status, diketahui bahwa sebanyak 69,72% responden menggambarkan status 

karyawan PT. Starfood diakui, dengan demikian karyawan dapat bekerja lebih 

maksimal. 

4.2.2.4  Lingkungan Kerja 
 
Tabel 4.10 Tanggapan Responden Indikator Lingkungan kerja 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 18 16,51% 
2 Baik 72 66,06% 
3 Cukup Baik 17 15,60% 
4 Kurang Baik 2 1,83% 
5 Tidak Baik 0 0,00% 

Jumlah 109 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.10 mengenai tanggapan responden terhadap indikator 

lingkungan kerja, diketahui bahwa sebanyak 66.06% responden menggambarkan 
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lingkungan kerja pada PT. Starfood Jaya Prima Kudus sudah sesuai dengan 

standar keamanan dan kenyamanan. Hal ini dapat memberikan suntikan bagi 

karyawan untuk bekerja lebih maksimal. 

4.2.2.5  Pengawas 

Tabel 4.11 Tanggapan Responden Indikator Pengawas 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 31 28,44% 
2 Baik 59 54,13% 
3 Cukup Baik 8 7,34% 
4 Kurang Baik 11 10,09% 
5 Tidak Baik 0 0,00% 

Jumlah 109 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.11 mengenai tanggapan responden terhadap indikator 

pengawas, diketahui bahwa sebanyak 54,13% responden menggambarkan 

pengawasan yang diberikan sudah baik dan adil. 

4.2.2.6  Kebijakan Organisasi 

Tabel 4.12 Tanggapan Responden Indikator Kebijakan Organisasi 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 12 11,01% 
2 Baik 26 23,85% 
3 Cukup Baik 64 58,72% 
4 Kurang Baik 7 6,42% 
5 Tidak Baik 0 0,00% 

Jumlah 109 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.12 mengenai tanggapan responden terhadap indikator 

kebijakan organisasi, diketahui bahwa sebanyak 58,72% responden 

menggambarkan kebijakan organisasi cukup baik dan sesuai dengan kebaikan 

bersama. Dengan kebijakan yang tepat karyawan akan temotivasi untuk bekerja 

lebih baik. 
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4.2.2.7  Hubungan dengan Rekan Kerja 

Pada indikator ini digunakan 2 butir pertanyaan. 

Tabel 4.13 Tanggapan Responden Hubungan dengan Rekan 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 15 13,76% 
2 Baik 79 72,48% 
3 Cukup Baik 8 7,34% 
4 Kurang Baik 7 6,42% 
5 Tidak Baik 0 0,00% 

Jumlah 109 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.13 mengenai tanggapan responden terhadap indikator 

hubungan dengan rekan kerja, diketahui bahwa sebanyak 72,48% responden 

menggambarkan hubungan dengan rekan kerja yang terdapat pada PT. starfood 

Jaya Prima sudah terjalin baik. Dengan kekompakan yang dimilki karyawan 

kesalahan-kesalahan dalam bekerja dapat diminimalisir. 

Pada variabel Motivasi sendiri digunakan 9 butir pertanyaan, dengan 

skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga di dapat skor minimal = 1 x 9 x 

109 =981 dan skor maksimal = 5 x 9 x109 = 4905 Rentang skor = 4905 – 981 = 

3924 dan interval kelas = 3924 : 5 = 784,8.  

Hasil penelitian tentang variabel motivasi pada lampiran diperoleh skor 

total sebesar 3761, sehingga diperoleh rata-rata = 3761 : 4905 x 100% = 76,68%. 

Berdasarkan analisis dapat dikatakan motivasi kerja pada PT.Starfood Jaya Prima 

Kudus sudah tinggi. Ini dapat dilihat dari perolehan nilai rata-rata responden yaitu 

:76,68% yang dapat dilihat pada tabel persentase skor berikut ini : 
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      Tabel 4.14.Persentase Skor Motivasi 
Interval(%) Interval skor Kriteria 

84% < % skor ≤ 
100% 

4120,2-4905 Sangat  Tinggi 

68% < % skor ≤ 
84% 

3335,4-4120,2 Tinggi 

52% < % skor ≤ 
68% 

2550,8-3335,4 Sedang 

36% < % skor ≤ 
52% 

1765,8-2550,6 Rendah 

20% ≤ % skor ≤ 
36% 

981-1765,8 Sangat Rendah 

      Sumber : Data diolah, 2010 

 

4.2.3  Kinerja Karyawan 

Pada variabel kinerja karyawan terdapat 5 indikator, yaitu kualitas kerja, 

kuantitas kerja, ketepatan waktu, evektivitas, komitmen kerja. 

4.2.3.1  Kualitas 

Tabel 4.15 Tanggapan Responden Indikator Kualitas 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 30 27,52% 
2 Baik 68 62,39% 
3 Cukup Baik 11 10,09% 
4 Kurang Baik 0 0,00% 
5 Tidak Baik 0 0,00% 

Jumlah 109 100% 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.15 mengenai tanggapan responden terhadap kualitas 

kerja pada PT. Starfood Jaya Prima Kudus, diketahui bahwa sebanyak 62,39% 

responden menjawab baik seperti melakukan pekerjaan dengan cermat, teliti dan 

apa yang diharapkan pimpinan sesuai pekerjaannya sudah sesuai. 
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4.2.3.2  Kuantitas 

Tabel 4.16 Tanggapan Responden Indikator Kuantitas 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 5 4,59% 
2 Baik 66 60,55% 
3 Cukup Baik 27 24,77% 
4 Kurang Baik 11 10,09% 
5 Tidak Baik 0 0,00%  

Jumlah 109 100% 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.16 mengenai tanggapan responden terhadap kuantitas 

kerja pada PT. Starfood jaya prima Kudus, diketahui bahwa sebanyak 60,55% 

responden menggambarkan bahwa karyawan melakukan pekerjaan dengan baik 

dan telah sesuai dengan target apa yang dibebankan kepada karyawan. 

4.2.3.3  Ketepatan Waktu 
Tabel 4.17 Tanggapan Responden Indikator Ketepatan Waktu 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 11 10,09% 
2 Baik 92 84,40% 
3 Cukup Baik 0 0,00% 
4 Kurang Baik 6 5,50% 
5 Tidak Baik 0 0,00% 

Jumlah 109 100% 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.17 mengenai tanggapan responden terhadap 

ketepatan waktu pada PT. Kereta Api DAOP IV Semarang, diketahui bahwa 

sebanyak 84,40% menggambarkan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan 

dilakukan baik, benar dan tepat waktu. 
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4.2.3.4  Efektivitas 
Pada indikator ini digunakan 3 butir pertanyaan. 
Tabel 4.18 Tanggapan Responden Indikator Efektivitas 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 21 19,27% 
2 Baik 55 50,46% 
3 Cukup Baik 33 30,28% 
4 Kurang Baik 0 0,00% 
5 Tidak Baik 0 0,0% 

Jumlah 109 100% 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2010 

 Berdasakan tabel 4.18 mengenai tanggapan responden terhadap efektivitas 

pada PT. Kereta Api DAOP IV Semarang diketahui, bahwa sebanyak 50,46% 

menggambarkan karyawan telah memanfaatkan waktu luang dengan baik seperti 

melakukan hal yang berguna untuk pekerjaan yang telah diberikan kepada yang 

bersangkutan. 

4.2.3.5  Komitmen Kerja 

Tabel 4.19 Tanggapan Responden Indikator Komitmen Kerja 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 48 44,04% 
2 Baik 56 51,38% 
3 Cukup Baik 5 4,59% 
4 Kurang Baik 0 0,00% 
5 Tidak Baik 0 0,00% 

Jumlah 109 100% 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.19 mengenai tanggapan responden terhadap 

komitmen kerja pada PT. Starfood Jaya Prima Kudus, diketahui bahwa sebanyak 

51,38% menggambarkan karyawan dengan perusahaan terjalin hubungan yang 

baik, seperti karyawan mempunyai tanggung jawab yang baik terkait pekerjaan 
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dan karyawan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perusahaan apabila 

suatu saat ada lowongan pekerjaan yang lebih menjanjikan. 

Pada variabel Kinerja digunakan 10 butir pertanyaan, dengan skor 

masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga di dapat skor minimal = 1 x 10 x 109 

=1090 dan skor maksimal = 5 x 10 x109 = 5450 Rentang skor = 5450 – 1090 = 

4360 dan interval kelas = 4360 : 5 = 872. Hasil penelitian tentang Kinerja pada 

lampiran diperoleh skor total sebesar 4200, sehingga diperoleh rata-rata = 4200 : 

5450 x 100% = 77,06%. Berdasarkan analisis dapat dikatakan kinerja karyawan 

pada PT. Starfood Jaya Prima Kudus sudah tinggi. Ini dapat dilihat dalam tabel 

persentase skor berikut ini :  

    Tabel 4.20. Persentase Skor Kinerja Karyawan 
Interval (%) Interval skor  Kriteria 

84% < % skor ≤ 100% 4578-5450 Sangat  Tinggi 

68% < % skor ≤ 84% 3706-4578 Tinggi 

52% < % skor ≤ 68% 2834-3706 Sedang 

36% < % skor ≤ 52% 1962-2834 Rendah 

20% ≤ % skor ≤ 36% 1090-1962 Sangat Rendah 
    Sumber : Data diolah, 2010 

 

4.3  Uji Asumsi klasik 

4.3.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat 

(Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistibusi normal atau 

berdistribusi tidak normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji 

kolmogorov-smirnov. Jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian berdistribusi 
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normal. Hasil dari uji normalitas kolmogorov-smirnov dengan menggunakan 

program SPSS 15 yang terdapat pada lampiran. 

Berdasarkan hasil uji normalitas kolmogorov-smirnov terlihat dari nilai 

Asymp. Sig. (2-taied) sebesar 0,348 atau probabilitas > 0,05 maka data penelitian 

berdistribusi normal. Disamping dengan menggunakan uji kolmogorov-mirnov, uji 

normalitas ini juga didukung dari hasil gambar grafik normal probability plot. 

Regresi memenuhi asumsi normalitas jika data menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal. Hasil dari uji normalitas dengan menggunakan program SPSS 

15 adalah sebagai berikut: 

 

                       Gambar 4.1 : Grafik Normal P-P Plot 

Terlihat dari gambar di atas bahwa plot / titik-titik menyebar dan 

mengikuti arah garis diagonal, berada disekitar dan disepanjang garis 45 derajat, 

jadi dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. 
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4.3.2  Uji Multikolinieritas 

Salah satu asumsi model regresi linier adalah tidak terdapat korelasi 

yang sempurna atau korelasi tidak sempurna tetapi sangat tinggi pada variabel-

variabel bebasnya. Uji multikolinieritas mengukur tingkat keeratan tingkat 

asosiasi (keeratan) hubungan atau pengaruh antarvariabel bebas melalui besaran 

koefisien korelasi. Multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat nilai 

tolerance (a) dan Variance Inflation Factor (VIF). Variabel bebas mengalami 

multikolinieritas jika a hitung < a dan VIF hitung >VIF.  Variabel bebas tidak 

mengalami multikolinieritas jika a hitung > a dan VIF hitung lebih <VIF. Nilai 

cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah 

nilai tolerance  <0.10 atau sama dengan nilai VIF >10. Hasil dari uji 

multikolinieritas dengan menggunakan program SPSS 15 adalah sebagai berikut : 

                Tabel 4.21 : Hasil output SPSS 15 uji multikolinearitas  
Coefficients(a) 

Model  Collinearity Statistics 

1 (Constant) Tolerance VIF 

 Kepemimpinan .935 1.070 

 Motivasi .935 1.070 

           a  Dependent Variable: Kinerja 

           Sumber : Data primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas terlihat bahwa nilai VIF dari 

kedua variabel kurang dari 10. Pada variabel kepemimpinan mempunyai nilai 

tolerance sebesar 0.935 < 1 dan nilai VIF sebesar 1.070 < 10 yang menunjukan 

arti bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Begitu juga pada motivasi yang 
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mempunyai nilai tolerance 0.935 < 1 dan mempunyai nilai VIF sebesar 1.070 < 

10 yang menunjukan arti bahwa tidak terdapat multikolinieritas. 

4.3.3  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji sama atau tidak varians dari residual dari 

observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai 

varians yang sama, maka disebut terjadi homokedastisitas, dan jika variansnya 

tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. 

Tidak terjadi heteroskedastisitas jika pada sactterplot titik-titik hasil 

pengolahan data lewat program SPSS antara ZPERD (sumbu X=Y hasil predisksi) 

dan SRESID (sumbu Y-Y prediksi – Y riil) menyebar di bawah ataupun di atas 

titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Hasil 

dari uji heterokedastisitas dengan menggunakan program SPSS 15 adalah sebagai 

berikut : 

 

                        Gambar 4.2 : Hasil output SPSS 15 uji heteroskedastisitas 

Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik di atas ataupun di bawah 0 pada sumbuY dan tidak membentuk 
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suatu pola tertentu. Hal ini dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitras pada model regresi sehingga model regresi layak di pakai 

untuk memprediksi kinerja karyawan berdasarkan variabel independen 

kepemimpinan dan motivasi. 

 

4.3.4  Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

pada PT.Starfood Jaya Prima Kudus. Dari analisis regresi diperoleh model regresi 

linier yang menyatakan pengaruh kepemimpinan (X1) dan motivasi (X2) terhadap 

kinerja karyawan (Y), dengan menggunakan SPSS 15 yang dapat dilihat pada 

lampiran. 

Berdasarkan output SPSS yang terdapat pada lampiran, maka diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut :  

Y = 0,159 + 0.456 X1 + 0.365 X2 

Model tersebut menunjukkan arti bahwa konstanta sebesar 0,159 yang 

berarti jika variabel kepemimpinan dan motivasi di asumsikan tetap maka kinerja 

karyawan akan bernilai sebesar 0,159. Sedangkan nilai Koefisien kepemimpinan 

sebesar 0,456 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan 1 skor untuk 

kepemimpinan akan diikuti dengan kenaikan kinerja sebesar 0.456. Nilai koefisien 

motivasi menunjukan angka sebesar 0.365 menyatakan bahwa apabila terjadi 

kenaikan 1 skor untuk motivasi akan diikuti dengan terjadi kenaikan kinerja 

sebesar 0.365. 
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4.3.5  Uji hipotesis 

4.3.5.1  Uji partial (Uji t) 

Uji partial ( uji t ) digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas 

yaitu gaya kepemimpinan (X1) dan Motivasi (X2) mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu Kinerja  (Y) secara parsial. 

Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t dengan menggunakan SPSS dengan  

tingkat signifikasi yang ditetapkan adalah 5%, maka : Jika nilai signifikansi > 

0,05, maka Ho diterima, jadi variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel 

terikat atau tidak ada pengaruh antara variabel yang diuji. Jika nilai signifikansi < 

0,05, maka Ho ditolak, jadi variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau 

ada pengaruh antara variabel yang diuji. Hasil analisis uji t dengan menggunakan 

program SPSS 15 terdapat pada lampiran. 

 

4.3.5.2  Uji simultan (Uji F) 

Uji simultan ( uji F ) ini digunakan untuk melihat apakah variabel bebas 

yaitu kepemiminan (X1) dan Motivasi  (X2) secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu kinerja (Y). Kriteria 

pengambilan keputusan dalam uji F dengan menggunakan SPSS adalah : Jika nilai 

signifikansi > 0,05, maka Ho diterima, jadi variabel bebas dari model regresi 

linier tidak mampu menjelaskan variabel terikat, Jika nilai signifikansi < 0,05, 

maka Ho ditolak, jadi variabel bebas dari model regresi linier mampu menjelaskan 

variabel terikat. Hasil analisis uji f dengan menggunakan program SPSS 15 yang 

terdapat pada lampiran. 
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4.4  Uji koefisien Determinasi (  ) 

4.4.1  Simultan  

Pengujian koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk 

menentukan nilai R², dengan melihat hasil output SPSS pada nilai pada kolom 

Adjusted R Square yang dapat dilihat pada lampiran. Nilai R² yang semakin besar 

(mendekati satu) menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas (X) yang besar 

terhadap variabel terikat (Y). Sebaliknya jika R² semakin kecil (mendekati nol) 

maka dikatakan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) adalah 

kecil. 

    Tabel 4.22. Hasil Uji Hipotesis dan Determinasi 

No Komponen Nilai Sig. 

1 t x1 8,328 0,000 

t x2 5,754 0,000 

2 r x1 0,629  

r x2 0,488  

3 F 67,868 0,000 

4 R 0,749  

5 R2 0,553  

    Sumber : Data diolah, 2010 

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang dapat dilihat pada tabel 4.8 

untuk variabel kepemimpinan diperoleh t hitung sebesar 8,328 dengan nilai 
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signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 maka Ho 

ditolak, hal ini menunjukkan bahwa Ha1 yang menyatakan “ada pengaruh yang 

signifikan antara kepemimpinan terhadap kinerja” diterima. 

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang dapat dilihat pada tabel 4.8. 

dapat dilihat untuk variabel motivasi diperoleh t hitung sebesar 5,754 dengan nilai 

signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 maka Ho 

ditolak, hal ini menunjukkan bahwa Ha2 yang menyatakan “ada pengaruh yang 

signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan” diterima.  

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai Correlations Partial dari 

variabel kepemimpinan sebesar 0,629 dan variabel Motivasi sebesar 0,488. 

Dengan demikian besarnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja adalah ( 

0,629) 2 = 0,3957 atau 39,57%, sedangkan  besarnya pengaruh motivasi terhadap 

kinerja adalah (0,488)2 = 0,2382 atau 23,82%. 

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) yang dapat dilihat pada tabel 4.8 

diperoleh F hitung = 67,868 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai 

signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak, hal ini menunjukkan 

bahwa Ha3 yang menyatakan “ada pengaruh yang signifikan antara  

kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan” diterima. 

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 

0,553, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepemimpinan dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan di PT. Starfood Jaya Prima Kudus adalah sebesar 

55,3%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 44,7% menjelaskan bahwa kinerja 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model sebesar 44,7%. 
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Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS yang 

dapat dilihat hasilnya pada tabel 4.8. diketahui bahwa besarnya koefisien antara 

X1 terhadap Y sebesar 0,629 sehingga dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh 

X1 terhadap Y sebesar (0,629)2 sama dengan 0,3956 atau 39,56%. Besarnya 

koefisien antara X2 terhadap Y sebesar 0,488 sehingga dapat diketahui bahwa 

besarnya pengaruh X2 terhadap Y sebesar (0,488)2 sama dengan 0,2381 atau 

23,81%. 

 

4.5  Pembahasan 

Di dalam suatu perusahaan diperlukan adanya kepemimpinan yang baik 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Maju mundurnya suatu perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh kepemimpinan seorang pemimpin perusahaan dalam rangka 

mengelola sumber daya manusia yang ada karena pemimpin tidak akan mampu 

menyelesaikan seluruh pekerjaan sendirian saja, melainkan meminta bantuan 

orang lain untuk membantu dengan memberikan tugas-tugas atau mendelegasikan 

kepada orang lain dalam hal ini bawahannya. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, variabel kepemimpinan dan motivasi 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Starfood Jaya Prima 

Kudus baik secara parsial maupun simultan. Besarnya kepemimpinan dan 

motivasi secara bersama-sama dalam penelitian ini adalah 55,3%. Sedangkan 

sisanya 44,7% kinerja karyawan PT. Starfood Jaya Prima kudus dipengaruhi oleh 

faktor lainnya yang tidak dikaji dalam penelitian ini.  
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Hal tersebut didukung pula dari hasil uji hipotesis secara simultan (uji F), 

yang menunjukkan tingkat signifikansi 0,000. Artinya kepemimpinan dan 

motivasi secara bersama-sama mempengaruhi kinerja karyawan PT. Starfood Jaya 

Prima Kudus. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa baik 

buruknya kepemimpinan dan motivasi akan mempengaruhi kinerja karyawan PT. 

Starfood Jaya Prima Kudus. Di saat kepemimpinan dan motivasi tercipta baik dan 

kondusif maka karyawan akan lebih bersemangat dalam melaksanakan berbagai 

pekerjaannya dan memberikan hasil kerja yang maksimal, sehingga tujuan yang 

diharapkan oleh PT. Starfood Jaya Prima Kudus dapat tercapai.  

Bentuk pengaruh variabel kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja 

karyawan adalah pengaruh positif. Pengaruh positif tersebut ditunjukkan dari 

harga koefisien korelasi dan regresi yang berharga positif. Artinya dengan 

peningkatan kepemimpinan dan motivasi, maka kinerja karyawan PT. Starfood 

Jaya Prima Kudus juga akan naik seiring kenaikan kedua variabel bebas tersebut. 

Sebaliknya jika kepemimpinan dan motivasi menurun, maka kinerja karyawan 

pada PT. Starfood Jaya Prima juga akan ikut menurun. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian dari Handoko (2003) yang menyatakan bahwa 

kepemimpinan dapat mempengaruhi tingkat prestasi ( kinerja karyawan ) yang 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh signifikan anatara variabel 

kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan.  

Besarnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. Starfood 

Jaya Prima adalah 39,57%. Dari hasil uji parsial (uji t) dimana hasil nilai 

signifikansi yang diperoleh sebesar  0,000. Dengan demikian signifikansi 0,000 
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lebih kecil dari 0,005, sehingga H1 diterima dan Ho ditolak. Hal ini sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Handoko (2003) yang menyatakan bahwa 

kepemimpinan dapat mempengaruhi tingkat prestasi ( kinerja karyawan ).  

kepemimpinan adalah kemampuan yang dipunyai seseorang untuk 

mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Dalam 

suatu perusahaan atau organisasi peran kepemimpinan sangat amat penting. Hal 

ini karena pimpinan bisa menjadi motivator bagi karyawan dalam melaksanakan 

aktivitasnya. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang dapat membantu 

meningkatkan kinerja karyawannya, dengan kinerja yang tinggi tersebut 

diharapkan karyawan lebih maksimal dalam melakukan pekerjaannya. 

Bila seorang pemimpin mempunyai kemampuan yang tinggi dalam bidang 

menyampaikan informasi kepada karyawan, peran antar pribadi, dan ketepatan 

dalam membuat keputusan maka karyawan merasa puas dan percaya dengan 

kepemimpinan pemimpin tersebut. Selain itu pemimipin dalam sebuah perusahaan 

dapat memperhatikan kebutuhan akan prestasi karyawan dalam hal ini pemimpin 

dapat memberikan pelatihan kerja dan membuat program baru yang dapat 

diterima karyawan. Dengan program-program baru yang tepat sasaran serta 

pelatihan yang efektif akan dapat memberikan suntikan semangat kepada 

karyawan untuk meningkatkan kinerja.  

Kecerdasan pemimpin dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan benar 

dan tepat waktu, membuat ide-ide kreatif, membuat keputusan yang tepat, nasihat 

teknis, pelatihan pada PT. Starfood dikatakan baik, hal ini dapat dilihat pada hasil 

uji yang telah dilakukan tanggapan responden dari 109 responden sebagian besar 
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responden menjawab kecerdasan pemimpin PT. Starfood sudah baik. Hal ini dapat 

dikatakan pemimpin pada PT. Starfood Jaya Prima mempunyai tingkat kecerdasan 

yang baik. 

Tanggapan responden dari ketegasan pemimpin dalam memberikan 

peraturan  serta menindak tegas karyawan yang melakukan pelanggaran pada PT. 

Starfood dikatakan baik, hal ini dapat dilihat pada hasil uji yang tanggapan 

responden dari 109 responden sebagian besar responden menjawab ketegasan 

pemimpin PT. Starfood sudah baik. Hal ini dapat dikatakan pemimpin pada PT. 

Starfood Jaya Prima mempunyai tingkat kecerdasan yang baik. Selain itu 

kepercayaan diri pemimpin juga baik. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian dari Handoko (2003) yang menyatakan bahwa kepemimpinan dapat 

mempengaruhi tingkat prestasi ( kinerja karyawan ). 

Sedangkan besarnya pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT. 

Starfood  secara parsial adalah sebesar 23,82%. . Dari hasil uji parsial (uji t) 

dimana nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian signifikansi 0,000 lebih kecil 

dari 0,005 sehingga H2 diterima dan Ho ditolak yang menunjukkan hipotesis “Ada 

pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Starfood Jaya prima Kudus” terbukti kebenarannya dan hipotesis diterima. Hal  

ini memberikan gambaran bahwa  karyawan dengan motivasi yang tinggi akan 

memperoleh tingkat kinerja yang tinggi pula, hasil analalisis deskriptif persentase 

diperoleh hasil bahwa sebagian besar karyawan dengan tingkat motivasi kerja 

rata-rata termasuk dalam kategori tinggi dengan demikian tingkat kinerja para 

karyawanpun termasuk dalam kategori tinggi.  
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Motivasi adalah keadaan yang ada dalam diri pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu melakukan kegiatan kegiatan tertentu untuk 

mencapai tujuan. motif merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai 

yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap 

lingkungannya, sedangkan motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai 

agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. Motivasi dapat pula dikatakan 

sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri. Bila motivasi 

diberikan secara tepat akan memberikan dorongan karyawan untuk melakukan 

pekerjaan semaksimal mungkin supaya target dari perusahaan dapat terpenuhi 

(Handoko 2003:252).  

Pada hasil uji yang dilakukan pada PT. Starfood Jaya Prima dari 109 

responden sebagian besar responden menjawab motivasi yang diberikan 

pemimpin untuk meningkatkan kinerja karyawan bisa dikatakan tinggi, hal ini 

dapat dilihat pada kebijakan pemimpin untuk memberikan gaji yang sesuai 

dengan kebutuhan karyawan, tempat parkir yang luas dan aman, memberikan 

asuransi kesehatan bagi karyawan mengalami kecelakaan kerja, status karyawan 

diakui sebagai keluarga besar dalam perusahaan, lingkungan kerja yang nyaman, 

pengawasan yang diberikan adil, kebijakan tepat, kekompakan dengan bawahan 

serta memberikan dorongan bagi sesama karyawan untuk menjalin kekompakan 

supaya tujuan yang dharapkan dapat tercapai. Dari beberapa indikator ada satu 

indicator yang masih kurang yaitu hubungan pemimpin dengan karyawan dari 

hasil uji yang dilakukan pada PT. Starfood dari 109 responden 64 responden 
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menjawab hubungan pemimpin dengan bawahan sedang, sehingga perlu ada 

peningkatan hubungan dengan bawahan. 

Berdasar hasil penelitan, variabel bebas yang mempunyai pengaruh paling 

besar pada kinerja karyawan pada PT. Starfood Jaya Prima kudus adalah variabel 

kepemimpinan. Hal ini disebabkan kepemimpinan yang baik dalam segala bidang 

yang dimiliki PT. Starfood Jaya Prima Kudus dalam menjadi sumber pemicu 

karyawan untuk meningkatkan kinerja. Pemimpin selain mengarahkan juga 

mengajari bagaimana seharusnya kerja karyawan. pemimpin juga bertanggung 

jawab pada penilaian kinerja karyawan.  

Tugas-tugas kerja yang dihadapai para karyawan PT. Starfood Jaya Prima 

Kudus adalah pembuatan minuman ringan, mulai dari peracikan bahan-bahan 

yang butuhkan, pembungkusan adonan yang sudah jadi, dalam tahap peracikan 

dan pembungkusan cukup sulit sehingga dibutuhkan peran pemimpin untuk 

memberikan pelatihan ataupun mendampingi karyawan secara langsung di 

lapangan,tahap selanjutnya penyortiran adonan yang telah dibungkus supaya tidak 

ada produksi yang rusak setelah dipasarkan.Tahap selanjutnya adalah pengepakan. 

Tahap pengepakan paling sulit karena salah dalam pengepakan akan mengurangi 

permintaan konsumen karena pembungkus dapat dikatakan cacat membuat 

karyawan membutuhkan arahan-arahan dari pimpinan agar karyawan tidak 

membuat kesalahan atau membuat produk menjadi cacat.   

Dari sebab tersebut, karyawan PT. Starfood mengharapkan pemimpin untuk 

selalu memberikan arahan dan motivasi yang dapat membantu dan mendukung 
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mereka untuk dapat bekerja sesuai yang dituntut oleh perusahaan. Pada akhirnya 

kepemimpinan yang baik akan mempengaruhi kinerja karyawan.  

PT. Starfood Jaya Prima Kudus sudah menerapkan kebijakan kepemimpinan 

dan motivasi sudah cukup baik, hal ini berdasarkan penilaian kinerja secara 

berkala yang dilakukan pada PT. Starfood Jaya Prima Kudus. Adapun yang 

menjadi unsur penilaian yaitu kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, tanggung 

jawab, kerja sama, kepemimpinan, ketrampilan kerja pelaksana.  

Dari tanggapan responden menerangkan bahwa semua indikator kinerja 

karyawan yang meliputi    kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, 

evektivitas, komitmen kerja termasuk dalam kategori yang baik.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Starfood Jaya Prima Kudus. Semakin baik kepemimpinan semakin 

tinggi pula kinerja karyawan, dan sebaliknya semakin buruk 

kepemimpinan, kinerja karyawan juga semakin buruk.  

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

Starfood Jaya Prima Kudus. Semakin tinggi motivasi kerja karyawan, 

semakin tinggi pula kinerja karyawan, dan sebaliknya semakin 

berkurangnya motivasi kerja karyawan, kinerja karyawan juga semakin 

buruk. Hal ini berarti dengan motivasi kerja yang tinggi membuat 

seseorang akan bekerja keras melakukan pekerjaan sesuai dengan 

target yang diharapkan sehingga akan berdampak positif pula bagi 

kemajuan perusahaan. 

3. Kepemimpinan dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Starfood Jaya Prima Kudus. 

Semakin baik kepemimpinan dan semakin tingginya motivasi kerja 

yang ada di perusahaan maka kinerja karyawan juga semakin tinggi. 
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Hal ini berarti semakin baik kepemimpinan dan semakin tinggi 

motivasi yang ada pada perusahaan akan memacu karyawan untuk 

bekerja lebih baik sehingga akan berdampak bagi kemajuan 

perusahaan dan dapat bersaing dengan perusahaan yang lebih mapan. 

 

5.2 Saran 
 

1. Bagi perusahaan, dalam hal kepemimpinan hal yang perlu dilakukan 

adalah tetap menjaga hubungan baik terhadap karyawan, terlebih lagi 

bila pimpinan menganggap karyawan adalah keluarga, bukan hanya 

sekedar bawahan di dalam bekerja. Hasil penelitian ini bisa dijadikan 

sebagai masukan dan menentukan kebijakan untuk menyusun strategi 

untuk lebih meningkatkan kinerja karyawan.  

2. Sebaiknya karyawan yang ada pada PT. Starfood Jaya Prima Kudus, 

untuk lebih meningkatkan kualitas bukan hanya kuantitas produk yang 

dihasilkan. Salah satunya yang harus dilakukan pemimpin dengan 

memberikan pelatihan-pelatihan dan mendampingi karyawan dalam 

proses produksi. 

3. Bagi yang tertarik untuk meneliti dengan tema sejenis, disarankan  

untuk menggunakan alat ukur yang lebih baik, serta menggunakan 

variabel lain seperti lingkungan kerja, budaya organisasi, kompensasi, 

disiplin kerja, komunikasi dalam organisasi, sehingga kinerja yang 

diharapkan  dapat mencapi titik optimal. 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

I. Identitas Responden : 

No. Responden :  

Nama Responden : 

Usia  : 

Pendidikan : 

II. Petunjuk Pengisian 

1. Jawablah masing-masing pertanyaan di bawah ini sesuai dengan 

keadaan yang ada selama anda masih bekerja sebagai karyawan di     

PT. Starfood Jaya Prima Kudus. 

2. Pilihlah salah satu jawaban dari kelima alternatif jawaban yang ada 

dengan cara memberi tanda silang ( X) pada jawaban yang anda pilih. 

III. Daftar Pertanyaan  

1) Pimpinan bisa memantau aktivitas intern lingkungannya dengan mencari 

informasi mengenai kinerja karyawannya. 

a. sangat tidak bisa memantau 

b. tidak bisa memantau 

c. cukup bisa memantau 

d. bisa memantau 

e. sangat bisa memantau 

2) Pimpinan bisa menjadi penghubung peran antar pribadi setiap karyawan. 

a. sangat tidak bisa  

b. tidak bisa  

c. cukup bisa  

d. bisa  

e. sangat bisa  

3) Pimpinan mampu mebuat kebijakan dengan tepat. 

a. sangat tidak mampu 

b. tidak mampu  
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c. cukup mampu  

d. mampu  

e. sangat mampu  

4) Pimpinan pernah memberikan pelatihan kerja kepada karyawan 

a. sangat tidak pernah memberikan 

b. tidak pernah memberikan 

c. cukup pernah memberikan 

d. pernah memberikan  

e. sangat pernah memberikan 

5) Pimpinan sanggup membuat program-program baru. 

a. sangat tidak sanggup 

b. tidak sanggup 

c. cukup sanggup 

d. sanggup 

e. sangat sanggup 

6) Pimpinan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik 

a. sangat tidak mampu 

b. tidak mampu 

c. cukup mampu 

d. mampu 

e. sangat mampu 

7) Pimpinan bisa memberikan ide-ide atau gagasan kreatif yang berhubungan 

dengan pekerjaan 

a. sangat tidak bisa memberikan 

b. tidak bisa memberikan 

c. cukup bisa memberikan 

d. bisa memberikan  

e. sangat bisa memberikan 

8) Pimpinan bisa membuat keputusan yang tepat demi kemajuan perusahaan. 

a. sangat tidak bisa  

b. tidak bisa  
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c. cukup bisa  

d. bisa  

e. sangat bisa  

9) Pimpinan pernah memberikan saran atau nasihat teknis yang penting bagi 

karyawan 

a. sangat tidak pernah memberikan 

b. tidak pernah memberikan  

c. cukup pernah memberikan 

d. pernah memberikan 

sangat perrnah memberikan 

10) Pimpinan pernah memberikan pelatihan kerja kepada karyawan 

a.   sangat tidak pernah memberikan 

b.   tidak pernah memberikan 

c.  cukup pernah memberikan 

d.  pernah memberikan  

e.  sangat pernah memberikan 

11) Pimpinan bisa bersikap tegas dalam melaksanakan aturan perusahaan 

a. sangat tidak bisa 

b. tidak bisa 

c. cukup bisa 

d. bisa 

e. sangat bisa 

12) Pimpinan bisa bersikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan 

karyawan 

a. sangat tidak bisa 

b. tidak bisa 

c. cukup bisa 

d. bisa 

e. sangat bisa 

13) Pimpinan percaya diri dalam menyelesaikan masalah yang  ada dalam 

perusahaan 
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a. sangat tidak percaya diri 

b. tidak percaya diri 

c. cukup percaya diri 

d. percaya diri 

e. sangat percaya diri 

14) pimpinan dapat menyelesaikan tugas perusahaan dengan benar. 

a.  sangat tidak dapat 

b.  tidak dapat 

c. cukup dapat 

d. dapat 

e.  sangat dapat 

15) Upah yang saudara terima cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok 

sehari-hari 

a. sangat tidak cukup  

b. tidak cukup 

c. kurang cukup  

d. cukup 

e. sangat cukup 

16) Perusahaan menyediakan tempat parkir yang aman untuk menyimpan 

kendaran saudara selama bekerja 

a. sangat tidak aman 

b. tidak aman 

c. cukup aman  

d. aman  

e. sangat aman 

 

17) Perusahaan memberikan asuransi keselamatan dan kesehatan sasuai 

dengan kebutuhan saudara 

a. sangat tidak sesuai dengan kebutuhan 

b. tidak sesuai dengan kebutuhan 

c. cukup sesuai dengan kebutuhan  
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d. sesuai dengan kebutuhan 

e. sangat sesuai dengan kebutuhan 

18) Pimpinan menghargai status anda sebagai karyawan dengan baik 

a. Sangat tidak menghargai 

b. Tidak menghargai 

c. Cukup menghargai 

d. Menghargai 

e. Sangat menghargai 

19) Lingkungan tempat bekerja sudah baik dan dapat memberikan 

kenyamanan dalam bekerja 

a. Sangat tidak baik 

b. Tidak baik 

c. Cukup baik 

d. Baik 

e. Sangat baik 

20) Pimpinan memberikan pengawasan kepada setiap karyawan dengan baik 

dan adil 

a. Sangat tidak baik 

b. Kurang baik 

c. Cukup baik 

d. Baik 

e. Sangat  baik 

21) Kebijakan yang dilakukan pimpinan sudah tepat demi kemajuan 

perusahaan 

a. Sangat tidak tepat 

b. Kurang tepat 

c. Cukup tepat 

d. Tepat 

e. Sangat tepat 
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22) komunikasi antara pimpinan dan bawahan terjalin dengan baik ( misal : 

pimpinan memberikan pengarahan atau perbaikan apabila terjadi 

kesalahan dalam menyelesaikan tugas). 

a. sangat tidak terjalin dengan baik 

b. tidak terjalin dengan baik 

c. cukup terjalin dengan baik 

d. terjalin dengan baik 

e. sangat terjalin dengan baik 

23) Bagi karyawan yang telah lama bekerja akan diberikan penghargaan dari 

perusahaan ( misal: piagam, uang, barang ) 

a. Sangat tidak memberikan 

b. Tidak memberikan 

c. Cukup memberikan 

d. Memberikan 

e. Sangat memberikan 

24) Pimpinan memberikan kesempatan penuh kepada saudara untuk 

melakukan tindakan-tindakan kreatif dalam melaksanakan tugas. 

a. Sangat tidak memberikan kesempatan 

b. Tidak memberikan kesempatan 

c. Cukup memberikan kesempatan 

d. Memberikan kesempatan 

e. Sangat memberikan kesempatan 

25) Pekerjaan yang diberikan dapat saudara selesaikan dengan benar, cermat, 

dan cepat. 

a. Sangat tidak dapat diselesaikan 

b. Tidak dapat diselesaikan 

c. Cukup dapat diselesaikan 

d. Dapat diselesaikan 

e. Sangat dapat diselesaikan 

26) Pekerjaan yang saudara hasilkan sesuai dengan target yang ditentukan 

perusahaan. 
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a. Sangat tidak sesuai  

b. Tidak sesuai 

c. Cukup sesuai 

d. Sesuai 

e. Sangat sesuai 

27) Pekerjaan yang saudara hasilkan sesuai dengan ketelitian dan kecermatan. 

a. Sangat tidak sesuai 

b. Tidak sesuai 

c. Cukup sesuai 

d. Sesuai 

e. Sangat sesuai 

28) Saudara dapat menyelesaikan dengan tepat waktu pekerjaan pokok yang 

diberikan perusahaan. 

a. Sangat tidak dapat menyelesaikan  

b. Tidak dapat menyelesaikan 

c. Cukup dapat menyelesaikan 

d. Dapat menyelesaikan 

e. Sangat dapat menyelesaikan 

29) Saudara dapat menyelesaikan dengan tepat waktu pekerjaan tambahan 

yang diberikan perusahaan. 

a. Sangat tidak dapat 

b. Tidak dapat 

c. Cukup dapat 

d. Dapat 

e. Sangat dapat 

30) Saudara bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang telah 

ditetapkan perusahaan. 

a. Sangat tidak bisa menyelesaikan 

b. Tidak bisa menyelesaikan 

c. Cukup bisa menyelesaikan 

d. Bisa menyelesaikan 
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e. Sangat bisa menyelesaikan 

31) Saudara dapat memanfaatkan dan menggunakan fasilitas pekerjaan 

seefektif mungkin. 

a. Sangat tidak dapat memanfaatkan 

b. Tidak dapat memanfaatkan 

c. Cukup dapat memanfaatkan 

d. Dapat memanfaatkan 

e. Sangat dapat memanfaatkan 

32) Saudara bisa menyelesaikan pekerjaan semaksimal mungkin dengan penuh 

tanggung jawab terhadap perusahaan. 

a. Sangat tidak bisa menyelesaikan 

b. Tidak bisa menyelesaikan 

c. Cukup bisa menyelesaikan 

d. Bisa menyelesaikan 

e. Sangat bisa menyelesaikan 

 

 

 

33) Saudara dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik demi kemajuan 

perusahaan. 

a. Sangat tidak dapat menyelesaikan 

b. Tidak dapat menyelesaikan 

c. Cukup dapat menyelesaikan 

d. Dapat menyelesaikan 

e. Sangat dapat menyelesaikan 
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Hasil Analisis regresi berganda 
 

Descriptive Statistics

38.5321 4.00363 109
56.4862 4.85839 109
34.5046 4.20014 109

Kinerja
Kepemimpinan
Motivasi

Mean Std. Deviation N

 
 

Correlations

1.000 .652 .524
.652 1.000 .255
.524 .255 1.000

. .000 .000
.000 . .004
.000 .004 .
109 109 109
109 109 109
109 109 109

Kinerja
Kepemimpinan
Motivasi
Kinerja
Kepemimpinan
Motivasi
Kinerja
Kepemimpinan
Motivasi

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Kinerja Kepemimpinan Motivasi

 
 

Model Summaryb

.749a .562 .553 2.67605 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate Sig. F Change

Change
Statistics

Predictors: (Constant), Motivasi , Kepemimpinana. 

Dependent Variable: Kinerjab. 
 

 
ANOVAb

972.043 2 486.022 67.868 .000a

759.095 106 7.161
1731.138 108

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Motivasi , Kepemimpinana. 

Dependent Variable: Kinerjab. 
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Coefficientsa

.159 3.314 .048 .962

.456 .055 .554 8.328 .000

.365 .063 .383 5.754 .000

(Constant)
Kepemimpinan
Motivasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerjaa. 
 

 
Coefficientsa

.652 .629 .536 .935 1.070

.524 .488 .370 .935 1.070
Kepemimpinan
Motivasi

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerjaa. 
 

 
Residuals Statisticsa

31.4658 44.8798 38.5321 3.00007 109
-2.355 2.116 .000 1.000 109

.259 .814 .429 .114 109

31.9215 44.9272 38.5404 2.97381 109
-9.11682 8.15634 .00000 2.65116 109

-3.407 3.048 .000 .991 109
-3.460 3.081 -.002 1.007 109

-9.40348 8.33352 -.00831 2.73997 109
-3.656 3.214 -.002 1.027 109

.020 9.010 1.982 1.787 109

.000 .125 .011 .024 109

.000 .083 .018 .017 109

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Kinerjaa. 
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Charts 
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Regression Standardized Predicted 
Value
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UJI ASUMSI KLASIK 
1. Uji Normalitas 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

109
.0000000

2.65116083
.089
.085

-.089
.933
.348

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

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

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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2. Uji Multikolinieritas 
 

Coefficientsa

.935 1.070

.935 1.070
Kepemimpinan
Motivasi

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerjaa. 
 

 
3. Uji heteroskedastisitas 
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