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SARI 
 

Fauzi, Imam. 2011. “Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja 
Karyawan pada unit SKT Brak BL 53 PT. Djarum Kudus”. Skripsi. Jurusan 
Manajemen, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Dosen 
Pembimbing I. Dra. Palupiningdyah, M.Si. Dosen Pembimbing II. Nina Oktarina, 
S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Kepemimpinan, Motivasi, Kinerja Karyawan 

PT. Djarum merupakan salah satu perusahaan rokok terkemuka di 
Indonesia dan di dunia yang bergerak dalam bidang produksi rokok yang selalu 
berusaha untuk meningkatkan kinerjanya disektor produksi rokok kretek maupun 
filter, baik itu berupa kualitas maupun SDM. Dari survei awal diketahui bahwa 
masih terdapat kelemahan dalam kinerja karyawan yang dapat dilihat dari  tingkat 
produktivitas karyawan dan indisipliner karyawan yang dapat berpengaruh 
terhadap kinerja perusahaan. Permasalahan yang dikaji adalah sejauhmana 
pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan secara parsial 
maupun simultan. Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan dan 
menganalisis pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan 
baik secara parsial maupun simultan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan unit SKT brak BL 
53 PT. Djarum Kudus yang berjumlah 840 orang. Pengambilan sampel dengan 
teknik proporsional area random sampling diperoleh sampel 89 karyawan. 
Metode pengambilan data dengan menggunakan angket (kuesioner) yang 
dibagikan kepada karyawan yang dijadikan sampel penelitian. Analisis data yang 
digunakan yaitu analisis regresi berganda dan koefisien determinasi. 
 Hasil penelitian dengan analisis regresi diperoleh persamaan Y = 43,873 + 
0,195 X1 + 0,285 X2. Hasil pengujian secara simultan diperoleh Fhitung = 8,474 
dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 
0,145, dalam hal ini dapat diartikan bahwa kinerja mampu dijelaskan oleh 
kepemimpinan dan motivasi sebesar 14,5%, sedangkan sisanya 85,5% dijelaskan 
oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif, 
signifikan kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan baik secara 
parsial maupun simultan. Disarankan kepada pihak manajemen untuk selalu 
menciptakan suasana kerja yang lebih menyenangkan untuk meminimalisir 
terjadinya konflik antar karyawan maupun karyawan dengan pimpinan dan selalu 
menjaga hubungan yang baik dengan karyawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sumber daya manusia merupakan hal terpenting yang dimiliki suatu 

organisasi, salah satu implikasinya adalah bahwa investasi terpenting yang 

mungkin dilakukan oleh suatu organisasi adalah di bidang sumber daya manusia 

(Handoko, 2003; 04). Oleh karena itu agar sebuah organisasi dapat mencapai 

kinerja yang maksimal diperlukan perlakuan yang adil dan memuaskan pada 

sumber daya manusia yang bekerja pada organisasi tersebut. 

Organisasi memerlukan pemimpin yang bisa menjadi panutan dalam 

organisasi yang mampu menjadi motor penggerak perubahan organisasi, sehingga 

proses perubahan individu dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan 

organisasi. Untuk mewujudkan karyawan yang memiliki kinerja yang  tinggi 

diperlukan pula peran yang besar dari pimpinan organisasi, karena dalam 

perubahan organisasi baik yang terencana maupun tidak terencana, aspek yang 

terpenting adalah perubahan individu (Sunarsih, 2001:106).  

Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan organisasi 

karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit untuk mencapai tujuan 

organisasi. Jika seorang pemimpin berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang 

lain, maka orang tersebut perlu memikirkan gaya kepemimpinannya (Sri Suranta, 

2002:116). Perilaku seorang pemimpin memiliki dampak yang besar, terkait 

dengan sikap bawahan, perilaku bawahan yang akhirnya pada kinerja (House, 
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1998 dalam Bambang Guritno dan Waridin, 2005:67). Dengan demikian jika gaya 

kepemimpinan yang diterapkan baik dan dapat memberikan arahan yang baik 

kepada bawahan, maka akan timbul kepercayaan dan motivasi kerja bagi 

bawahan, sehingga semangat kerja bawahan meningkat yang juga mempengaruhi 

kinerja bawahan kearah yang lebih baik. 

Tanpa kepemimpinan atau bimbingan, hubungan antara tujuan 

perseorangan dan tujuan organisasi mungkin menjadi renggang. Keadaan ini 

menimbulkan situasi dimana perseorangan bekerja untuk mencapai tujuan 

pribadinya, sementara itu keseluruhan organisasi menjadi tidak efisien dalam 

pencapaian sasaran-sasarannya (Reksohadiprojo, 1987:282). Menurut 

Heidjrachman dan Suad Husnan (2002:219) dalam hubungannya dengan kinerja 

dijelaskan bahwa corak atau gaya kepemimpinan seorang manajer berpengaruh 

dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Pemilihan gaya kepemimpinan yang 

benar disertai dengan keinginan karyawan akan menghasilkan tingkat kinerja yang 

tinggi. 

Perilaku pemimpin akan memberikan motivasi sepanjang membuat 

bawahan merasa butuh kepuasan dalam kinerja yang efektif, dan menyediakan 

ajaran, arahan, dukungan, dan pengharapan yang diperlukan dalam kinerja yang 

efektif. Pemimpin harus bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan 

kebutuhan motivasi dari karyawannya (Robbins, 2002:173). Oleh karena itu 

dalam upaya meningkatkan peran karyawan, maka pelaksanaan prinsip-prinsip 

komunikasi perlu lebih ditingkatkan dan gaya kepemimpinan perlu diperhatikan. 

Hubungan yang harmonis antara karyawan dan pimpinan merupakan suatu 
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masalah yang perlu diperhatikan jika dihubungkan dengan tingkat kepuasan kerja 

yang akan berpengaruh pada tingkat kinerjanya. 

Suwandi (1999 dalam Sri Suranta, 2002) menyatakan keberadaan 

pemimpin dalam perusahaan adalah sangat penting karena pemimpin memiliki 

peranan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan perusahaan. Kepemimpinan 

yang efektif akan sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahan dalam suatu 

organisasi. Siagian (1999) berpendapat bahwa kiranya dapat dikatakan mutu 

kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peranan yang 

sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut dalam menyelenggarakan 

berbagai kegiatannya terutama terlihat dalam kinerja para pegawainya. 

Setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan kinerja karyawan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan 

perusahaan akan tercapai. Salah satu cara yang ditempuh oleh perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja karyawannya, misalnya dengan melalui pendidikan, 

pelatihan, pemberian kompensasi yang layak, pemberian motivasi, dan 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif (Bambang Guritno dan Waridin, 

2005:63).  

Motivasi kerja seseorang untuk berprestasi semakin bertambah dengan 

pengalaman yang berhasil dalam penyelesaian tugas-tugas yang lambat-laun 

menantang, jika seseorang dibantu untuk mengalami sukses mencapai tujuan yang 

lambat-laun menjadi lebih menantang, motivasi kerja dan kemampuannya untuk 

mencapai kinerja yang lebih tinggi semakin meningkat. (Parrek, 1996). Oleh 
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sebab itu para manajer harus dapat mendayagunakan motivasi bawahan untuk 

mencapai tujuan-tujuan organisasi, sehingga bawahan dapat mengerahkan seluruh 

energi produktif mereka.  

Proses motivasi dimulai dengan belum terpenuhinya kebutuhan. Sebagai 

contoh, saat seorang pekerja merasa dirinya digaji terlalu rendah, dia merasakan 

kebutuhan akan gaji yang lebih besar. Sebagai reaksinya, seorang pekerja 

mempertimbangkan alternatif-alternatif pemenuhan kebutuhan ini, seperti bekerja 

lebih keras agar gajinya dinaikkan atau mencari pekerjaan baru. Agar perilaku 

seorang pekerja sesuai dengan tujuan organisasi, maka harus ada perpaduan antara 

motivasi akan pemenuhan kebutuhan mereka sendiri dan permintaan organisasi 

(Ricky Griffin, 2004:38). 

Kinerja suatu instansi tidak dapat berhasil atau tidak dapat tercapai dengan 

baik, hal ini disebabkan karena setiap karyawan atau para pelaku dalam suatu 

organisasi atau instansi belum meyumbangkan tanaga dan kemampuannya sesuai 

dengan kebutuhan instansi dan pimpinan belum mengetahui bagaimana cara 

mengukur tingkat sumbangan tenaga kerja dalam bentuk kinerja karyawan serta 

belum mengetahui kapan kinerja karyawan harus dinilai sehingga karyawan tidak 

bekerja secara optimum (Sentono, 1999:5) Dalam hal ini sebenarnya terdapat 

hubungan yang sangat erat antara kinerja perorangan dengan kinerja instansi. 

Dengan demikian bila kinerja perorangan/karyawan baik maka kemungkinan 

besar kinerja instansi akan baik pula.  
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Demikian pula pada  Unit SKT Brak BL 53 PT Djarum Kudus yang 

bergerak dalam bidang produksi rokok sigaret kretek tangan (SKT). Brak BL 53 

merupakan salah satu lokasi produksi sigaret kretek tangan PT. Djarum kudus. 

Brak BL 53 ini bergerak dalam bidang pembuatan rokok kretek Djarum 76. untuk 

memenuhi permintaan pasar akan rokok kretek yang semakin meningkat, PT 

Djarum sebagai induk perusahaan melakukan pembagian kawasan pembuatan 

rokok SKT ( sigaret kretek tangan ). 

PT Djarum mempunyai lebih dari 38 unit produksi SKT yang juga disebut 

brak, yang tersebar di seluruh kota Kudus dan sekitarnya dengan karyawan lebih 

dari 50000 orang. Namun untuk kepentingan penelitian ini hanya akan diteliti 

salah satu dari unit produksi SKT yaitu brak BL 53 yang terletak di jalan 

Lukmonohadi no. 53 Kudus, Jawa Tengah dengan jumlah karyawan sebanyak 840 

orang yang terdiri dari 808 karyawan borong, 29 karyawan harian, dan 3 

karyawan bulanan (Supervisor, Unit Head, Kasir). Salah satu faktor yang sangat 

mendukung keberadaan PT. Djarum Brak BL 53 kudus adalah tenaga kerja atau 

yang sering kita sebut dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia 

merupakan salah satu bagian yang penting untuk mewujudkan tujuan perusahaan, 

ini berarti bahwa untuk menghadapi tuntutan masa depan, pengembangan sumber 

daya manusia merupakan keharusan mutlak. 

Untuk menunjang kegiatan kerja dan memotivasi karyawan agar 

kinerjanya tetap terjaga dengan baik PT Djarum menyediakan berbagai fasilitas 

untuk menunjang kerja seperti peralatan produksi yang baik, fasilitas kantin, 

mushola, air minum, parking area dan penempatan supervisor  dan unit head SKT 
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di PT Djarum yang kompeten dan selalu dapat mengarahkan dan membimbing 

kerja karyawan dengan baik dan benar. Selain itu karyawan juga diikutsertakan 

dalam program Jamsostek, tunjangan kesehatan, dan tunjangan lain-lainnya. 

Namun dalam kenyataannya meskipun kebijakan-kebijakan yang 

diterapkan dan dengan fasilitas yang diberikan sudah memadai, kinerja karyawan 

di dalamnya masih cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat produktivitas 

brak BL 53 pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.1 Tingkat Produktivitas Brak BL 53 tahun 2010 

Bulan (Tahun 

2010) 
Jenis Produk 

Kuantitas 

Produksi (Batang) 

Kenaikan 

/Penurunan 

(Batang) 

Target Produksi 

Januari Djarum 76 Extra 23543000 - 22024000 

Februari Djarum 76 Extra 21342000 -2201000 22983200 

Maret Djarum 76 Extra 20055000 -1287000 21005000 

April Djarum 76 Extra 22152000 +2097000 22430500 

Mei Djarum 76 Extra 21289000 -863000 22250400 

Juni Djarum 76 Extra 21013000 -276000 22545000 

Juli Djarum 76 Extra 19997000 -1016000 21006500 

Agustus Djarum 76 Extra 20995000 +998000 20090500 

September Djarum 76 Extra 20873000 -122000 22104000 

Oktober Djarum 76 Extra 21587000 +714000 21045000 

November Djarum 76 Extra 20133000 -1454000 22950000 

Desember Djarum 76 Extra 19982000 -151000 21540000 

Sumber : PT Djarum Brak BL 53, Juli 2011 
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Berdasarkan data diatas, tingkat produktivitas brak BL 53 antara bulan 

Januari hingga Desember tahun 2010 cenderung menurun. Kenaikan tingkat 

produksi dari bulan sebelumnya hanya terlihat pada bulan April, Agustus dan 

Oktober. Melihat dari tabel dan penjelasan diatas maka dapat dilihat kinerja 

karyawan masih belum sesuai dengan yang diharapkan perusahaan dan masih 

perlu ditingkatkan lagi, meskipun berbagai kebutuhan dan fasilitas karyawan telah 

terpenuhi dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “ Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada Unit SKT Brak BL 53 PT Djarum Kudus “. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada unit 

SKT brak BL 53 PT Djarum Kudus secara signifikan? 

2. Adakah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada unit SKT brak 

BL 53 PT Djarum Kudus secara signifikan? 

3. Adakah pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

pada unit SKT brak BL 53 PT Djarum Kudus secara signifikan? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka 

tujuan dari diadakan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan pada unit SKT brak BL 53 PT Djarum Kudus. 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap 

kinerja karyawan pada unit SKT brak BL 53 PT Djarum Kudus. 

3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kepemimpinan dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan pada unit SKT brak BL 53 PT Djarum 

Kudus. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi civitas akademika 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

tentang pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja 

karyawan.  

b. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembanding atau 

bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan, serta 

memperoleh pengalaman yang lebih luas dalam bidang manajemen 

sumber daya manusia. 

b. Bagi instansi yang terkait 

Kegunaan praktis penelitian ini bagi instansi terkait dalam hal ini PT 

Djarum Kudus Brak BL 53 diharapkan dapat memberikan wacana yang 

positif untuk meningkatkan kinerja karyawannya melalui 

kepemimpinan dan juga motivasi kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kinerja  

2.1.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk 

mencapai tujuannya. Rivai (2005:14); 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 kriteria yang telah disepakati bersama. Selain itu 

kepemimpinan menurut Soehardi Sigit (2001 : 15) adalah hubungan dimana di 

dalamnya antara orang dan pemimpin saling mempengaruhi agar mau bekerja 

sama membagi tugas untuk mencapai keinginan sang pemimpin. 

Maier ( dalam As’ad, 2001:46), menyatakan 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). 

Rivai (2005:14), menyatakan bahwa kata kinerja merupakan terjemahan 

dari kata performance yang berasal dari kata to perform dengan beberapa entries 

yaitu : 
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1. Melakukan, menjalankan, melaksanakan (to do or carry out, execute) 

2. Memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar (to 

discharge of fulfil; as vow) 

3. Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab (to execute or 

complete an understanding) 

4. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh orang atau mesin (to do what 

is expected of a person machine). 

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 

oleh karyawan menurut ukuran atau standar yang telah ditentukan terlebih dahulu 

atau telah disepakati bersama. Menurut Robert L Malthis (2002:78) kinerja pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja 

karyawan adalah seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada 

organisasi. 

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Rivai (2005: 324), menyatakan bahwa dalam menilai kinerja seorang 

pegawai, maka diperlukan berbagai aspek penilaian antara lain pengetahuan 

tentang pekerjaan, kepemimpinan inisiatif, kualitas pekerjaan, kerjasama, 

pengambilan keputusan, kreativitas, dapat diandalkan, perencanaan, komunikasi, 

inteligensi (kecerdasan), pemecahan masalah, pendelegasian, sikap, usaha, 



12 
 

 
 

motivasi, dan organisasi. Dari aspek-aspek penilaian kinerja yang dinilai tersebut 

selanjutnya dikelompokkan menjadi : 

1. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, 

metode, teknik, dan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan 

tugas serta pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya. 

2. Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami 

kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit 

masing-masing ke bidang operasional perusahaan secara menyeluruh. 

Pada intinya setiap individu atau karyawan pada setiap perusahaan 

memahami tugas, fungsi serta tanggungjwabnya sebagai seorang 

karyawan. 

3. Kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain kemampuan 

untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasi karyawan, 

melakukan negosiasi, dan lain-lain. 

Robert L. Mathis (2002:78) mengemukakan bahwa kinerja karyawan dapat 

dilihat dari :  

a. Kuantitas output 

Kuantitas output merupakan jumlah yang dihasilkan dan dinyatakan dalam 

istilah : unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kuantitas yang diukur 

dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta 

hasilnya. 
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b. Kualitas output 

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan 

kemampuan karyawan. 

c. Jangka waktu output 

Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang telah 

ditentukan. Jangka waktu diukur dari karyawan menerima tugas sampai 

menjadi output. 

d. Kehadiran di tempat kerja 

Kehadiran di tempat kerja mempengaruhi kinerja perusahaan, sebab motor 

penggerak usaha terletak pada kerja yang dilakukan oleh karyawan. 

e. Sikap kooperatif 

Karyawan dapat bekerja sama dengan pimpinan maupun rekan kerja agar 

tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik.  

Pendapat lain dikemukakan Dessler (2000: 514-516) bahwa dalam 

melakukan penilaian terhadap kinerja para pegawai, maka harus diperhatikan 5 

faktor penilaian kinerja yaitu : 

a. Kualitas pekerjaan meliputi : akurasi, ketelitian, penampilan dan penerimaan 

keluaran. 

b. Kuantitas pekerjaan meliputi : volume keluaran dan kontribusi. 

c. Supervisi yang diperlukan meliputi : membutuhkan saran, arahan, atau 

perbaikan. 
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d. Kehadiran meliputi : regularitas, dapat dipercayai/diandalkan dan ketepatan 

waktu. 

e. Konservasi meliputi : pencegahan, pemborosan, kerusakan, pemeliharaan 

peralatan. 

2.1.3 Indikator-indikator Kinerja 

Benadin (dalam Robbins, 1996: 260) menyatakan bahwa kinerja dapat 

dilihat dari 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 jumlah aktivitas yang 

ditugaskan beserta 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. Kemandirian, tingkat seorang pegawai dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa 

minta bantuan, bimbingan dari orang lain atau pengawas. 

f. Komitmen Kerja, tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja 

dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan. 
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2.2 Kepemimpinan 

2.2.1 Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan didefinisikan Stoner (dalam Umar 2003: 18) sebagai 

“proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas 

dari anggota kelompok”. Pendapat mereka hampir sama dengan pendapat 

Robbins (2002:163) yang mendefinisikan kepemimpinan sebagai “kemampuan 

untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk pencapaian tujuan”. Bentuk pengaruh 

tersebut dapat secara formal seperti tingkat manajerial dalam organisasi. 

Handoko (2003 : 294) mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan 

yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja 

mencapai tujuan dan sasaran. 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. 

Nawawi (2001: 32) menyatakan kepemimpinan pada dasarnya berarti 

kemampuan atau kecerdasan dalam mempengaruhi pikiran, perasaan dan tingkah 

laku orang lain, agar bersedia berbuat sesuatu sesuai derngan keinginan 

pemimpin. Selain itu menurut Soehardi (1983: 15) kepemimpinan adalah 

hubungan dimana di dalamnya antara orang dan pemimpin saling mempengaruhi 

agar mau bekerja sama membagi tugas untuk mencapai keinginan sang pemimpin. 

Sedangkan kepemimpinan sebagai penggunaan pengaruh, seperti yang 

disampaikan oleh Bass (dalam Moedjiono,2002: 5-6) yaitu usaha individu untuk 
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mengubah tingkah laku orang lain, bila orang lain benar-benar berubah maka 

bentuk perubahan tersebut merupakan kepemimpinan yang berhasil. 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan 

Keith Davis (1972) sebagaimana yang dikutip oleh Miftah Thoha (1999) 

merumuskan empat sifat umum yang memberikan pengaruh terhadap 

kepemimpinan dalam organisasi: 

1. Kecerdasan, dimana hasil penelitian ini pada umumnya membuktikan 

bahwa pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang dipimpin. Meskipun pemimpin juga tidak 

bisa melampaui terlalu banyak dari kecerdasan pengikutnya. 

2. Kedewasaan dan keleluasaan hubungan social. Pemimpin cenderung 

menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil, serta mempunyai 

perhatian yang luas terhadap aktifitas-aktifitas sosial. Dia mempunyai 

keinginan menghargai dan dihargai. 

3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi. Para pemimpin secara relative 

mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi. 

4. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Pemimpin-pemimpin yang 

berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan para pengikutnya 

dan mampu berpihak kepadanya. 

John D. Millet (dalam Moedjiono 2002: 44) menyatakan kepemimpinan 

cenderung untuk dikatakan sebagai ciri kepribadian seseorang, dimana 

kepribadian dalam kepemimpinan seseorang merupakan sesuatu yang sangat vital. 

Millet mengemukakan delapan sifat yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu: 
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1. Kesehatan yang baik, kekuatan pribadi, dan ketahanan fisik. 

2. Memahami tugas pokok, komitmen pribadi, terhadap kegiatan atau 

tujuan bersama antusiasme, kepercayaan diri. 

3. Mempunyai perhatian terhadap orang lain, ramah tamah. 

4. Inteligensi (tidak perlu memiliki pengetahuan yang mendetail atau ahli, 

tetapi memiliki ”common sense” yang baik), selalu siap, cepat dan tepat 

memahami unsur-unsur yang esensial dari informasi yang diperlukan, 

dan mampu menggunakan pengetahuan. 

5. Integritas, memahami kewajiban moral dan kejujuran, berkemauan 

untuk ikut serta dalam pendapatan tujuan bersama, berkemampuan 

untuk menetapkan standar/norma tingkah laku pribadi yang akan 

menghasilkan sikap hormat dari orang lain. 

6. Sikap persuasif, kemampuan mempengaruhi orang lain untuk menerima 

keputusan-keputusannya. 

7. Kritis, kemampuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan orang-

orang yang bekerjasama dengannya dan bagaimana memperoleh 

kemanfaatan secara maksimal bagi organisasi. 

8. Kesetiaan, yaitu mempunyai perhatian penuh kepada kegiatan bersama 

dan juga terhadap orang-orang yang bekerja dengannya, serta 

mempunyai semangat untuk mempertahankan kelompoknya terhadap 

serangan dari luar. 
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2.2.3 Teori-teori Kepemimpinan 

Wursanto (2002:197) menyatakan teori kepemimpinan adalah bagaimana 

seseorang menjadi pemimpin, atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. 

Beberapa teori tentang kepemimpinan yaitu:  

1. Teori Kelebihan 

Teori ini beranggapan bahwa seorang akan menjadi pemimpin apabila 

ia memiliki kelebihan dari para pengikutnya. Pada dasarnya kelebihan 

yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin mencakup 3 hal yaitu 

kelebihan ratio, kelebihan rohaniah, kelebihan badaniah.  

2. Teori Sifat  

Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin yang 

baik apabila memiliki sifat-sifat yang positif sehingga para pengikutnya 

dapat menjadi pengikut yang baik, sifat-sifat kepemimpinan yang 

umum misalnya bersifat adil, suka melindungi, penuh percaya diri, 

penuh inisiatif, mempunyai daya tarik, energik, persuasif, komunikatif 

dan kreatif.  

3. Teori Keturunan  

Menurut teori ini, seseorang dapat menjadi pemimpin karena keturunan 

atau warisan, karena orangtuanya seorang pemimpin maka anaknya 

otomatis akan menjadi pemimpin menggantikan orangtuanya.  

4. Teori Kharismatik  

Teori ini menyatakan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena orang 

tersebut mempunyai kharisma (pengaruh yang sangat besar). Pemimpin 
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ini biasanya memiliki daya tarik, kewibawaan dan pengaruh yang 

sangat besar. 

5. Teori Bakat  

Teori ini disebut juga teori ekologis, yang berpendapat bahwa 

pemimpin lahir karena bakatnya. Ia menjadi pemimpin karena memang 

mempunyai bakat untuk menjadi pemimpin. Bakat kepemimpinan harus 

dikembangkan, misalnya dengan memberi kesempatan orang tersebut 

menduduki suatu jabatan. 

6. Teori Sosial  

Teori ini beranggapan pada dasarnya setiap orang dapat menjadi 

pemimpin. Setiap orang mempunyai bakat untuk menjadi pemimpin 

asal dia diberi kesempatan. Setiap orang dapat dididik menjadi 

pemimpin karena masalah kepemimpinan dapat dipelajari, baik melalui 

pendidikan formal maupun pengalaman praktek. 

2.2.4 Tipe Kepemimpinan 

Siagian (2003 : 27) menyatakan bahwa terdapat lima tipe kepemimpinan 

yang mempunyai ciri masing-masing, yaitu : 

1. Tipe Otokratik 

Kepemimpinan otokratik adalah seorang pemimpin yang 

memiliki ciri-ciri yang pada umumnya negatif, mempunyai sifat egois 

yang besar  sehingga akan memutarbalikkan kenyataan dan kebenaran 

sehingga sesuatu yang subyektif akan diinterpretasikan sebagai 

kenyataan dan atau sebaliknya. Tipe kepemimpinan ini segalanya akan 
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diputuskan sendiri, serta punya anggapan bahwa bawahannya tidak 

mampu memutuskan sesuatu. 

2. Tipe Paternalistik 

Kepemimpinan paternalistik adalah seorang pemimpin yang 

mempunyai ciri menggabungkan antara ciri negatif dan positif, ciri-

cirinya adalah : 

a. Bersikap selalu melindungi 

b. Jarang memberikan kesempatan pada bawahan untuk 

mengambil keputusan sendiri 

c. Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

berinisiatif dan mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas 

mereka sendiri 

d. Sering menonjolkan sikap paling mengetahui 

e. Melakukan pengawasan yang ketat 

3. Tipe Kharismatik 

Tipe kepemimpinan kharismatik memiliki kekuatan energi, daya 

tarik dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, 

sehingga orang lain 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, 
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karena kemampuan ini bersumber dari Illahi, dan berdasarkan hal ini 

seseorang kemudian dianggap sebagai seorang pemimpin.  

Pemimpin kharismatik mempunyai banyak cara untuk 

memperoleh simpati 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. 

4. 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. 

5. 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 nasib sendiri melalui peran sertanya dalam proses 

pengambilan keputusan serta memperlakukan bawahan sebagai 
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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. 

2.2.5 Fungsi-fungsi Kepemimpinan 

Fungsi kepemimpinan berhubungan dengan situasi sosial dalam kehidupan 

kelompok/ organisasi dimana fungsi kepemimpinan harus diwujudkan dalam 

interaksi antar individu. Menurut Rivai (2005:53) secara operasional fungsi pokok 

kepemimpinan dapat dibedakan sebagai berikut:  

1. Fungsi Instruktif  

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 

komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, 

bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat 

dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan 

kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau 

melaksanakan perintah. 

2. Fungsi Konsultatif  

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu dimaksudkan 

untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feedback) untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif 

dapat diharapkan keputusan-keputusan pimpinan, akan mendapat 
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dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya sehingga 

kepemimpinan berlangsung efektif.  

3. Fungsi Partisipasi  

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-

orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil 

keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti 

bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah 

berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas 

pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi 

sebagai pemimpin dan bukan pelaksana. 

4. Fungsi Delegasi 

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang 

membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun 

tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti 

kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini 

merupakan pembantu pemimpin yang mempunyai kesamaan prinsip, 

persepsi, dan aspirasi. 

5. Fungsi Pengendalian  

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/ 

efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam 

koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan 

bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian ini dapat diwujudkan 

melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. 
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2.2.6 Indikator-indikator Kepemimpinan 

Dalam Handoko (2003 : 297) Edwin Ghiselli mengemukakan tentang teori 

kesifatan atau sifat kepemimpinan yang merupakan indikator dari kepemimpinan 

itu sendiri. Sifat kepemimpinan tersebut yaitu : 

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. 
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2.3 Motivasi Kerja 

2.3.1 Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi merupakan hal yang sangat penting dan harus dimulai oleh setiap 

orang dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Menurut Hasibuan (2003: 92) 

motivasi berasal dari bahasa latin movere yang berarti dorongan atau daya 

penggerak. Hakekatnya setiap perilaku manusia dimotivasi oleh keinginan untuk 

mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan yang merupakan tujuan 

dari kegiatan yang dilakukannya. 

Stanford dalam Mankunegara (2000: 93) mendefinisikan motivasi sebagai 

suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. 

Sementara Gibson (dalam Ronald, 2010: 43) menyatakan bahwa motivasi adalah 

kekuatan dalam diri seseorang yang mampu mendorongnya melakukan sesuatu 

yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Dengan kata lain motivasi 

merupakan suatu pendorong atau perangsang yang menyebabkan orang akan 

berbuat sesuatu dan menggerakkan manusia untuk bertingkah laku untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Pandji Anoraga (2006: 35) mendefinisikan motivasi sebagai sesuatu yang 

menimbulkan semangat atau dorongan. Sedangkan Handoko (2003: 45) 

mendefinisikan bahwa motivasi adalah keadaan dalam diri pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan. Motivasi yang timbul pada diri seseorang akan 

mewujudkan suatu perilaku yang dapat diarahkan pada tujuan untuk mencapai 

sasaran. 
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Ronald Listio (2010: 62) menyatakan motivasi sebagai suatu usaha untuk 

memenuhi suatu kebutuhan seseorang baik materi maupun non materi dalam 

upaya untuk mencapai tujuan. Motivasi sangat penting bagi perusahaan karena 

dengan adanya motivasi diharapkan setiap orang mau bekerja keras dan antusias 

untuk mencapai kinerja yang tinggi guna mencapai tujuan. Tujuan yang 

terkandung dalam organisasi haruslah sinkron dengan tujuan individu sebagai 

anggota organisasi, karena sukses atau tidaknya suatu organisasi sangat 

tergantung daripada individu-individu sebagai anggota organisasi.  

Kemampuan manajer untuk memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan dan 

berkomunikasi akan menentukan efektifitasnya sebagai seorang manajer. Manajer 

perlu memahami konsep motivasi karena para manajer tidak dapat mengarhakan 

kecuali para bawahan dimotivasi untuk bersedia mengikutinya. Manajer yang 

dapat melihat motivasi sebagai sistem, mereka akan dapat memperkirakan 

perilaku bawahan. Hanya manajer yang mengetahui hal ini dan mengetahui 

bagaimana menerapkannya dapat mengharapkan realisasi peningkatan kinerja dari 

para karyawannya (T Hani Handoko, 2001: 269). 

2.3.2 Motif-motif Individu dalam Bekerja 

Anoraga (2006:35) menyatakan ada beberapa motif individu dalam 

bekerja, antara lain sebagai berikut: 

1. Motif Majemuk 

Dalam suatu pekerjaan sebenarnya individu tidak hanya 

mempunyai suatu tujuan saja, tetapi beberapa tujuan yang berlangsung 

secara bersama-sama. Misalnya, seorang karyawan yang melakukan 
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kerja dengan giat, dalam hal ini tidak hanya ingin lekas naik pangkat, 

tetapi juga ingin diakui atau dipuji, mendapat upah yang tinggi dan 

sebaigainya. 

2. Motif Berubah-ubah 

Motif bagi diri seseorang seringkali mengalami perubahan. Hal 

ini disebabkan karena keinginan manusia selalu berubah-ubah sesuai 

dengan kebutuhan atau kepentingannya. Misalnya, seorang karyawan 

pada suatu saat menginginkan gaji yang tinggi, sedangkan pada waktu 

yang lain menginginkan pimpinan yang baik atau kondisi kerja yang 

menyenangkan. 

3. Motif Berbeda-beda 

Dua orang yang melakukan pekerjaan ternyata memiliki motif 

yang berbeda. Misalnya, dua orang karyawan yang bekerja pada suatu 

mesin yang sama dan pada ruang yang sama pula, motivasinya dapat 

berbeda. Orang pertama menginginkan teman sekerja yang baik, 

sedangkan orang yang kedua menginginkan kondisi kerja yang 

menyenangkan. 

4. Motif yang tak Disadari Individu 

Banyak tingkah laku manusia yang tidak disadari oleh 

pelakunya, sehingga beberapa dorongan yang muncul karena kondisi 

yang kurang menguntungkan lalu ditekan di bawah sadarnya. Dengan 

demikian kalau ada dorongan dari dalam yang kuat menjadikan 

individu yang bersangkutan tidak bisa memahami motifnya sendiri. 
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2.3.3 Teori-teori Motivasi 

Teori motivasi sering diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu teori isi 

dan teori proses. Teori isi atau kadang disebut teori kebutuhan adalah menyangkut 

hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan yang mendasari seseorang untuk 

berperilaku, atau memusatkan pada apa-apa yang menyebabkan perilaku tersebut. 

Yang termasuk di dalam teori isi diantaranya (Ronald Listio, 2010:63) : 1) teori 

hierarki kebutuhan dari psikolog Abraham H. Maslow. 2) Frederick Herzberg 

dengan teori motivasi dua faktor, 3) teori motivasi prestasi dari David 

McClelland, dan 4) Alderfer dengan teori ERG. Sedangkan teori proses 

memusatkan pada bagaimana perilaku dimulai dan dilaksanakan atau menjelaskan 

proses dimulainya hasrat seseorang untuk berperilaku. Yang termasuk di dalam 

teori proses ini diantaranya : 1) teori pengharapan Victor H. Vroom, dan 2) teori 

keadilan dari Adam Smith. 

Teori-teori isi dalam motivasi: 

1. Teori Hierarki Kebutuhan Abraham H. Maslow 

Maslow mendasarkan konsep hierarki kebutuhan pada dua prinsip. 

Pertama, kebutuhan manusia dapat disusun dalam suatu hierarki dari 

kebutuhan terendah sampai yang tertinggi seperti dalam gambar 1. 

Kedua, suatu kebutuhan yang telah terpuaskan berhenti menjadi 

motivator utama dari perilaku. Menurut Maslow, kebutuhan manusia 

terbagi menjadi lima tingkatan yaitu : kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, 

kebutuhan aktualisasi diri.  
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Dalam tingkatan ini kebutuhan pertama yang harus dipenuhi 

terlebih dahulu adalah kebutuhan fisiologis, seperti balas jasa, istirahat 

dan sebagainya. Setelah kebutuhan pertama terpuaskan, kebutuhan 

lebih tinggi berikutnya akan menjadi kebutuhan utama, yaitu kebutuhan 

akan keamanan dan rasa aman. Kebutuhan ketiga akan muncul setelah 

kebutuhan kedua terpuaskan. Proses ini akan berjalan terus sampai 

terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri. 

 

Gambar 2.1 Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

2. Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg 

Dalam teori ini terdapat dua faktor terpisah yang dapat 

menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Yang termasuk faktor 

ketidakpuasan kerja (faktor Hygiene) adalah seperti pengawasan, 

gaji/upah, kondisi kerja, status, keamanan serta kebijakan perusahaan 

dan administrasi. Sebagian besar dari faktor tersebut adalah datang dari 

luar seseorang (ekstrinsik). Penilaian positif untuk faktor-faktor ini 
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tidak menyebabkan kepuasan kerja meningkat tetapi hanya dapat 

menghilangkan ketidakpuasan kerja. 

Sedangkan faktor-faktor kepuasan kerja (motivator) seperti 

prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, pengalaman, tanggung 

jawab, kemajuan dan perkembangan semuanya berkaitan dengan isi 

pekerjaan dan imbalan prestasi kerja. Faktor-faktor tersebut datang dari 

dalam seseorang (intrinsik) yang tidak akan mudah untuk dipuaskan. 

Seseorang yang sudah mencapai sesuatu kemudian ingin lebih 

berprestasi, seseorang yang pekerjaannya menantang akan mendorong 

ia lebih ingin mengerjakannya. Motivator mempunyai pengaruh 

meningkatkan prestasi atau kepuasan kerja sedangkan hygiene 

mencegah merosotnya semangat kerja atau efisiensi. 

3. Teori Motivasi Prestasi David Mc Clelland 

Mc Clelland mengemukakan ada korelasi positif antara kebutuhan 

berprestasi dan prestasi dan sukses pelaksanaan. Menurutnya aada tiga 

dorongan mendasar dalam diri orang yang termotivasi, yaitu : 

a) Kebutuhan berprestasi (need for achievement) 

b) Kebutuhan kekuatan (need for power) 

c) Kebutuhan untuk berprestasi (need for affiliation) 

Teori David Mc Clelland menunjukkan bahwa kebutuhan yang 

kuat untuk berprestasi merupakan dorongan yang kuat untuk berhasil 

atau unggul berkaitan dengan sejauh mana orang tersebut termotivasi 

untuk melaksanakan tugasnya. Orang dengan kebutuhan berprestasi 
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yang tinggi cenderung untuk menetapkan sasaran cukup sulit bagi 

mereka sendiri dengan mengambil resiko yang sudah diperhitungkan 

untuk mencapai sasaran itu.  

Dengan demikian orang yang mempunyai kebutuhan berprestasi 

yang tinggi akan cenderung termotivasi dengan situasi kerja yang penuh 

tantangan dan persaingan, orang dengan kebutuhan berprestasi rendah 

cenderung berprestasi jelek dalam situasi kerja yang sama. Kebutuhan 

untuk berafiliasi yaitu orang ingin berarti di sekeliling rekan kerjanya. 

Kebutuhan terhadap kekuatan menyangkut dengan tingkat kendali yang 

diinginkan seseorang atau situasi yang dihadapinya. 

4. Teori Motivasi ERG Alderfer 

Alderfer, menyatakan bahwa terdapat tiga kebutuhan yang 

melandasi motivasi seseorang. Teori ini juga merupakan 

penyempurnaan dari teori hierarki kebutuhan dari A.H. Maslow. 

Alderfer mengemukakan bahwa ada tiga kelompok kebutuhan yang 

utama, yaitu : 

a) Kebutuhan akan Keberadaan (Existence Needs), merupakan 

kebutuhan manusia untuk bertahan hidup atau mempertahankan 

eksistensinya. Berhubungan dengan kebutuhan dasar dari teori 

Maslow kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman. 

b) Kebutuhan akan Afiliasi (Relatedness Needs), menekankan 

akan pentingnya hubungan antar individu (Interpersonal 
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Relationship) dan bermasyarakat (Social Relationship). 

Berhubungan dengan kebutuhan sosial dalam teori Maslow. 

c) Kebutuhan akan Kemajuan (Growth Needs), adalah keinginan 

intrinsik dari dalam diri seseorang untuk maju atau 

meningkatkan kemampuan pribadinya. Dalam teori Maslow 

erat kaitannya dengan kebutuhan akan harga diri dan kebutuhan 

aktualisasi diri. 

Teori-teori proses dalam motivasi 

1. Teori Pengharapan (Expectacy Theory) Victor H.Vroom 

Dalam teori pengharapan ini berhubungan dengan motivasi, 

dimana individu diperkirakan akan menjadi pelaksana dengan prestasi 

tinggi bila mereka melihat tiga hal, yaitu : 1) suatu kemungkinan 

(probabilitas) tinggi bahwa usaha-usaha mereka akan mengarah ke 

prestasi tinggi, 2) suatu probabilitas tinggi bahwa prestasi tinggi akan 

mengarah ke hasil-hasil yang menguntungkan, dan 3) bahwa hasil-hasil 

tersebut akan menjadi pada keadaan keseimbangan dan penarik efektif 

bagi mereka. 

Vroom menyatakan bahwa orang dimotivasi untuk bekerja bila 

mereka mengharapkan usaha-usaha yang ditingkatkan akan 

mengarahkan ke balas jasa tertentu, dan menilai balas jasa sebagai hasil 

dari usaha-usaha mereka. Itu berarti kekuatan yang memotivasi 

seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya 

tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang mereka inginkan 
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dan butuhkan dari hasil pekerjaan tersebut. Seberapa besar orang 

tersebut yakin perusahaan akan memberikan pemuasan bagi keinginan 

sebagai imbalan atas usaha yang dilakukannya. 

2. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Pada dasarnya teori ini menjelaskan bahwa setiap manusia 

membutuhkan perlakuan yang adil. Teori ini mengemukakan bahwa 

setiap orang akan cenderung membandingkan antara apa yang telah 

mereka berikan pada pekerjaannya dengan hasil-hasil (penghargaan) 

yang mereka dapatkan. Seperti juga membandingkan balas jasa yang 

diterima orang lain dengan apa yang diterima dirinya untuk pekerjaan 

yang sama. 

Keyakinan atas dasar perbandingan tentang adanya ketidak adilan 

contoh dalam bentuk pembayaran kurang atau lebih, akan mempunyai 

pengaruh pada perilaku dalam melaksanakan pekerjaan. Faktor kunci 

bagi pimpinan untuk mengetahui apakah ketidak adilan dirasakan atau 

tidak, bukan apakah ketidak adilan secara nyata atau tidak. 

2.3.4 Indikator-indikator Motivasi 

Untuk dapat mengindikasikan motivasi kerja dapat digunakan teori 

hierarki kebutuhan dari A.H. Maslow sebagai indikatornya (Ronald Listio, 2010: 

64), yaitu : 

 

 

 



34 
 

 
 

1. Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan fisiologis merupakan hierarki kebutuhan yang paling 

mendasar yang merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup seperti 

pakaian, makan, minum, perumahan, tidur. 

2. Kebutuhan akan Rasa Aman 

Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan akan perlindungan 

dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan hidup 

pekerjaannya dan jaminan akan hari tua pada saat mereka sudah tidak 

bekerja lagi. 

3. Kebutuhan Sosial 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan persahabatan, interaksi yang 

erat dengan orang lain. Dalam organisasi akan berhubungan erat dengan 

kebutuhan akan adanya kelompok kerja yang kompak, supervisi yang 

baik dan sebagainya. 

4. Kebutuhan Penghargaan 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk dihormati, dihargai atas 

prestasi, pengakuan atas kemampuan dan keahlian yang dimiliki, serta 

efektifitas kerja pada perusahaan. 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Aktualisasi diri merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow yang paling 

tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi 

yang sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan 

kemampuan, keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang.  Kebutuhan 
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akan aktualisasi diri ada kecenderungan potensinya yang meningkat 

karena orang mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang yang 

didominasi oleh kebutuhan akan aktualisasi diri senang akan tugas-

tugas yang menantang kemampuan dan keahliannya. 

2.4 Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kepemimpinan, 

motivasi dan kinerja antara lain : 

Tabel 2.1 : Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

1 M .Wahyuddin 
dan A .Djumino. 
(2006) 

Analisis 
Kepemimpinan dan 
Motivasi Terhadap 
Kinerja Pegawai 
Pada Kantor 
kesatuan Bangsa dan 
Perlindungan 
Masyarakat di 
Kabupaten Wonogiri 

Independen: 
Kepemimpinan 
dan Motivasi. 

Dependen: 
Kinerja 

Teknik 
Analisis 
Data: 
Analisis 
Regresi 
Linier 

Kepemimpinan 
dan Motivasi 
Berpengaruh 
Terhadap 
Kinerja. 

2 Ronald Listio. 
(2010) 

Pengaruh 
Kompetensi dan 
Motivasi Kerja 
Terhadap Kinerja 
Karyawan Pada PT 
Allianz Life Indonesia 
Wilayah Jawa Barat 

Independen : 
Kompetensi 
danMotivasi 
Dependen : 
Kinerja 

Teknik 
Analisis 
Data 
Analisis  
Regresi 
linier 

Kompetensi 
dan Motivasi 
Berpengaruh 
terhadap 
Kinerja 

3 Armanu Thoyib. 
(2005) 

Hubungan 
Kepemimpinan, 
Budaya, Motivasi, 
dan 
Kinerja:Pendekatan 
Konsep 

Independen: 
Kepemimpinan
, Budaya, 
Motivasi, 
Dependen: 
Kinerja 

Teknik 
Analisis 
Data : 
Analisis  
Regresi 
Berganda 

Kepemimpinan
, Budaya, 
Motivasi 
Berpengaruh 
Terhadap 
Kinerja 
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2.5 Kerangka Berpikir 

Kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. 

Kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang di dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Kinerja yang dihasilkan karyawan secara maksimal akan mampu memberikan 

kontribusi yang maksimal pula pada perusahaan. Kinerja karyawan dapat dilihat 

dari beberapa indikator, antara lain : kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, 

efektivitas, kemandirian, komitmen kerja (Benadin dalam Robbins, 1996: 260). 

Meningkatkan kinerja dapat dilakukan dengan berbagai cara dalam hal ini dapat 

meningkatkan kinerja dengan meningkatkan kepemimpinan dan motivasi yang 

tinggi terhadap karyawan. 

Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan dan 

kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. 

Kemampuan dan ketrampilan kepemimpinan dalam pengarahan merupakan faktor 

penting efektifitas manajer. Dengan keefektifan manajer dalam memainkan 

peranannya dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan, akan terlihat kinerja 

yang tinggi dari bawahannya. Kepemimpinan dapat diukur melalui berbagai 

indikator, antara lain : kemampuan, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, 

kecerdasan, ketegasan, kepercayaan diri. 

Disamping faktor kepemimpinan, faktor motivasi yang akan 

mempengaruhi kinerja pegawai yang dimiliki seseorang adalah merupakan 

potensi, dimana seseorang belum tentu bersedia untuk mengerahkan segenap 

potensi yang dimilikinya untuk mencapai hasil yang optimal, sehingga masih 

diperlukan adanya pendorong agar seseorang mau menggunakan seluruh 
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potensinya. Motivasi ini didasari pada kebutuhan-kebutuhan manusia antara lain : 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan 

akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas maka dirumuskan pengaruh 

kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan seperti yang terlihat pada 

gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

Kepemimpinan 
Edwin Ghiselli 

(Handoko, 2003: 297) 
a. Kemampuan 
b. Kebutuhan akan 

prestasi  
c. Kecerdasan 
d. Ketegasan 
e. Kepercayaan diri 

 

 

Kinerja 
Benadin 

(Robbins, 1996: 260) 

a. Kualitas 
b. Kuantitas 
c. Ketepatan Waktu 
d. Efektivitas 
e. Kemandirian 
f. Komitmen kerja 

Motivasi Kerja 
Abraham H. Maslow  

(Ronald Listio, 2010: 64) 
 

a. Kebutuhan fisiologis 
b. Kebutuhan rasa aman 
c. Kebutuhan sosial 
d. Kebutuhan harga diri 
e. Kebutuhan aktualisasi 

diri 
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2.6 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan (Sugiyono, 2008:64). Jawaban yang diberikan pada hipotesis ini baru 

didasarkan pada teori yang relevan, oleh sebab itu dikatakan sementara. Dalam 

kaitannya dengan kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan diatas, 

maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah : 

H1  =  Ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada unit 

SKT brak BL 53 PT Djarum Kudus. 

H2  =  Ada pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada unit SKT 

brak BL 53 PT Djarum Kudus. 

H3 = Ada pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan pada unit SKT brak BL 53 PT Djarum Kudus. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008 : 80), sedangkan 

menurut Arikunto (2006 : 130) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. 

Dalam penelitian yang dilaksanakan pada unit SKT brak BL 53 PT Djarum Kudus 

populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan unit SKT brak BL 53 PT. Djarum 

Kudus yang berjumlah 840 orang. 

Keadaan populasi secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.1 Keadaan Populasi Brak BL 53 

No Golongan Karyawan Jumlah Karyawan 

1 Pegawai Bulanan 3 

2 Pegawai Harian 29 

3 Pegawai Borong 808 

 Total 840 

 Sumber : PT. Djarum Kudus Brak BL 53, tahun 2011 

 

3.2 Sampel Penelitian  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

suatu populasi (Sugiyono, 2008: 81), sejalan dengan pendapat Arikunto (2006 :  

39 
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131) yang menjelaskan bahwa sampel merupakan sebagian atau wakil dari suatu 

populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini penghitungan sampel menggunakan 

rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 10%. 

2)(1 eN
Nn

+
=

 

Keterangan : 

n    =    Jumlah Sampel  

N   =    Jumlah Populasi 

e           =    Batas kesalahan maksimal dalam pengambilan sampel 

yang telah ditetapkan (10%) 

Maka : 

 

 

 

à89 

Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan jumlah sampel sebesar 89 dari 

840 jumlah karyawan unit SKT brak BL 53 PT Djarum Kudus. Untuk penentuan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik proportional area random 

sampling yaitu tehnik pengambilan sampel yang diambil dari masing-masing 

subpopulasi yang diambil secara acak berdasarkan proporsi jumlah karyawan 

yang ada pada tiap subpopulasi. Berikut ini adalah pembagian jumlah sampel 
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dalam tiap subpopulasi pada unit SKT brak BL 53 PT Djarum Kudus dari 

sejumlah sampel 89: 

Tabel 3.2 Pembagian Sampel 

No Golongan 

Karyawan 

Jumlah 

Populasi 

Proporsi Sampel Jumlah 

Sampel 

1 Pegawai Bulanan 3 3/840×89=0,31 0 

2 Pegawai Harian 29 29/840×89=3,07 3 

3 Pegawai Borong 808 808/840×89=85,60 86 

 Total 840  89 

 Sumber : PT. Djarum Kudus Brak BL 53, tahun 2011 

 

3.3 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). 

3.3.1 Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

1. Kepemimpinan (X1) 

Kepemimpinan merupakan keadaan kemampuan pemimpin di PT. 

Djarum Brak BL 53 Kudus dalam mempengaruhi orang lain, dalam hal ini 

karyawan untuk bekerja sama mencapai tujuan. Indikator-indikator 

kepemimpinan antara lain : 
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a. Kemampuan 

b. Kebutuhan akan prestasi 

c. Kecerdasan 

d. Ketegasan 

e. Kepercayaan diri 

2. Motivasi (X2) 

Motivasi dalam penelitian ini merupakan suatu keadaan dalam diri 

pribadi setiap karyawan PT. Djarum Brak BL 53 Kudus yang mendorong 

mereka untuk melakukan pekerjaannya. Indikator-indikator motivasi kerja 

antara lain : 

a. Kebutuhan fisiologis 

b. Kebutuhan rasa aman 

c. Kebutuhan sosial 

d. Kebutuhan penghargaan 

e. Kebutuhan aktualisasi diri 

3.3.2 Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : Kinerja (Y), adalah 

hasil kerja yang telah dicapai oleh karyawan PT. Djarum Brak BL 53 

Kudus di dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Dalam penelitian ini indikator-indikator yang digunakan dalam 

mengukur kinerja antara lain : 
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a. Kualitas 

b. Kuantitas 

c. Ketepatan waktu 

d. Efektivitas 

e. Kemandirian 

f. Komitmen kerja 

 

3.4 Tehnik Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik 

dari individu maupun perseorangan. Data ini berupa hasil dari pengisian 

kuesioner mengenai kepemimpinan, motivasi kerja, dan kinerja yang diisi 

oleh karyawan PT. Djarum Brak BL 53 Kudus. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa struktur 

organisasi dan data target produksi karyawan PT. Djarum Brak BL 53 

Kudus. 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penellitian ini hanyalah 

sumber data internal. Sumber data internal adalah sumber data yang 



44 
 

 
 

didapat dari dalam perusahaan atau organisasi dimana penelitian 

dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data internalnya adalah karyawan 

PT. Djarum Brak BL 53 Kudus. Data internal berupa data poin penilaian 

hasil karya wartawan,  profil dan stuktur organisasi PT. Djarum Brak BL 

53 Kudus, dan jawaban hasil pengisian kuesioner. 

3.4.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan 

peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah : 

1. Angket (kuesioner) 

Angket (kuesioner) adalah sejumlah pertanyaan/pernyataan tertulis yang 

ditujukan kepada responden untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang 

mereka ketahui dengan respon yang mereka berikan terhadap pertanyaan yang 

diberikan. Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data tentang 

kepemimpinan, motivasi kerja, dan kinerja karyawan PT. Djarum Brak BL 53 

Kudus.  

Angket dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu angket yang 

pertanyaan atau pernyataannya sudah disiapkan jawabannya, sehingga responden 

tinggal memilih dan menjawabnya secara langsung. Angket ini dibuat dengan 

kategori multiple choice dengan menggunakan skala likert. Dengan skala likert 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, dan indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item instrument, sehingga 
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peneliti dapat mengetahui secara rinci pengaruh dari masing-masing indikator 

variabel. 

Dalam skala likert, unsur-unsur yang diteliti masing-masing jawaban 

diberi skor. Skor paling tinggi diberikan pada jawaban yang paling menunjang 

dan skor paling rendah diberikan pada jawaban paling tidak menunjang. 

Penentuan skor dari jawaban responden adalah sebagai berikut : 

a) Jawaban Responden (Sangat Setuju) diberi nilai 5 

b) Jawaban Responden (Setuju) diberi nilai 4 

c) Jawaban Responden (Ragu-ragu) diberi nilai 3 

d) Jawaban Responden (Tidak Setuju) diberi nilai 2 

e) Jawaban Responden (Sangat Tidak Setuju) diberi nilai 1 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan 

dalam penelitian, berupa data poin penilaian hasil kerja karyawan,  profil dan 

stuktur organisasi PT. Djarum Brak BL 53 Kudus, dan data-data lain yang 

mendukung. 

 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

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

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dalam 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini 
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digunakan tehnik uji validitas internal yang menguji apakah terdapat kesesuaian 

diantara bagian instrumen secara keseluruhan. Untuk mengukur validitas 

digunakan rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson 

(dalam Suharsimi, 2006: 170) sebagai berikut : 

=  

Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi 

X : skor butir 

Y : skor total yang diperoleh 

N : jumlah responden 

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (correlated 

item-total correlation) dengan r tabel. Jika nilai correlated item-total correlation 

lebih besar dari nilai r tabel dan memiliki nilai positif maka butir pernyataan 

tersebut valid atau layak digunakan. Tingkat signifikansi alpha uji validitas ini 

adalah 5% dan degree of freedom (df) = n-2, dengan n adalah jumlah responden 

untuk uji validitas adalah 20 responden, maka df dapat dihitung 20-2 = 18. Dari 

tingkat signifikansi alpha dan df maka didapat r tabel 0,444 (lihat tabel r product 

moment). Jadi jika nilai correlated item-total correlation > 0,444, maka butir 

pernyataan dinyatakan valid. Berikut ini adalah tabel hasil uji validitas 

menggunakan program SPSS 16 : 
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a. Hasil Uji Validitas Variabel Kepemimpinan (X₁) 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kepemimpinan 

Variabel Nomor Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 
 Kepemimpinan 1 0,498 0,444 Valid 
  2 0,625 0,444 Valid 
  3 0,746 0,444 Valid 
  4 0,574 0,444 Valid 
  5 0,541 0,444 Valid 
  6 0,630 0,444 Valid 
  7 0,719 0,444 Valid 
  8 0,255 0,444 Tidak Valid 
  9 0,746 0,444 Valid 
  10 0,716 0,444 Valid 
  11 0,689 0,444 Valid 
  12 0,543 0,444 Valid 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Berdasarkan hasil uji validitas variabel kepemimpinan diatas, dari 12 

pernyataan terdapat 1 butir pernyataan yang tidak valid karena nilai correlated 

item-total correlation < 0,444. Oleh sebab itu penyataan yang tidak valid ini akan 

dihilangkan karena sudah tergantikan oleh pernyataan yang valid. 

b. Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi (X₂) 
Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi 

Variabel Nomor Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 
Motivasi 13 0,450 0,444 Valid 

  14 0,459 0,444 Valid 
  15 0,624 0,444 Valid 
  16 0,507 0,444 Valid 
  17 0,651 0,444 Valid 
  18 0,530 0,444 Valid 
  19 0,524 0,444 Valid 
  20 0,542 0,444 Valid 
  21 0,388 0,444 Tidak Valid 
  22 0,459 0,444 Valid 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 
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Berdasarkan hasil uji validitas variabel motivasi diatas terdapat 1 

pernyataan yang tidak valid dari 10 pernyataan karena nilai correlated item-total 

correlation < 0,444. Untuk itu pernyataan tersebut akan dihilangkan karena sudah 

tergantikan oleh pernyataan yang valid lainnya. 

c. Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja (Y) 

Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja 

Variabel Nomor Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 
Kinerja 23 0,564 0,444 Valid 

  24 0,664 0,444 Valid 
  25 0,454 0,444 Valid 
  26 0,717 0,444 Valid 
  27 0,717 0,444 Valid 
  28 0,665 0,444 Valid 
  29 0,557 0,444 Valid 
  30 0,504 0,444 Valid 
  31 0,697 0,444 Valid 
  32 0,227 0,444 Tidak Valid 
  33 0,679 0,444 Valid 
  34 0,565 0,444 Valid 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Berdasarkan hasil uji validitas variabel kinerja diatas terdapat 1 pernyataan 

yang tidak valid dari 12 pernyataan yang ada, karena nilai correlated item-total 

correlation < 0,444. Untuk itu pernyataan tersebut akan dihilangkan karena sudah 

tergantikan oleh pernyataan yang valid lainnya. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi, 2006:178). Reliabilitas menunjukkan 
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pada tingkat keandalan (dapat dipercaya) dari suatu indikator yang digunakan 

dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini tehnik yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas 

instrumen adalah rumus alpha dari Cronbach (Suharsimi, 2006:196) : 

 

Keterangan : 

  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 = Jumlah varians butir 

 = Varians total 

Uji reliabilitas menggunakan software SPSS 16, angket (kuesioner) 

dikatakan reliabel jika r hitung lebih besar dari  0,60. 

 Tabel 3.6 Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Hitung 

Minimal 
Cronbach 

Yang 
Disyaratkan  

Keterangan 

Kepemimpinan 0,877 0,600 Reliabel 
Motivasi 0,823 0,600 Reliabel 
Kinerja 0,877 0,600 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Berdasarkan hasil uji reabilitas dalam tabel diatas, nilai cronbach alpha 

adalah lebih besar dari 0,60 jadi instrumen yang diuji cobakan dalam penelitian ini 

adalah reliabel. 
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3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah pengolahan data hasil penelitian untuk 

memperoleh suatu kesimpulan setelah data penelitian terkumpul. Dalam penelitian 

ini metode analisis data yang digunakan adalah : 

3.6.1 Metode Analisis Deskriptif Persentase 

Metode analisis deskriptif persentase digunakan untuk mengolah data yang 

digunakan untuk mengkaji variabel-variabel yang ada pada penelitian ini yang 

terdiri dari kepemimpinan, motivasi dan kinerja. Langkah-langkah yang ditempuh 

dalam penggunaan tehnik analisis data ini adalah dengan menggunakan langkah 

sebagai berikut : 

a. Membuat tabel distribusi angket. 

b. Menentukan skor jawaban dengan ketentuan skor yang telah ditetapkan. 

c. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden. 

d. Memasukkan skor tersebut dalam rumus : 

%100% X
N
n

=  

Keterangan : 

n : jumlah skor jawaban responden 

N : jumlah skor jawaban ideal 

% : tingkat keberhasilan skor yang dicapai 

(Sugiyono, 2005:250) 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji statistik, langkah awal yang harus dilakukan 

adalah screaning terhadap data yang akan diolah. Menurut ghozali (2005:27), 



51 
 

 
 

salah satu asumsi penggunaan statistik parametrik adalah multivariate normalitas. 

Multivariate normalitas merupakan asumsi bahwa setiap variabel dan semua 

kombinasi linear dari variabel berdistribusi normal dan independen. Asumsi 

multivariate normalitas ini dapat diuji dengan melihat normalitas, linearitas dan 

heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi  variabel pengganggu  atau residual memiliki distribusi normal atau 

tidak (Ghozali, 2006: 147). Salah satu cara termudah untuk melihat 

normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu satu garis 

lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi standar normalitas. Jika data menyebar jauh dari 

diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas. Kenormalan data juga dapat dilihat 

dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov berdasarkan nilai unstandarized 

residual. Data dianalisis dengan bantuan komputer program SPSS 16. 
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Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas  

> 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal (Ghozali, 2006:151-152). 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.Untuk 

mengetahui adanya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai toleransinya 

dan lawannya atau variance inflation factor (VIF). Jika VIF kurang dari 10 

dan nilai toleransi lebih dari 0,1 maka regresi bebas dari multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED 

dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu 

X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di 

studentized. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu pengaruh kepemimpinan (X1) 

dan Motivasi (X2) terhadap Kinerja (Y) pada unit SKT Brak BL 53 PT Djarum 

Kudus. Adapun rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut : 

 Y = a + +  

Keterangan : 

Y : Kinerja 

A : Koefisien regresi (bilangan konstanta) 

 : Koefisien regresi untuk  

  : Koefisien regresi untuk  

 : Kepemimpinan 

 : Motivasi 

3.6.4 Uji Hipotesis 

a. Uji Partial (uji t) 

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

independent yaitu kepemimpinan (X1) dan motivasi (X2) mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependent yaitu 

kinerja (Y) secara parsial. Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t 

dengan menggunakan SPSS dengan  tingkat signifikasi yang ditetapkan 

adalah 5%. adalah : 
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1) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

atau variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau 

tidak ada pengaruh antara variabel yang diuji. 

2) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

atau variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau ada 

pengaruh antara variabel yang diuji. 

b. Uji Simultan (uji F) 

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

independent yaitu kepemimpinan (X1) dan motivasi (X2) secara bersama-

sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

dependent yaitu kinerja (Y). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F 

dengan menggunakan SPSS adalah : 

1) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

atau variabel bebas dari model regresi linier tidak mampu 

menjelaskan variabel terikat. 

2) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

atau variabel bebas dari model regresi linier mampu menjelaskan 

variabel terikat. 

3.6.5 Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. 

Untuk menentukan nilai R², dengan melihat hasil output SPSS. Nilai R² yang 

semakin besar (mendekati satu) menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas (X) 
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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. Karena itu letak R² berada dalam selang (interval) antara 

0 dan 1, secara aljabar dinyatakan 0  R²  1. Adapun rumus koefisien 

determinasi adalah : 

R² = (r)² x 100% 

Dimana : 

R² = koefisien determinasi 

r   = koefisien korelasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Asal mula rokok kretek di Kudus pertama kali di temukan oleh Haji 

Djamhari sekitar tahun 1880. Beliau merupakan perokok berat yang pada saat itu 

masih menggunakan tembakau saja.beliau sebenarnya memiliki penyakit asma 

yang sering disembuhkan dengan menggunakan minyak cengkeh yang di usapkan 

kedada sebagai pereda asmanya.  

Beliau menemukan ide rokok kretek dari kebiasaan beliau tersebut dan 

mencoba mencampurkan tembakau dengan rajangan bunga cengkeh yang ternyata 

menjadikan rokok tersebut terasa lebih enak. Asal mula nama rokok kretek 

tersebut diambil dari percikan bunga cengkeh yang terbakar dari rokok itu yang 

menyebabkan bunyi kretek-kretek sehingga banyak orang menyebutnya rokok 

kretek.  

Rokok ini pertama kali diproduksi oleh beliau pada tahun 1905 dan pada 

tahun 1908 dicatat di Biro Perdagangan Hindia-Belanda dengan merk dagang 

BAL TIGA. Kemudian pada tahun 1951 perusahaan ini mengalami kebangkrutan 

yang pada saat itu sudah bernama Djarum. Asal mula kata Djarum diambil dari 

sebuah alat kotak musik bernama Dramawin yang diujungnya berupa djarum 

sebagai alat untuk mendengarkan kaset piringan hitam jaman dahulu. 

56 
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PT. Djarum merupakan salah satu perusahaan rokok kretek terkemuka di 

Indonesia dan di dunia, yang didirikan oleh Oei Wie Gwan dari sebuah pabrik 

kecil yang dibelinya pada tanggal 21 April 1951. Kemudian oleh kedua putra 

bersaudara sang pendiri dibangun dan dikembangkan sehingga mengantarkan 

perusahaan pada keberhasilan sebagaimana yang telah dicapai hingga saat ini. 

Mengawali suksesnya dengan sigaret kretek tangan (SKT), Djarum kemudian 

sukses dengan era sigaret kretek mesin (SKM). Kesuksesan ini tidak membuat 

langkah pengembangan berhenti. Peningkatan produksi, kinerja perusahaan dan 

inovasi produk terus-menerus dilakukan untuk menjadi yang terbaik dalam 

industri rokok. 

4.1.2 Profil Brak BL 53 

Salah satu unit PT. Djarum, tempat dilaksanakannya penelitian adalah unit 

SKT brak BL 53 yang terletak di jalan Lukmonohadi no. 53 Kudus dengan luas 

tanah ± 2036 m². 

Tabel 4.1 Luas Tanah dan Bangunan Brak BL 53 

Jenis Penggunaan Luas (m²) Prosentase 

1. Lahan tetutup   

a. Ruang Kerja 1.327,75 65,21 

b. Bangunan Sarana 318,91 15,66 

c. Jalan - - 

Sub Total 1.646,66 80,88 

2. Lahan Terbuka  - 

a. Open Space 389,34 19,12 

Sub Total 2 389,34 19,12 

Total 2.036 100,00 

Sumber : PT Djarum Brak BL 53 2011 
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Brak BL 53 merupakan salah satu lokasi produksi sigaret kretek tangan 

PT. Djarum kudus. Brak BL 53 ini bergerak dalam bidang pembuatan rokok 

kretek Djarum 76. untuk memenuhi permintaan pasar akan rokok kretek yang 

semakin meningkat, PT Djarum sebagai induk perusahaan melakukan pembagian 

kawasan pembuatan rokok SKT (sigaret kretek tangan). 

Salah satu hal yang dapat membantu mendorong perkembangan PT 

Djarum adalah pembangunan Rolling dan Packing SKT BL 53. Brak BL 53 

merupakan salah satu dari banyaknya pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT), yang 

terletak di jalan Lukmonohadi no. 53 Kudus. Brak BL 53 selama ini digunakan 

sebagai tempat untuk memproduksi rokok Djarum Kretek 76. Dalam produksinya 

Brak BL 53 dapat memproduksi ± 300.000.000 batang/tahunnya. Dengan jumlah 

pegawai 840 orang yang terdiri dari 808 pegawai borong, 29 pegawai harian dan 3 

pegawai bulanan. 

4.1.3 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah sebagian dari pegawai PT. Djarum 

unit SKT brak BL 53 sejumlah 89 orang yang terdiri dari 86 pegawai borong dan 

3 pegawai harian. Karakteristik responden dilihat dari jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan, status pernikahan dan masa kerja. Karakteristik responden dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 4.2 Karakteristik Responden Penelitian 

NO Karakteristik Responden Jumlah Presentase 
% 

1 Jenis 
Kelamin 

Pria 3 3,4 
Wanita 86 96,6 

2 Usia 
<20 12 13,5 

20-30 72 80,9 
>30 5 5,6 

3 Pendidikan 
SD 5 5,6 

SMP 28 31,5 
SMA 56 62,9 

4 Status 
Belum Menikah 24 27 

Menikah 63 70,8 
Janda/duda 2 2,2 

5 Masa kerja 
>1 tahun 14 15,7 
1-2 tahun 19 21,4 
>2 tahun 56 62,9 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

a. Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian 

besar dari responden merupakan perempuan yaitu sejumlah 86 

responden atau  sebesar 96,6% dari seluruh responden sedangkan laki-

laki hanya sejumlah 3 responden atau hanya sebesar 3,4% dari seluruh 

responden. 

b. Usia 

Berdasarkan data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian 

besar dari responden berusia antara 20-30 tahun yaitu sejumlah 72 

responden atau sebesar 80,9% dari seluruh responden, sebanyak 12 

responden berumur kurang dari 20 tahun atau sebesar 13,5% dari 

seluruh responden sedangkan hanya 5 responden yang berumur lebih 

dari 30 tahun atau hanya sebesar 5,6% dari seluruh responden. 
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c. Pendidikan 

Berdasarkan data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian 

besar dari responden memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA yaitu 

sebanyak 56 responden atau sebesar 62,9% dari seluruh responden, 

sejumlah 28 responden atau sebesar 31,5% memiliki tingkat 

pendidikan terakhir SMP sedangkan sisanya sebanyak 5 responden 

atau sebesar 5,6% dari seluruh responden hanya memiliki tingkat 

pendidikan terakhir SD. 

d. Status Pernikahan 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden sudah menikah yaitu  sebanyak 63 responden atau sebesar 

70,8%. Untuk responden yang belum menikah sebanyak 24 responden 

atau sebesar 27%. Sedangkan yang janda/duda hanya sebanyak 2 orang 

responden atau sebesar 2,2% dari seluruh responden. 

e. Masa Kerja 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun yaitu sebanyak 56 

responden atau sebesar 62,9%. Responden dengan masa kerja satu 

sampai dua tahun sebanyak 19 responden atau sebesar 21,4%. 

Responden dengan masa kerja kurang dari 1 tahun sebanyak 14 orang 

atau sebesar 15,7% dari seluruh responden. 
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4.2 Hasil Analisis Deskriptif Persentase 

4.2.1 Deskripsi Persentase Variabel Kepemimpinan 

Handoko (2003 : 294) menjelaskan kepemimpinan sebagai kemampuan 

yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja 

mencapai tujuan dan sasaran. Hasil perhitungan deskriptif persentase variabel 

kepemimpinan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Deskripsi Persentase Variabel Kepemimpinan 

Kriteria 

Kepemimpinan 

Total 
Kemampuan 

Kebutuhan 
Akan 

Prestasi 
Kecerdasan Ketegasan 

Kepercayaan 
Diri 

F % F % F % F % F % F 

SS 53 19,8 30 16,8 23 12,9 14 7,9 18 10,1 138x5 = 690 

S 177 66,3 68 38,2 133 74,7 90 50,5 126 70,8 594x4 = 2376 

RR 29 10,9 29 16,3 16 9 45 25,3 27 15,2 146x3 = 438 

TS 8 3 51 28,7 6 3,4 29 16,3 7 3,9 101x2 = 102 

STS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Pada variabel kepemimpinan digunakan 11 butir pertanyaan, dengan skor 

masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga di dapat skor minimal = 1 x 11 x 89 

= 979 dan skor maksimal = 5 x 11 x 89 = 4.895 Rentang skor = 4895 – 979 = 

3916 dan interval kelas = 3916 : 5 = 783,2. Dari perhitungan tersebut dapat dibuat 

tabel kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 Kriteria Variabel Kepemimpinan 

 
Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 
4112,8 – 4895 84 ≤ 100 Sangat Baik 

3329,6 – 4111,8 68  ≤ 84 Baik 

2546,4 – 3328,6 52 ≤ 68 Sedang 

1763,2 – 2545,4 36 ≤ 52 Kurang Baik 

979 –1762,2 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Berdasar data yang diperoleh, skor total = 3606 dan skor maksimal = 

4895, jadi  deskriptif persentasenya adalah skor total : skor maksimal x 100% = 

3606 : 4895 x 100% = 74%. Berdasarkan kriteria pada tabel variabel 

kepemimpinan termasuk didalam kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kepemimpinan pada unit SKT PT.Djarum Brak BL 53  Kudus sudah baik dan 

sesuai dengan indikator-indikator kepemimpinan yang telah diterapkan. 

Kepemimpinan dalam kajian penelitian ini dapat dilihat dari lima indikator 

yaitu : kemampuan, kebutuhan akan prestasi, kecerdasan, ketegasan dan 

kepercayaan diri. Secara lebih rinci deskripsi kepemimpinan pada unit SKT brak 

BL 53 PT Djarum Kudus ditinjau dari tiap-tiap indikator dapat disajikan sebagai 

berikut ini : 

1. Kemampuan 

Kemampuan dalam kepemimpinan yaitu kedudukannya sebagai 

pengawas atau pelaksana fungsi-fungsi dasar manajemen, terutama 

pengarahan dan pengawasan pekerjaan orang lain. Berikut ini 

distribusi pernyataan responden tentang indikator kemampuan : 
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Tabel 4.5 Deskripsi Persentase Indikator Kemampuan 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

Pimpinan bisa menjadi 
penghubung peran 
antar pribadi setiap 
karyawannya. 

2 2,2 70 78,7 10 11,2 7 7,9 0 0,0 

Pimpinan menerima 
setiap saran atau 
masukan dari karyawan 
tetapi keputusan 
sepenuhnya ditentukan 
pemimpin. 

25 28,1 50 56,2 14 15,7 0 0,0 0 0,0 

Pimpinan menunjukkan 
sikap yang 
menyenangkan. 

26 29,2 57 64,0 5 5,6 1 1,1 0 0,0 

Total 53x5= 
159 

 
 

177x4= 
708 

 29x3= 
87 

 
 

8x2= 
16 

 0  

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Pada indikator kemampuan digunakan 3 butir pertanyaan, dengan 

skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga di dapat skor 

minimal = 1 x 3 x 89 = 267 dan skor maksimal = 5 x 3 x 89 = 1335. 

Rentang skor = 1335 – 267 = 1068 dan interval kelas = 1068 : 5 = 

213,6. Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kriteria sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.6 Kriteria Indikator Kemampuan 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 

1122,4 – 1335 84 ≤ 100 Sangat Baik 

908,8 – 1121,4 68  ≤ 84 Baik 

695,2 – 907,8 52 ≤ 68 Sedang 

481,6 – 694,2 36 ≤ 52 Kurang Baik 

267 – 480,6 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Berdasar data yang diperoleh, skor total = 970 dan skor maksimal 

= 1335, jadi deskriptif persentasenya adalah skor total : skor maksimal 

x 100% = 970 : 1335 x 100% = 73%. Berdasarkan pada tabel kriteria 

indikator kemampuan termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa pimpinan di unit SKT 

PT.Djarum Brak BL 53  Kudus sudah bisa menjadi penghubung peran 

antar pribadi setiap karyawannya, dapat menerima setiap saran atau 

masukan dari karyawan dan pimpinan selalu menunjukkan sikap yang 

menyenangkan. 

2. Kebutuhan akan prestasi 

Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan mencakup pencarian 

tanggung jawab dan keinginan sukses. Berikut ini distribusi pernyataan 

responden tentang indikator kebutuhan akan prestasi : 
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Tabel 4.7 Deskripsi Persentase Indikator Kebutuhan Akan Prestasi 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

Pimpinan bisa 
memotivasi kerja 
karyawannya untuk  
selalu  berprestasi. 

30 33,7 55 61,8 2 2,2 2 2,2 0 0,0 

Pimpinan mampu 
membuat kebijakan 
dengan tepat. 

0 0,0 13 14,6 27 30,3 49 55,1 0 0,0 

Total 30x5= 
150 

 63x4= 
252 

 
 

29x3=  
87 

 

 
 
51x2= 
102 

 0  

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Pada indikator kebutuhan akan prestasi digunakan 2 butir 

pertanyaan, dengan skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga 

di dapat skor minimal = 1 x 2 x 89 = 178 dan skor maksimal = 5 x 2 x 

89 = 890. Rentang skor = 890-178 = 712 dan interval kelas = 712 : 5 = 

142,4. Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kriteria sebagai 

berikut : 

Tabel 4.8 Kriteria Indikator Kebutuhan Akan Prestasi 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 

748,6 – 890 84 ≤ 100 Sangat Baik 

606,2 – 747,6 68  ≤ 84 Baik 

463,8 – 605,2 52 ≤ 68 Cukup Baik 

321,4 – 462,8 36 ≤ 52 Kurang Baik 

178 – 320,4 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 
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Berdasar data yang diperoleh, skor total = 591 dan skor maksimal 

= 890, jadi dapat dihitung deskriptif persentasenya adalah skor total : 

skor maksimal x 100% = 591 : 890 x 100% = 66%. Berdasarkan tabel 

kriteria indikator kebutuhan akan prestasi termasuk dalam kategori 

cukup baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pimpinan di unit SKT 

PT.Djarum Brak BL 53  Kudus bisa menjadi motivator untuk selalu 

berprestasi dalam bekerja, serta mampu membuat kebijakan-kebijakan 

dengan tepat di dalam lingkungan kerja sehingga karyawan lebih 

mudah dalam bekerja. 

3. Kecerdasan 

Kecerdasan mencakup kebijakan, pemikiran kreatif, dan daya pikir. 

Berikut ini distribusi pernyataan responden tentang indikator 

kecerdasan : 

Tabel 4.9 Deskripsi Persentase Indikator Kecerdasan 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

Pimpinan bisa 
memberikan saran 
atau nasihat teknis 
yang penting bagi 
karyawan. 

12 13,5 69 77,5 7 7,9 1 1,1 0 0,0 

Pimpinan bisa 
memberikan ide-ide 
atau gagasan kreatif 
yang berhubungan 
dengan pekerjaan. 

11 12,4 64 71,9 9 10,1 5 5,6 0 0,0 

Total 23x5= 
115 

 133x4= 
532  16x3= 

48  6x2= 
12 

 0  

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 



67 
 

 
 

Pada indikator kecerdasan digunakan 2 butir pertanyaan, dengan 

skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga di dapat skor 

minimal = 1 x 2 x 89 = 178 dan skor maksimal = 5 x 2 x 89 = 890. 

Rentang skor = 890-178 = 712 dan interval kelas = 712 : 5 = 142,4. 

Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Kriteria Indikator Kecerdasan 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 

748,6 – 890 84 ≤ 100 Sangat Baik 

606,2 – 747,6 68  ≤ 84 Baik 

463,8 – 605,2 52 ≤ 68 Cukup Baik 

321,4 – 462,8 36 ≤ 52 Kurang Baik 

178 – 320,4 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Berdasar data yang diperoleh, skor total = 707 dan skor maksimal 

= 890, jadi dapat dihitung deskriptif persentasenya adalah skor total : 

skor maksimal x 100% = 707 : 890 x 100% = 79%. Berdasarkan tabel 

kriteria indikator kecerdasan termasuk dalam kategori baik. 

Hal ini berarti pimpinan di unit SKT PT.Djarum Brak BL 53  

Kudus sudah bisa memberikan saran atau nasihat teknis yang penting 

bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya dan mampu 

memberikan ide-ide atau gagasan kreatif yang berhubungan dengan 

pekerjaan. 

4. Ketegasan 

Ketegasan adalah kemampuan untuk membuat keputusan-

keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat. 
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Berikut ini distribusi pernyataan responden tentang indikator 

ketegasan: 

Tabel 4.11 Deskripsi Persentase Indikator Ketegasan 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

Pimpinan bisa 
bersikap tegas 
terhadap pelanggaran 
yang dilakukan 
karyawan. 

13 14,6 58 65.2 16 18,0 2 2,2 0 0,0 

Pimpinan bisa 
bersikap tegas dalam 
melaksanakan aturan 
perusahaan. 

1 1,1 32 36,0 29 32,6 27 30,3 0 0,0 

Total 14x5= 
70 

 90x4= 
360 

 45x3= 
135 

 29x2= 
58 

   

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Pada indikator ketegasan digunakan 2 butir pertanyaan, dengan 

skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga di dapat skor 

minimal = 1 x 2 x 89 = 178 dan skor maksimal = 5 x 2 x 89 = 890. 

Rentang skor = 890-178 = 712 dan interval kelas = 712 : 5 = 142,4. 

Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4.12 Kriteria Indikator Ketegasan 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 

748,6 – 890 84 ≤ 100 Sangat Baik 

606,2 – 747,6 68  ≤ 84 Baik 

463,8 – 605,2 52 ≤ 68 Cukup Baik 

321,4 – 462,8 36 ≤ 52 Kurang Baik 

178 – 320,4 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 
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Berdasar data yang diperoleh, skor total = 623 dan skor maksimal 

= 880, jadi dapat dihitung deskriptif persentasenya adalah skor total : 

skor maksimal x 100% = 623 : 890 x 100% = 70%. Berdasarkan tabel 

kriteria indikator ketegasan termasuk dalam kategori baik. Hal ini 

berarti ketegasan pimpinan di unit SKT PT.Djarum Brak BL 53  

Kudus sudah baik, dilihat dari sikap tegas pimpinan terhadap 

karyawannya yang melakukan pelanggaran dan ketegasan pimpinan 

dalam melaksanakan aturan perusahaan. 

5. Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri merupakan pandangan terhadap dirinya sehingga 

kemampuan untuk menghadapi masalah. Berikut ini distribusi 

pernyataan responden tentang indikator kepercayaan diri : 

Tabel 4.13 Deskripsi Persentase Indikator Kepercayaan Diri 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

Pimpinan 
menunjukkan 
kepercayaan diri 
dalam menyelesaikan 
masalah yang ada 
dalam perusahaan. 

3 3,4 67 75,3 14 15,7 5 5,6 0 0,0 

Pimpinan selalu 
optimis dalam 
menghadapi 
permasalahan dalam 
perusahaan. 

15 16,9 59 66,3 13 14,6 2 2,2 0 0,0 

Total 18x5= 
90 

 126x4= 
504 

 27x3= 
81 

 7x2= 
14 

   

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 
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Pada indikator kepercayaan diri digunakan 2 butir pertanyaan, 

dengan skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga di dapat skor 

minimal = 1 x 2 x 89 = 178 dan skor maksimal = 5 x 2 x 89 = 890. 

Rentang skor = 890-178 = 712 dan interval kelas = 712 : 5 = 142,4. 

Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4.14 Kriteria Indikator Kepercayaan Diri 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 

748,6 – 890 84 ≤ 100 Sangat Baik 

606,2 – 747,6 68  ≤ 84 Baik 

463,8 – 605,2 52 ≤ 68 Cukup Baik 

321,4 – 462,8 36 ≤ 52 Kurang Baik 

178 – 320,4 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Berdasar data yang diperoleh, skor total = 689 dan skor maksimal 

= 890, jadi dapat dihitung deskriptif persentasenya adalah skor total : 

skor maksimal x 100% = 689 : 890 x 100% = 77%. Berdasarkan pada 

tabel kriteria indikator kepercayaan diri termasuk dalam kategori baik. 

Hal ini berarti kepercayaan diri pimpinan dalam melaksanakan 

tugasnya di unit SKT PT.Djarum Brak BL 53  Kudus sudah baik, dapat 

dilihat dari kepercayaan dirinya di dalam menyelesaikan setiap 

masalah yang ada dalam perusahaan dan selalu optimis di dalam 

penyelesaian masalah yang terjadi dalam perusahaan. 
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4.2.2 Deskripsi Persentase Variabel Motivasi 

Motivasi merupakan suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

suatu tujuan. Hasil perhitungan deskriptif persentase variabel motivasi dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 4.15 Deskripsi Persentase Variabel Motivasi 

Kriteria 

Motivasi 

Rata-rata Kebutuhan 
Fisiologis 

Kebutuhan 
Akan Rasa 

Aman 

Kebutuhan 
Sosial 

Kebutuhan 
Penghargaan 

Kebutuhan 
Aktualisasi 

Diri 

F % F % F % F % F % F 

SS 29 16,3 19 10,7 18 10,1 28 15,8 9 10,1 103x5 = 515 

S 105 59 129 72,5 109 61,2 122 68,5 58 65.2 523x4 = 2092 

RR 29 16,3 28 15,7 34 19,1 26 14,6 20 22,5 137x3 = 411 

TS 15 8,4 2 1,1 16 9 2 1,1 2 2,2 37x2   = 74 

STS 0 0,0 0 0,0 1 0,6 0 0,0 0 0,0 1x1    =1 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011  

Pada variabel motivasi digunakan 9 butir pertanyaan, dengan skor masing-

masing 1 sampai dengan 5, sehingga di dapat skor minimal = 1 x 9 x 89 = 801 dan 

skor maksimal = 5 x 9 x 89 = 4005. Rentang skor = 4005 – 801 = 3204 dan 

interval kelas = 3204 : 5 = 640,8. Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel 

kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 4.16 Kriteria Variabel Motivasi 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 

3365,2 – 4005 84 ≤ 100 Sangat Baik 

2724,4 – 3364,2 68  ≤ 84 Baik 

2083,6 – 2723,4 52 ≤ 68 Cukup Baik 

1442,8 – 2082,6 36 ≤ 52 Kurang Baik 

801 – 1441,8 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Berdasar data yang diperoleh, skor total = 3093 dan skor maksimal = 

4005, jadi deskriptif persentasenya adalah skor total : skor maksimal x 100% = 

3093 : 4005 x 100% = 77%. Berdasarkan pada tabel kriteria variabel motivasi 

dalam kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi yang diberikan 

perusahaan pada karyawan unit SKT PT.Djarum Brak BL 53  Kudus sudah baik, 

dapat dilihat dari kebutuhan-kebutuhan dalam indikator motivasi yang rata-rata 

sudah terpenuhi. 

Motivasi dalam kajian penelitian ini dapat dilihat dari lima indikator yaitu 

: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan 

penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Secara lebih rinci deskripsi motivasi 

pada unit SKT brak BL 53 PT Djarum Kudus ditinjau dari tiap-tiap indikator 

dapat disajikan sebagai berikut ini : 

1. Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan mendasar yang merupakan 

kebutuhan untuk bertahan hidup. Berikut ini distribusi pernyataan 

responden tentang indikator kebutuhan fisiologis : 
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Tabel 4.17 Deskripsi Persentase Indikator Kebutuhan Fisiologis 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

Gaji/upah yang 
diberikan perusahaan 
telah mencukupi 
untuk memenuhi 
kebutuhan hidup 
sehari-hari. 

14 15,7 62 69,7 13 14,6 0 0,0 0 0,0 

Penghasilan yang 
anda dapatkan sudah 
mencukupi bagi anda 
untuk membangun 
tempat tinggal 
sendiri. 

15 16,9 43 48,3 16 18,0 15 16,9 0 0,0 

Total 29x5= 
145 

 105x4= 
420 

 29x3= 
87 

 15x2= 
30 

 0  

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Pada indikator kebutuhan fisiologis digunakan 2 butir pertanyaan, 

dengan skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga di dapat skor 

minimal = 1 x 2 x 89 = 178 dan skor maksimal = 5 x 2 x 89 = 890. 

Rentang skor = 890-178 = 712 dan interval kelas = 712 : 5 = 142,4. 

Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4.18 Kriteria Indikator Kebutuhan Fisiologis 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 

748,6 – 890 84 ≤ 100 Sangat Baik 

606,2 – 747,6 68  ≤ 84 Baik 

463,8 – 605,2 52 ≤ 68 Cukup Baik 

321,4 – 462,8 36 ≤ 52 Kurang Baik 

178 – 320,4 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 
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Berdasar data yang diperoleh, skor total = 682 dan skor maksimal 

= 890, jadi dapat dihitung deskriptif persentasenya adalah skor total : 

skor maksimal x 100% = 682 : 890 x 100% = 77%. Berdasarkan tabel 

kriteria indikator kebutuhan fisiologis termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kebutuhan fisiologis yang 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya sudah cukup baik. Hal 

ini dapat dilihat dari gaji yang diberikan perusahaan kepada 

karyawannya yang telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

mereka sehari-hari, meskipun masih ada dari karyawan yang tidak 

setuju dan ragu-ragu bahwa penghasilan yang mereka dapatkan sudah 

mencukupi untuk membangun tempat tinggal bagi mereka namun 

dominan masih setuju jika mereka mampu membangun tempat tinggal 

sendiri dari pendapatan mereka. 

2. Kebutuhan Akan Rasa Aman 

Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan akan 

perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan 

kelangsungan hidup pekerjaannya dan jaminan akan hari tua pada saat 

mereka sudah tidak bekerja lagi. Berikut ini distribusi pernyataan 

responden tentang indikator kebutuhan akan rasa aman : 

 

 

 

 



75 
 

 
 

Tabel 4.19 Deskripsi Persentase Indikator Kebutuhan Rasa Aman 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

Pekerjaan anda 
memberikan jaminan 
yang baik untuk masa 
depan anda. 

11 12,4 64 71,9 14 15,7 0 0,0 0 0,0 

Perusahaan 
memberikan jaminan 
asuransi kesehatan dan 
keselamatan kerja 
kepada anda. 

8 9,0 65 73,0 14 15,7 2 2,2 0 0,0 

Total 19x5= 
95  129x4= 

516  28x3= 
84  2x2= 

4    

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Pada indikator kebutuhan akan rasa amandigunakan 2 butir 

pertanyaan, dengan skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga 

di dapat skor minimal = 1 x 2 x 89 = 178 dan skor maksimal = 5 x 2 x 

89 = 890. Rentang skor = 890-178 = 712 dan interval kelas = 712 : 5 = 

142,4. Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kriteria sebagai 

berikut : 

Tabel 4.20 Kriteria Indikator Kebutuhan Rasa Aman 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 

748,6 – 890 84 ≤ 100 Sangat Baik 

606,2 – 747,6 68  ≤ 84 Baik 

463,8 – 605,2 52 ≤ 68 Cukup Baik 

321,4 – 462,8 36 ≤ 52 Kurang Baik 

178 – 320,4 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 
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Berdasar data yang diperoleh, skor total = 699 dan skor maksimal 

= 890, jadi dapat dihitung deskriptif persentasenya adalah skor total : 

skor maksimal x 100% = 699 : 890 x 100% = 79%. Berdasarkan tabel 

kriteria indikator kebutuhan rasa aman termasuk dalam kategori baik. 

Hal ini dapat dilihat dari dominan responden yang setuju jika 

pekerjaan yang mereka lakukan saat ini memberikan jaminan yang 

baik untuk masa depan mereka, serta terpenuhinya jaminan asuransi 

kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan oleh perusahaan. 

3. Kebutuhan Sosial 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan persahabatan, interaksi 

yang erat dengan orang lain. Dalam organisasi akan berhubungan erat 

dengan kebutuhan akan adanya kelompok kerja yang kompak, 

supervisi yang baik dan sebagainya. Berikut ini distribusi pernyataan 

responden tentang indikator kebutuhan akan rasa aman : 

Tabel 4.21 Deskripsi Persentase Indikator Kebutuhan Sosial 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

Hubungan 
komunikasi anda 
dengan atasan 
berjalan dengan baik. 

8 9,0 66 74,2 14 15,7 0 0,0 1 1,1 

Anda tidak merasa 
dibeda-bedakan 
dalam bekerja. 

10 11,2 43 48,3 20 22,5 16 18,0 0 0,0 

Total 18x5= 
90 

 109x4= 
436 

 34x3= 
102 

 16x2= 
32 

 1x1= 
1 

 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 
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Pada indikator kebutuhan sosial digunakan 2 butir pertanyaan, 

dengan skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga di dapat skor 

minimal = 1 x 2 x 89 = 178 dan skor maksimal = 5 x 2 x 89 = 890. 

Rentang skor = 890-178 = 712 dan interval kelas = 712 : 5 = 142,4. 

Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4.22 Kriteria Indikator Kebutuhan Sosial 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 

748,6 – 890 84 ≤ 100 Sangat Baik 

606,2 – 747,6 68  ≤ 84 Baik 

463,8 – 605,2 52 ≤ 68 Cukup Baik 

321,4 – 462,8 36 ≤ 52 Kurang Baik 

178 – 320,4 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Berdasar data yang diperoleh, skor total = 661 dan skor maksimal 

= 890, jadi dapat dihitung deskriptif persentasenya adalah skor total : 

skor maksimal x 100% = 661 : 890 x 100% = 74%. Berdasarkan tabel 

kriteria indikator kebutuhan sosial termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kebutuhan sosial yang 

diharapkan oleh karyawan unit SKT brak BL 53 PT Djarum Kudus 

relatif sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan komunikasi 

antara karyawan dengan atasan yang sudah berjalan dengan baik dan 

setiap karyawan sudaha merasa tidak dibeda-bedakan dalam bekerja 

meskipun masih ada responden yang belum setuju dengan hal tersebut 

namun dominan responden sudah menyatakan setuju. 
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4. Kebutuhan Penghargaan 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk dihormati, dihargai atas 

prestasi, pengakuan atas kemampuan dan keahlian yang dimiliki, serta 

efektifitas kerja pada perusahaan. Berikut ini distribusi pernyataan 

responden tentang indikator kebutuhan penghargaan : 

Tabel 4.23 Deskripsi Persentase Indikator Kebutuhan Penghargaan 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

Perusahaan akan 
memberikan promosi 
jabatan jika anda telah 
memenuhi syarat yang 
ditentukan. 

12 13,5 63 70,8 14 15,7 0 0,0 0 0,0 

Anda akan diberi 
penghargaan jika 
mampu berprestasi 
dalam bekerja. 

16 18,0 59 66,3 12 13,5 2 2,2 0 0,0 

Total 28x5= 
140 

 122x4= 
488 

 26x3= 
78 

 2x2= 
4 

 0  

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Pada indikator kebutuhan penghargaan digunakan 2 butir 

pertanyaan, dengan skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga 

di dapat skor minimal = 1 x 2 x 89 = 178 dan skor maksimal = 5 x 2 x 

89 = 890. Rentang skor = 890-178 = 712 dan interval kelas = 712 : 5 = 

142,4. Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kriteria sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.24 Kriteria Indikator Kebutuhan Penghargaan 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 

748,6 – 890 84 ≤ 100 Sangat Baik 

606,2 – 747,6 68  ≤ 84 Baik 

463,8 – 605,2 52 ≤ 68 Cukup Baik 

321,4 – 462,8 36 ≤ 52 Kurang Baik 

178 – 320,4 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Berdasar data yang diperoleh, skor total = 710 dan skor maksimal 

= 890, jadi dapat dihitung deskriptif persentasenya adalah skor total : 

skor maksimal x 100% = 710 : 890 x 100% = 80%. Berdasarkan tabel 

kriteria indikator kebutuhan penghargaan termasuk dalam kategori 

baik. 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kebutuhan penghargaan 

yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan unit SKT brak BL 

53 PT Djarum Kudus relatif sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari 

dominan responden yang setuju jika perusahaan akan memberikan 

promosi jabatan jika karyawan telah memenuhi syarat yang ditentukan, 

serta penghargaan lain yang diberikan perusahaan jika karyawan 

mampu berprestasi dalam bekerja meskipun masih ada responden yang 

ragu maupun tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Kebutuhan aktualisasi diri menunjukkan kemampuan, keahlian dan 

potensi yang dimiliki seseorang. Kebutuhan akan aktualisasi diri ada 

kecenderungan potensinya yang meningkat karena orang 
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mengaktualisasikan perilakunya. Berikut ini distribusi pernyataan 

responden tentang indikator kebutuhan aktualisasi diri : 

Tabel 4.25 Deskripsi Persentase Indikator Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

Anda diberikan 
kesempatan penuh 
untuk melakukan 
tindakan-tindakan 
kreatif dalam 
melaksanakan 
tugas/pekerjaan. 

9 10,1 58 65,2 20 22,5 2 2,2 0 0,0 

Total 9x5= 
45 

 58x4= 
232 

 20x3= 
60 

 2x2= 
4 

 0  

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Pada indikator kebutuhan aktualisasi diri digunakan 1 butir 

pertanyaan, dengan skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga 

di dapat skor minimal = 1 x 1 x 89 = 89 dan skor maksimal = 5 x 1 x 

89 = 445. Rentang skor = 445-89 = 356 dan interval kelas = 356 : 5 = 

71,2. Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kriteria sebagai 

berikut : 

Tabel 4.26 Kriteria Indikator Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 

374,8 – 445  84 ≤ 100 Sangat Baik 

303,6 – 373,8 68  ≤ 84 Baik 

232,4 – 302,6 52 ≤ 68 Cukup Baik 

161,2 – 231,4 36 ≤ 52 Kurang Baik 

89– 160,2 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 
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Berdasar data yang diperoleh, skor total = 341 dan skor maksimal 

= 445, jadi dapat dihitung deskriptif persentasenya adalah skor total : 

skor maksimal x 100% = 341 : 445 x 100% = 77%. Berdasarkan tabel 

kriteria indikator kebutuhan aktualisasi diri termasuk dalam kategori 

baik. Hal tersebut dapat dilihat dari diberikannya kesempatan penuh 

oleh perusahaan kepada karyawannya untuk melakukan tindakan-

tindakan kreatif dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya. 

4.2.3 Deskripsi Persentase Variabel Kinerja 

Rivai (2005:14) menyatakan kinerja sebagai hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar 

hasil kerja, target atau kriteria yang telah disepakati bersama. Hasil perhitungan 

deskriptif persentase variabel kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 4.27 Deskripsi Persentase Variabel Kinerja 

Kriteria 

Kinerja 

Rata-rata Kualitas 
Kerja 

Kuantitas 
Kerja 

Ketepatan 
Waktu Efektivitas Kemandirian Komitmen 

Kerja 

F % F % F % F % F % F % F 

SS 55 30,9 16 18 43 24,1 36 20,2 46 25,8 35 19,6 231x5 = 1155 

S 113 63,5 64 71,9 121 68 119 66,8 124 69,7 133 74,7 674x4 = 2696 

RR 10 5,6 9 10,1 11 6,2 19 10,7 7 3,9 9 5,1 65x3   = 195 

TS 0 0,0 0 0,0 3 1,7 4 2,3 1 0,6 1 0,6 9x2     = 18 

STS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 
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Pada variabel kinerja digunakan 11 butir pertanyaan, dengan skor masing-

masing 1 sampai dengan 5, sehingga di dapat skor minimal = 1 x 11 x 89 = 979 

dan skor maksimal = 5 x 11 x 89 = 4.895 Rentang skor = 4895 – 979 = 3916 dan 

interval kelas = 3916 : 5 = 783,2. Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel 

kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4.28 Kriteria Variabel Kinerja 
 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 
4112,8 – 4895 84 ≤ 100 Sangat Baik 

3329,6 – 4111,8 68  ≤ 84 Baik 

2546,4 – 3328,6 52 ≤ 68 Sedang 

1763,2 – 2545,4 36 ≤ 52 Kurang Baik 

979 –1762,2 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasar data yang diperoleh, skor total = 4064 dan skor maksimal = 

4895, jadi  deskriptif persentasenya adalah skor total : skor maksimal x 100% = 

3606 : 4895 x 100% = 74%. Berdasarkan kriteria pada tabel variabel kinerja 

termasuk didalam kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja 

karyawan pada unit SKT PT.Djarum Brak BL 53  Kudus sudah baik. Hal ini dapat 

dilihat indikator-indikator kinerja yang rata-rata sudah terpenuhi. 

Kinerja dalam kajian penelitian ini dapat dilihat dari enam indikator yaitu : 

kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian dan 

komitmen kerja . Secara lebih rinci deskripsi kinerja karyawan pada unit SKT 

brak BL 53 PT Djarum Kudus ditinjau dari tiap-tiap indikator dapat disajikan 

sebagai berikut ini : 
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1. Kualitas Kerja 

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

ketrampilan dan kemampuan karyawan. Berikut ini distribusi 

pernyataan responden tentang indikator kualitas kerja : 

Tabel 4.29 Deskripsi Persentase Indikator Kualitas Kerja 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

Anda melakukan 
pekerjaan yang 
dibebankan sesuai 
ketentuan dengan benar. 

29 32,6 53 59,6 7 7,9 0 0.0 0 0,0 

Atasan tidak pernah 
memberi kritik/komentar 
terhadap hasil kerja anda. 

26 29,2 60 67,4 3 3,4 0 0,0 0 0,0 

Total 55x5= 
275 

 113x4= 
452 

 10x3= 
30 

 0  0  

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Pada indikator kualitas kerja digunakan 2 butir pertanyaan, dengan 

skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga di dapat skor 

minimal = 1 x 2 x 89 = 178 dan skor maksimal = 5 x 2 x 89 = 890. 

Rentang skor = 890-178 = 712 dan interval kelas = 712 : 5 = 142,4. 

Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 4.30 Kriteria Indikator Kualitas Kerja 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 

748,6 – 890 84 ≤ 100 Sangat Baik 

606,2 – 747,6 68  ≤ 84 Baik 

463,8 – 605,2 52 ≤ 68 Cukup Baik 

321,4 – 462,8 36 ≤ 52 Kurang Baik 

178 – 320,4 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Berdasar data yang diperoleh, skor total = 757dan skor maksimal = 

890, jadi dapat dihitung deskriptif persentasenya adalah skor total : 

skor maksimal x 100% = 757 : 890 x 100% = 85%. Berdasarkan tabel 

kriteria indikator kualitas kerja termasuk dalam kategori sangat baik. 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kualitas kerja karyawan unit 

SKT brak BL 53 PT Djarum Kudus sudah baik. Hal tersebut dapat 

dilihat dari jawaban responden yang dominan menyatakan mereka 

sudah melakukan perkerjaan yang dibebankan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan tidak pernahnya atasan memberi kritik/komentar 

terhadap hasil kerja mereka. 

2. Kuantitas Kerja 

Kuantitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah 

aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya. Berikut ini distribusi 

pernyataan responden tentang indikator kuantitas kerja : 
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Tabel 4.31 Deskripsi Persentase Indikator Kuantitas Kerja 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

Hasil pekerjaan anda 
sudah sesuai dengan 
standar operasional yang 
ditetapkan perusahaan. 

16 18,0 64 71,9 9 10,1 0 0,0 0 0,0 

Total 16x5= 
80 

 64x4= 
256 

 9x3= 
27 

 0  0  

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Pada indikator kebutuhan kuantitas kerja digunakan 1 butir 

pertanyaan, dengan skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga 

di dapat skor minimal = 1 x 1 x 89 = 89 dan skor maksimal = 5 x 1 x 

89 = 445. Rentang skor = 445-89 = 356 dan interval kelas = 356 : 5 = 

71,2. Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kriteria sebagai 

berikut : 

Tabel 4.32 Kriteria Indikator Kuantitas Kerja 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 

374,8 – 445  84 ≤ 100 Sangat Baik 

303,6 – 373,8 68  ≤ 84 Baik 

232,4 – 302,6 52 ≤ 68 Cukup Baik 

161,2 – 231,4 36 ≤ 52 Kurang Baik 

89– 160,2 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Berdasar data yang diperoleh, skor total = 363 dan skor maksimal 

= 445, jadi dapat dihitung deskriptif persentasenya adalah skor total : 
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skor maksimal x 100% = 363 : 445 x 100% = 82%. Berdasarkan tabel 

kriteria indikator kuantitas kerja termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kuantitas kerja karyawan 

unit SKT brak BL 53 PT Djarum Kudus relatif sudah baik. Hal 

tersebut dapat dilihat dari mayoritas responden setuju hasil kerja 

mereka yang sudah sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan 

oleh perusahaan. 

3. Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu diukur dari persepsi pegawai terhadap suatu 

aktivitas yang diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi output. 

Berikut ini distribusi pernyataan responden tentang indikator ketepatan 

waktu : 

Tabel 4.33 Deskripsi Persentase Indikator Ketepatan Waktu 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

Anda dapat 
menyelesaikan tugas 
yang dibebankan sesuai 
dengan waktu yang 
telah ditentukan. 

18 20,2 63 70,8 6 6,7 2 2,2 0 0,0 

Anda mampu 
menyelesaikan 
pekerjaan lebih cepat 
dari waktu yang telah 
ditetapkan perusahaan. 

25 28,1 58 65,2 5 5,6 1 1,1 0 0,0 

Total 43x5= 
215 

 121x4= 
484 

 11x3= 
33 

 3x2= 
6 

   

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 
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Pada indikator ketepatan waktu digunakan 2 butir pertanyaan, 

dengan skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga di dapat skor 

minimal = 1 x 2 x 89 = 178 dan skor maksimal = 5 x 2 x 89 = 890. 

Rentang skor = 890-178 = 712 dan interval kelas = 712 : 5 = 142,4. 

Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4.34 Kriteria Indikator Ketepatan Waktu 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 

748,6 – 890 84 ≤ 100 Sangat Baik 

606,2 – 747,6 68  ≤ 84 Baik 

463,8 – 605,2 52 ≤ 68 Cukup Baik 

321,4 – 462,8 36 ≤ 52 Kurang Baik 

178 – 320,4 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Berdasar data yang diperoleh, skor total = 738 dan skor maksimal 

= 890, jadi dapat dihitung deskriptif persentasenya adalah skor total : 

skor maksimal x 100% = 738 : 890 x 100% = 83%. Berdasarkan tabel 

kriteria indikator ketepatan waktu termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa ketepatan waktu karyawan 

unit SKT brak BL 53 PT Djarum Kudus dalam melaksanakan 

pekerjaanya sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas 

responden setuju mereka dapat menyelesaikan pekerjaan yang 

dibebankan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bahkan 

dominan responden mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari 

waktu yang ditetapkan oleh perusahaan. 

 



88 
 

 
 

4. Efektivitas 

Efektivitas merupakan persepsi karyawan dalam menilai 

pemanfaatan waktu dalam menjalankan tugas, efektivitas penyelesaian 

tugas yang dibebankan organisasi. Berikut ini distribusi pernyataan 

responden tentang indikator efektivitas : 

Tabel 4.35 Deskripsi Persentase Indikator Efektivitas 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

Anda memanfaatkan 
waktu luang di kantor 
untuk hal yang 
berguna bagi 
pekerjaan anda. 

19 21,3 53 59,6 15 16,9 2 2,2 0 0,0 

Anda mampu 
menyelesaikan 
pekerjaan 
semaksimal mungkin 
dengan penuh 
tanggung jawab 
terhadap perusahaan. 

17 19,1 66 74,2 4 4,5 2 2,2 0 0,0 

Total 36x5= 
180 

 119x4= 
476 

 19x3= 
57 

 4x2= 
8 

 0  

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Pada indikator efektivitas digunakan 2 butir pertanyaan, dengan 

skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga di dapat skor 

minimal = 1 x 2 x 89 = 178 dan skor maksimal = 5 x 2 x 89 = 890. 

Rentang skor = 890-178 = 712 dan interval kelas = 712 : 5 = 142,4. 

Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 4.36 Kriteria Indikator Efektivitas 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 

748,6 – 890 84 ≤ 100 Sangat Baik 

606,2 – 747,6 68  ≤ 84 Baik 

463,8 – 605,2 52 ≤ 68 Cukup Baik 

321,4 – 462,8 36 ≤ 52 Kurang Baik 

178 – 320,4 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Berdasar data yang diperoleh, skor total = 721 dan skor maksimal 

= 890, jadi dapat dihitung deskriptif persentasenya adalah skor total : 

skor maksimal x 100% = 721 : 890 x 100% = 81%. Berdasarkan tabel 

kriteria indikator efektivitas termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa efektivitas kerja karyawan 

unit SKT brak BL 53 PT Djarum Kudus sudah baik. Hal tersebut dapat 

dilihat dari mayoritas responden yang setuju mereka dapat 

memanfaatkan waktu luang mereka di kantor untuk hal yang berguna 

bagi pekerjaannya serta mayoritas responden yang  setuju mereka 

mampu dengan penuh tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan 

mereka. 

5. Kemandirian 

Kemandirian merupakan tingkat seorang pegawai dapat melakukan 

fungsi kerjanya tanpa minta bantuan, bimbingan dari orang lain atau 

pengawas. Berikut ini distribusi pernyataan responden tentang 

indikator kemandirian : 
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Tabel 4.37 Deskripsi Persentase Indikator Kemandirian 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

Anda selalu 
mempunyai inisiatif 
melakukan pekerjaan 
tanpa harus menunggu 
perintah dari 
pimpinan. 

25 28,1 61 68,5 3 3,4 0 0,0 0 0,0 

Anda dapat 
menggunakan fasilitas 
pekerjaan tanpa 
bantuan orang lain. 

21 23,6 63 70,8 4 4,5 1 1,1 0 0,0 

Total 46x5= 
230 

 124x4= 
496 

 7x3= 
21 

 1x2= 
2 

 0  

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Pada indikator kemandirian digunakan 2 butir pertanyaan, dengan 

skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga di dapat skor 

minimal = 1 x 2 x 89 = 178 dan skor maksimal = 5 x 2 x 89 = 890. 

Rentang skor = 890-178 = 712 dan interval kelas = 712 : 5 = 142,4. 

Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4.38 Kriteria Indikator Kemandirian 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 

748,6 – 890 84 ≤ 100 Sangat Baik 

606,2 – 747,6 68  ≤ 84 Baik 

463,8 – 605,2 52 ≤ 68 Cukup Baik 

321,4 – 462,8 36 ≤ 52 Kurang Baik 

178 – 320,4 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 
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Berdasar data yang diperoleh, skor total = 749 dan skor maksimal 

= 890, jadi dapat dihitung deskriptif persentasenya adalah skor total : 

skor maksimal x 100% = 749 : 890 x 100% = 84%. Berdasarkan tabel 

kriteria indikator kemandirian termasuk dalam kategori sangat baik. 

Hal tersebut dapat dilihat dominan responden yang selalu mempunyai 

inisiatif melakukan pekerjaan mereka tanpa harus menunggu perintah 

dari atasan serta mampu menggunakan fasilitas pekerjaan tanpa adanya 

bantuan dari orang lain. 

6. Komitmen Kerja 

Komitmen kerja merupakan tingkat dimana karyawan mempunyai 

komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan 

terhadap perusahaan. Berikut ini distribusi pernyataan responden 

tentang indikator komitmen kerja : 

Tabel 4.39 Deskripsi Persentase Indikator Komitmen Kerja 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

Anda memegang 
tanggung jawab dengan 
baik terkait pekerjaan 
yang anda lakukan. 

18 20,2 66 74,2 5 5,6 0 0,0 0 0,0 

Anda akan bertahan 
dengan pekerjaan anda 
sekarang apabila ada 
lowongan bekerja di 
tempat lain yang lebih 
menjanjikan. 

17 19,1 67 75,3 4 4,5 1 1,1 0 0,0 

Total 35x5= 
175 

 133x4= 
532 

 9x3= 
27 

 1x2= 
2 

 0  

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 
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Pada indikator komitmen kerja digunakan 2 butir pertanyaan, 

dengan skor masing-masing 1 sampai dengan 5, sehingga di dapat skor 

minimal = 1 x 2 x 89 = 178 dan skor maksimal = 5 x 2 x 89 = 890. 

Rentang skor = 890-178 = 712 dan interval kelas = 712 : 5 = 142,4. 

Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4.40 Kriteria Indikator Komitmen Kerja 

Interval Skor Interval ( % ) Kriteria 

748,6 – 890 84 ≤ 100 Sangat Baik 

606,2 – 747,6 68  ≤ 84 Baik 

463,8 – 605,2 52 ≤ 68 Cukup Baik 

321,4 – 462,8 36 ≤ 52 Kurang Baik 

178 – 320,4 20 ≤ 36 Tidak Baik 

Sumber : Data primer diolah tahun 2011 

Berdasar data yang diperoleh, skor total = 736 dan skor maksimal 

= 890, jadi dapat dihitung deskriptif persentasenya adalah skor total : 

skor maksimal x 100% = 736 : 890 x 100% = 83%. Berdasarkan tabel 

kriteria indikator komitmen kerja termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa komitmen kerja karyawan 

unit SKT brak BL 53 PT Djarum Kudus sudah baik. Hal tersebut dapat 

dilihat dari mayoritas responden yang mampu memegang tanggung 

jawab dengan baik terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan serta 

mayoritas responden yang berkomitmen akan bertahan dengan 

pekerjaan mereka saat ini meskipun ada lowongan untuk bekerja di 

tempat lain yang lebih menjanjikan. 
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4.3 Hasil Pengujian  

4.3.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

Kenormalan dari sebuah data dapat dilihat dari uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov, berdasarkan nilai unstandardized residual. Dasar 

pengambilan keputusan bedasarkan probabilitas, data dianalisis dengan 

bantuan komputer program SPSS. Jika probabilitas > 0,05 maka data 

penelitian berdistribusi normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat 

dilihat dari output SPSS versi 16.0 seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.41 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

dengan Variabel Dependen Kinerja 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 89 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.65736921 

Most Extreme Differences Absolute .116 

Positive .116 

Negative -.090 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.095 

Asymp. Sig. (2-tailed) .182 

a. Test distribution is Normal.  

   
Berdasarkan tabel diatas pada baris Asymp. Sig (2-tailed) diperoleh 

nilai signifikansi untuk kinerja sebagai variabel dependen adalah sebesar 

0,182. Hal itu menunjukkan nilai probabilitas 0,182 > 0,05 yang berarti 

bahwa Ho diterima atau model regresi yang diperoleh berdistribusi 
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normal. Selain itu, di samping menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

analisis kenormalan data ini juga dapat dilihat dari grafik normalitas dan 

didukung oleh Plot of Regression Standardized Residual. Apabila grafik 

yang diperoleh berdasarkan output SPSS versi 16.0 ternyata titik-titik 

mendekati garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya hasil normalitas dapat dilihat 

pada gambar berikut ini :  

 
Gambar 4.1 Grafik Normalitas 
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 Gambar 4.2 Normal P-P Plot 

Berdasarkan gambar, titik mendekati garis diagonal yang berarti 

bahwa model regresi berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya 

hubungan yang sempurna atau tidak sempurna diantara beberapa atau 

semua variabel independen yang menjelaskan model regresi. Karena syarat 

berlakunya model regresi berganda adalah antar variabel independennya 

tidak memiliki hubungan yang sempurna atau tidak mengandung 
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multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas ini dapat dilihat dari nilai 

Variance Inflaction Factor (VIF) dan nilai Tolerance. Antara variabel 

independen dikatakan multikolinearitas apabila nilai toleransinya < 0,1 

dan nilai VIF > 10. Hasil pengujian multikolinearitas selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

 Tabel 4.42 Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Kepemimpinan 1.000 1.000 

Motivasi 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Kinerja          

 
Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Variance Inflaction Factor 

(VIF)  di bawah 10 dan nilai Tolerance di atas 0,1. Jadi dapat disimpulkan 

diantara variabel independen kepemimpinan dan motivasi yang 

mempengaruhi kinerja pada unit SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus 

tidak terjadi multikolinearitas. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan model karena varian gangguan yang berbeda antar satu 

observasi ke observasi lain. Jika residualnya mempunyai varians yang 

sama, maka disebut terjadi homokedastisitas, dan jika variansnya tidak 

sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. 
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Tidak terjadi heteroskedastisitas jika pada Scatterplot titik-titik 

hasil pengolahan data lewat program SPSS antara ZPRED (sumbu X=Y 

hasil prediksi) 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 dapat dilihat 

pada gambar Scatterplot dengan menggunakan program SPSS 16 adalah 

berikut ini : 

 
 

    Gambar 4.3 Scatterplot 
 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas terlihat digambar bahwa 

tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah 



98 
 

 
 

angka nol pada sumbu Y. Dari gambar diatas maka dapat disimpulkan 

bebas heteroskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas sehingga 

model regresi dapat dipakai untuk memprediksi tingkat kinerja 

berdasarkan masukan variabel bebas atau independen yaitu kepemimpinan 

dan motivasi. 

4.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Berdasarkan analisis regresi linear berganda antara kepemimpinan (X1), 

motivasi (X2), terhadap kinerja (Y) dengan dibantu program SPSS 16.0 dalam 

proses perhitungannya dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.43 Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 43.873 4.830  9.083 .000 

Kepemimpinan .195 .094 .205 2.079 .041 

Motivasi .285 .081 .349 3.540 .001 

a. Dependent Variable: Kinerja          

 
 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan regresinya sebagai 

berikut : 

 Kinerja = 43,873 Konstanta + 0,195 Kepemimpinan + 0,285 Motivasi 

  Y     = 43,873 + 0,195 X1 + 0,285 X2 

 Persamaan tersebut menunjukkan bahwa : 
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1. Konstanta = 43,873 

Nilai konstanta positif menunjukkan bahwa tanpa ditambahkan 

variabel kepemimpinan dan motivasi, maka nilai kinerja akan sebesar 

konstanta atau tetap. Atau jika variabel kepemimpinan dan motivasi di 

asumsikan tetap maka kinerja akan meningkat sebesar 43,873. 

2. Koefisien Kepemimpinan X1 

Nilai koefisien kepemimpinan sebesar 0,195 menyatakan bahwa setiap 

terjadi kenaikan 1 skor untuk kepuasan kerja akan diikuti terjadi 

kenaikan kinerja sebesar 0,195 dengan asumsi variabel motivasi tetap. 

3. Koefisien Motivasi X2 

Nilai koefisien motivasi menunjukkan angka sebesar 0,285 

menyatakan bahwa apabila terjadi kenaikan 1 skor untuk motivasi 

maka akan di ikuti dengan terjadi kenaikan kinerja sebesar 0,285 

dengan asumsi variabel kepemimpinan tetap. 

4.3.3 Uji Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t statistik dilakukan untuk menyelidiki masing-masing variabel 

independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

kinerja. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas 

thitung dengan probabilitas 0,05. Apabila nilai probabilitas signifikan < 0,05 

maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan secara individual 

masing-masing variabel. Hasil uji t menggunakan program SPSS 16.0 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.44 Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Partial 

1 (Constant) 43.873 4.830  9.083 .000  

Kepemimpinan .195 .094 .205 2.079 .041 .219 

Motivasi .285 .081 .349 3.540 .001 .357 

a. Dependent Variable: Kinerja          

 
Hasil uji t yang tercantum pada tabel diatas dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja ditunjukkan dengan nilai 

thitung sebesar 2,079 dengan taraf signifikansinya sebesar 0,041 < 0,05 

yang berarti bahwa H1 yang menyatakan bahwa ada pengaruh 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada unit SKT PT. Djarum 

Brak BL 53 Kudus diterima. Besarnya pengaruh kepemimpinan 

terhadap kinerja secara parsial adalah sebesar (0,219)2 x 100% = 

4,79%. 

b. Pengaruh motivasi terhadap kinerja ditunjukkan nilai thitung sebesar 

3,540 dengan taraf signifikansinya sebesar 0,01 < 0,05 yang berarti 

bahwa H2 yang menyatakan bahwa ada pengaruh motivasi terhadap 

kinerja karyawan pada unit SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus 

diterima. Besarnya pengaruh motivasi terhadap kinerja secara parsial 

adalah sebesar (0,357)2 x 100% = 12,74%. 
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2. Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel 

bebas kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap variabel terikat 

produktivitas kerja secara bersama sama. 

Hasil uji F menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel di 

bawah. Syarat hipotesis dapat diterima apabila p Value < 0,05 maka 

hipotesis diterima dan Ho ditolak. Hasil uji simultan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.45 Uji Simultan (Uji F) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Change Statistics 

F Change Sig. F Change 

1 .406a .165 .145 8.474 .000 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Kepemimpinan       

b. Dependent Variable: Kinerja        

 
Berdasarkan hasil uji simultan diperoleh nilai Fhitung = 8,474 serta p 

Value 0,000 < 0,05 yang berarti H3 yang menyatakan bahwa ada pengaruh 

kepemimpinan dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

unit SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus diterima. Besarnya persentase 

pengaruh kepemimpinan, motivasi dapat ditunjukkan dengan nilai 

Adjusted R Square (R²) sebesar 0,145. Dalam hal ini dapat disimpulkan 

bahwa kepemimpinan dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja secara 

simultan sebesar 14,5%. 
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4.3.4 Koefisien Determinasi 

Tabel 4.46 Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Sig. F Change 

1 .406a .165 .145 2.68809 .000 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Kepemimpinan       

b. Dependent Variable: Kinerja        

Besarnya persentase variabel kinerja mampu dijelaskan oleh 

variabel independen (koefisien determinasi) yang ditunjukkan dengan nilai 

Adjusted R Square (R2) sebesar 0,145. Dalam hal ini dapat diartikan 

bahwa kinerja mampu dijelaskan oleh kepemimpinan dan motivasi sebesar 

14,5%, sedangkan sisanya 85,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 
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4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang 

terdiri dari indikator kemampuan, kebutuhan akan prestasi, kecerdasan, ketegasan 

dan kepercayaan diri berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada unit 

SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, ternyata terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan pada unit SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus. Hasil penelitian ini 

menunjukkan nilai thitung 2,079 dengan nilai taraf signifikansinya 0,041. Dengan 

demikian taraf signifikansi (0,041) < (0,05), sehingga Ha diterima dan Ho di 

tolak. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Siagian dalam 

Wahyudin dan Djumino (2006:6). 

Keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun berbagai 

kelompok dalam suatu organisasi tertentu, sangat tergantung pada mutu 

kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Bahkan 

kiranya dapat dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu 

organisasi memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan 

organisasi tersebut dalam menyelenggarakan berbagai kegiatannya terutama 

terlihat dalam kinerja para pegawainya. 

Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas 

kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Kemampuan dan 

ketrampilan kepemimpinan dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas 
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manajer. Bila organisasi dapat mengidentifikasikan kualitas-kualitas yang 

berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-

pemimpin yang efektif akan meningkat, bila organisasi dapat mengidentifikasikan 

perilaku dan teknik-teknik kepemimpinan efektif organisasi, berbagai perilaku dan 

teknik tersebut akan dapat dipelajari yang akan menentukan keberhasilan suatu 

organisasi yang dapat dilihat dari kinerja karyawannya. 

Hasil deskripsi data penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan pada 

unit SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus tergolong dalam kriteria tinggi atau baik 

yang dilihat dari dominan responden yang mengisi jawaban setuju dengan rata-

rata persentase sebesar 61%. Sedangkan sisanya masuk dalam kategori sangat 

setuju 13,8%, 14,9% ragu-ragu dan tidak setuju 10,3%. Hal ini menunjukkan 

bahwa kepemimpinan yang ada dan dirasakan oleh karyawan pada unit SKT PT. 

Djarum Brak BL 53 sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan. 

Indikator-indikator kepemimpinan yang digunakan berada pada kriteria 

tinggi yaitu : kemampuan sebesar 66,3%, kebutuhan akan prestasi sebesar 38,2%, 

kecerdasan 74,7%, ketegasan 50,5% dan kepercayaan diri 70,8%. 

4.4.2 Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi yang terdiri 

dari indikator kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, 

kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan pada unit SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, ternyata terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi terhadap kinerja karyawan pada 
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unit SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai 

thitung 3,540 dengan nilai taraf signifikansinya 0,01. Dengan demikian taraf 

signifikansi (0,01) < (0,05), sehingga Ha diterima dan Ho di tolak. Hal ini sesuai 

dengan teori yang di kemukakan oleh Ronald Listio (2010:168) yaitu : motivasi 

kerja karyawan menentukan optimasi pembentukan kinerja karyawan. 

Motivasi merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan seseorang 

baik materi maupun non materi dalam upaya untuk mencapai tujuan. Apabila 

seorang individu termotivasi untuk melakukan sesuatu maka ia akan berusaha 

dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan tersebut. 

Oleh sebab itu motivasi sangat diperlukan di dalam meningkatkan kinerja 

karyawan pada unit SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus, apabila seorang 

karyawan memiliki motivasi yang tinggi di dalam melaksanakan pekerjaannya 

maka kinerja yang dihasilkannya akan semakin tinggi pula. 

Hasil deskripsi data penelitian menunjukkan bahwa motivasi pada unit 

SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus tergolong dalam kriteria tinggi atau baik 

yang dilihat dari dominan responden yang mengisi jawaban setuju dengan rata-

rata persentase sebesar 65,4%. Sedangkan sisanya masuk dalam kategori sangat 

setuju 12,9%, 17,1% ragu-ragu dan tidak setuju 4,6%. Hal ini menunjukkan 

bahwa motivasi yang ada dan dirasakan oleh karyawan pada unit SKT PT. Djarum 

Brak BL 53 sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan. 

Indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian mengukur motivasi 

kerja berada dalam kriteria tinggi, yaitu : indikator kebutuhan fisiologis sebesar 

59%, kebutuhan rasa aman sebesar 72,5%, kebutuhan sosial sebesar 61,2%, 
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kebutuhan penghargaan sebesar 68,5% dan kebutuhan aktualisasi diri sebesar 

65,2%. 

4.4.3 Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, ternyata terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel kepemimpinan dan motivasi secara 

bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada unit SKT PT. Djarum Brak BL 53 

Kudus. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Fhitung sebesar 8,474 dengan nilai 

taraf signifikansinya 0,000. Dengan demikian taraf signifikansinya (0,000) < 

(0,05), sehingga Ha diterima dan Ho di tolak. 

Adapun pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap terhadap kinerja 

karyawan pada unit SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus dapat dilihat dari nilai 

Adjusted R Square yang di dapat nilai sebesar 0,145. Hal ini menunjukan bahwa 

kepemimpinan dan motivasi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan sebesar 14,5% dan sisa 85,5% lainya di pengaruhi oleh 

faktor-faktor yang lain selain variabel kepemimpinan dan motivasi yang tidak 

ditelliti pada penelitian ini. 

Dari hasil beberapa analisis di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan 

dan motivasi mempengaruhi kinerja karyawan pada unit SKT PT. Djarum Brak 

BL 53 Kudus. Kepemimpinan yang ada dan dirasakan oleh karyawan pada unit 

SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus tergolong dalam kriteria tinggi atau baik 

yang menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam perusahaan telah mampu 

memenuhi harapan dari para karyawan pada unit SKT PT. Djarum Brak BL 53 

Kudus. Terakhir adalah motivasi yang dimiliki karyawan termasuk dalam kategori 
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tinggi atau baik, hal ini menunjukkan bahwa motivasi yang diberikan oleh 

perusahaan dan dirasakan oleh karyawan telah mampu memenuhi keinginan dari 

para karyawan pada unit SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus sehingga karyawan 

memilki semangat yang tinggi dalam melaksanakan setiap pekerjaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan yang dapat 

diambil antara lain sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

pada unit SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus. Berdasarkan analisis 

deskriptif presentase secara keseluruhan nilai persentase variabel 

kepemimpinan sebesar 74% berada dalam kriteria baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepemimpinan yang ada dan dirasakan oleh 

karyawan pada unit SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus telah sesuai 

dengan apa yang mereka harapkan, sesuai dengan indikator-indikator 

kepemimpinan yang telah diterapkan. 

2. Motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada 

unit SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus. Berdasarkan analisis deskriptif 

persentase secara keseluruhan nilai persentase variabel motivasi sebesar 

77% berada dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi 

yang diberikan perusahaan dan dirasakan oleh karyawan pada unit SKT 

PT. Djarum Brak BL 53 Kudus termasuk sudah baik dan telah sesuai 

dengan apa yang mereka inginkan, dapat dilihat dari kebutuhan-kebutuhan 

dalam indikator motivasi yang rata-rata sudah terpenuhi. 

3. Kepemimpinan dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan pada unit SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus, 

108 
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hal ini  bisa dilihat dari nilai Adjusted R Square dan di dapat nilai sebesar 

0,145 atau 14,5%, sedangkan sisa sebesar 85,5% lainnya di pengaruhi oleh 

faktor-faktor yang lain selain variabel kepemimpinan dan motivasi yang 

tidak ditelliti pada penelitian ini. 

5.2. Saran 

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian 

ini antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk para pimpinan atau atasan yang memimpin karyawan pada unit 

SKT PT. Djarum Brak BL 53 Kudus agar memperhatikan 

kepemimpinannya guna terciptanya kinerja karyawan yang maksimal. 

Salah satunya dengan cara memberi arahan yang benar atas tugas yang 

diberikan kepada karyawan dan menunjukkan sikap yang mendukung para 

bawahan serta mampu memotivasi kerja para karyawannya untuk selalu 

berprestasi. 

2. Untuk perusahaan dalam hal ini PT. Djarum Brak BL 53 agar 

mengoptimalkan motivasi kerja pada karyawannya dengan cara 

menganggap karyawan sebagai mitra, sehingga terjalin ikatan emosional 

yang kuat antara bawahan dan atasan serta mengikutsertakan karyawan di 

dalam pengambilan keputusan strategik sehubungan dengan pencapaian 

tujuan organisasi. 

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

menggunakan alat ukur yang lebih baik, serta menggunakan variabel lain 

seperti karakteristik pekerjaan, budaya organisasi, kepuasan kerja, 
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kompensasi, lingkungan kerja dan lain-lain.
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ( UNNES ) 
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN MANAJEMEN 
Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C6 Semarang 

 

Kepada 

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i  

Karyawan unit SKT Brak BL 53 PT. Djarum Kudus 

Di Kabupaten Kudus 

 

Dengan hormat, 

Saya,  

Imam Fauzi 

Mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Negeri Semarang 

 

Sehubungan penelitan yang sedang saya lakukan, mohon bantuan anda 

semua untuk mengisi angket penelitian berikut ini dalam rangka memenuhi tugas 

akhir perkuliahan  berupa penyusunan skripsi berjudul “Pengaruh Kepemimpinan 

dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan Unit SKT Brak BL 53 PT. Djarum 

Kudus”. 

Jawaban anda akan sangat membantu keberhasilan penelitian yang 

sedang dilaksanakan dan akan tetap dijaga kerahasiaannya, serta tidak akan 

berpengaruh terhadap kedudukan dan status anda saat ini. Hasil dari angket ini 

semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian. 

Atas kesediaan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih. 

 

 

 Hormat Saya 

 

 

(Imam Fauzi) 
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KUESIONER MENGENAI DATA PRIBADI 

 

1. Nama   :    ........................................................... 

2. Jenis kelamin*  :    a. Pria  b. Wanita 

3. Umur   : ................Tahun 

4. Pendidikan Terakhir* :  a. SD  d. Diploma/Sarjana  

     b. SLTP  

     c. SLTA  

5. Status perkawinan* :  a. Menikah  b. Belum menikah

     c. Duda/Janda 

6. Lama Bekerja*  : a. Antara 1 bulan sampai 1 tahun 

b. Antara 1 tahun sampai 2 tahun  

c. lebih dari 2 tahun  

*Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan anda 
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KUESIONER PENELITIAN 

Berilah tanda silang (X)  pada alternatif jawaban di sebelah kanan pernyataan di 
bawah ini sesuai dengan pendapat bapak/ibu/sdr/i.  

Singkatan dalam kolom alternatif jawaban itu dimaknai sebagai berikut: 

SS =  SANGAT SETUJU 

S =  SETUJU 

RR =  RAGU-RAGU 

TS =  TIDAK SETUJU 

STS =  SANGAT TIDAK SETUJU 

Kuesioner Penelitian 

“Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi  
Terhadap Kinerja Karyawan  

Pada Unit SKT Brak BL 53 PT Djarum Kudus” 
 
 

No. Pernyataan SS S RR TS STS 

1. Pimpinan bisa menjadi penghubung peran antar 

pribadi setiap karyawannya. 

     

2. Pimpinan menerima setiap saran atau masukan dari 

karyawan tetapi keputusan sepenuhnya ditentukan 

Pemimpin. 

     

3. Pimpinan menunjukkan sikap yang menyenangkan.      

4. Pimpinan bisa memotivasi kerja karyawannya untuk  

selalu  berprestasi. 

     

5. Pimpinan mampu membuat kebijakan dengan tepat.      

6. Pimpinan bisa memberikan saran atau nasihat teknis 

yang penting bagi karyawan. 

     

7. Pimpinan bisa memberikan ide-ide atau gagasan 

kreatif yang berhubungan dengan pekerjaan. 
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8. Pimpinan bisa bersikap tegas terhadap pelanggaran 

yang dilakukan karyawan. 

     

9. Pimpinan bisa bersikap tegas dalam melaksanakan 

aturan perusahaan. 

     

10. Pimpinan menunjukkan kepercayaan diri dalam 

menyelesaikan masalah yang ada dalam perusahaan. 

     

11. Pimpinan selalu optimis dalam menghadapi 

permasalahan dalam perusahaan. 

     

12. Gaji/upah yang diberikan perusahaan telah 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari. 

     

13. Penghasilan yang anda dapatkan sudah mencukupi 

bagi anda untuk membangun tempat tinggal sendiri. 

     

14. Pekerjaan anda memberikan jaminan yang baik 

untuk masa depan anda. 

     

15. Perusahaan memberikan jaminan asuransi kesehatan 

dan keselamatan kerja kepada anda. 

     

16. Hubungan komunikasi anda dengan atasan berjalan 

dengan baik. 

     

17. Anda tidak merasa dibeda-bedakan dalam bekerja.      

18. Perusahaan akan memberikan promosi jabatan jika 

anda telah memenuhi syarat yang ditentukan. 

     

19. Anda akan diberi penghargaan jika mampu 

berprestasi dalam bekerja. 

     

20. Anda diberikan kesempatan penuh untuk melakukan 

tindakan-tindakan kreatif dalam melaksanakan 

tugas/pekerjaan. 

     

21. Anda melakukan pekerjaan yang dibebankan sesuai 

ketentuan dengan benar. 

     

22. Atasan tidak pernah memberi kritik/komentar      
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terhadap hasil kerja anda. 

23. Hasil pekerjaan anda sudah sesuai dengan standar 

operasional yang ditetapkan perusahaan. 

     

24. Anda dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

     

25. Anda mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat 

dari waktu yang telah ditetapkan perusahaan. 

     

26. Anda memanfaatkan waktu luang di kantor untuk hal 

yang berguna bagi pekerjaan anda. 

     

27. Anda mampu menyelesaikan pekerjaan semaksimal 

mungkin dengan penuh tanggung jawab terhadap 

perusahaan. 

     

28. Anda selalu mempunyai inisiatif melakukan 

pekerjaan tanpa harus menunggu perintah dari 

pimpinan. 

     

29. Anda dapat menggunakan fasilitas pekerjaan tanpa 

bantuan orang lain. 

     

30. Anda memegang tanggung jawab dengan baik terkait 

pekerjaan yang anda lakukan. 

     

31. Anda akan bertahan dengan pekerjaan anda sekarang 

apabila ada lowongan bekerja di tempat lain yang 

lebih menjanjikan. 
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No. Variabel Indikator No. Item 

1. Kepemimpinan (X1)) 

1. Kemampuan  

2. Kebutuhan akan prestasi 

3. Kecerdasan 

4. Ketegasan 

5. Kepercayaan diri  

1,2,3 

4,5 

6,7 

8,9 

10,11 

2. Motivasi Kerja (X2) 

1. Kebutuhan Fisiologis 

2. Kebutuhan Rasa Aman 

3. Kebutuhan Sosial 

4. Kebutuhan Harga Diri 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

12,13 

14,15 

16,17 

18,19 

20 

3. Kinerja (Y) 

1. Kualitas kerja 

2. Kuantitas kerja 

3. Ketepatan waktu 

4. Efektivitas 

5. Kemandirian 

6. Komitmen kerja 

21,22 

23 

24,25 

26,27 

28,29 

30,31 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepemimpinan (X1) 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.887 12 

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VAR00001 4.5000 .51299 20 

VAR00002 3.9000 .71818 20 

VAR00003 4.0500 .68633 20 

VAR00004 4.3000 .73270 20 

VAR00005 3.7000 .92338 20 

VAR00006 3.4500 .94451 20 

VAR00007 4.1500 .48936 20 

VAR00008 3.8500 .67082 20 

VAR00009 4.0500 .68633 20 

VAR00010 4.0500 .60481 20 

VAR00011 4.2500 .63867 20 

VAR00012 4.1500 .67082 20 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 43.9000 28.726 .498 .884 

VAR00002 44.5000 26.579 .625 .877 

VAR00003 44.3500 26.029 .746 .870 

VAR00004 44.1000 26.832 .574 .879 

VAR00005 44.7000 25.800 .541 .884 

VAR00006 44.9500 24.892 .630 .878 

VAR00007 44.2500 27.776 .719 .875 

VAR00008 44.5500 29.418 .255 .896 

VAR00009 44.3500 26.029 .746 .870 

VAR00010 44.3500 26.871 .716 .873 

VAR00011 44.1500 26.766 .689 .874 

VAR00012 44.2500 27.461 .543 .881 

 

 
Validitas dan Reliabilitas Variabel Motivasi (X2) 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.823 10 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VAR00013 3.9000 .78807 20 

VAR00014 3.7000 .80131 20 

VAR00015 4.1000 .64072 20 

VAR00016 4.1500 .58714 20 

VAR00017 4.1500 .74516 20 

VAR00018 3.8000 .95145 20 

VAR00019 3.7500 .78640 20 

VAR00020 3.6500 .87509 20 

VAR00021 4.2000 .61559 20 

VAR00022 3.7000 .80131 20 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00013 35.2000 19.011 .450 .814 

VAR00014 35.4000 18.884 .459 .813 

VAR00015 35.0000 18.842 .624 .798 

VAR00016 34.9500 19.734 .507 .809 

VAR00017 34.9500 18.050 .651 .793 

VAR00018 35.3000 17.589 .530 .807 

VAR00019 35.3500 18.555 .524 .806 

VAR00020 35.4500 17.945 .542 .804 

VAR00021 34.9000 20.200 .388 .818 

VAR00022 35.4000 18.884 .459 .813 
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Validitas dan Reliabilitas Variabel Kinerja (Y) 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.877 12 

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VAR00023 3.4500 .94451 20 

VAR00024 4.1500 .48936 20 

VAR00025 3.9000 .71818 20 

VAR00026 4.0500 .68633 20 

VAR00027 4.0500 .68633 20 

VAR00028 4.3000 .73270 20 

VAR00029 3.7000 .92338 20 

VAR00030 4.5000 .51299 20 

VAR00031 3.9000 .71818 20 

VAR00032 3.4500 .82558 20 

VAR00033 4.2500 .63867 20 

VAR00034 4.1500 .67082 20 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00023 44.4000 25.832 .564 .870 

VAR00024 43.7000 28.432 .664 .866 

VAR00025 43.9500 28.155 .454 .874 

VAR00026 43.8000 26.589 .717 .859 

VAR00027 43.8000 26.589 .717 .859 

VAR00028 43.5500 26.576 .665 .862 

VAR00029 44.1500 26.029 .557 .870 

VAR00030 43.3500 29.082 .504 .872 

VAR00031 43.9500 26.471 .697 .860 

VAR00032 44.4000 28.989 .277 .887 

VAR00033 43.6000 27.200 .679 .862 

VAR00034 43.7000 27.695 .565 .868 
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TABEL FREKUENSI VARIABEL KEPEMIMPINAN 

 

Statistics 

  VAR0

0001 

VAR 

0002 

VAR 

0003 

VAR 

0004 

VAR 

0005 

VAR 

0006 

VAR 

0007 

VAR 

0008 

VAR 

0009 

VAR 

0010 

VAR 

0011 

N Valid 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Minimum 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 
 
Frequency Table 

 

 

VAR00001 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 7 7.9 7.9 7.9 

3 10 11.2 11.2 19.1 

4 70 78.7 78.7 97.8 

5 2 2.2 2.2 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00002 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 14 15.7 15.7 15.7 

4 50 56.2 56.2 71.9 

5 25 28.1 28.1 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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VAR00003 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.1 1.1 1.1 

3 5 5.6 5.6 6.7 

4 57 64.0 64.0 70.8 

5 26 29.2 29.2 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00004 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.2 2.2 2.2 

3 2 2.2 2.2 4.5 

4 55 61.8 61.8 66.3 

5 30 33.7 33.7 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00005 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 49 55.1 55.1 55.1 

3 27 30.3 30.3 85.4 

4 13 14.6 14.6 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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VAR00006 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.1 1.1 1.1 

3 7 7.9 7.9 9.0 

4 69 77.5 77.5 86.5 

5 12 13.5 13.5 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00007 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 5 5.6 5.6 5.6 

3 9 10.1 10.1 15.7 

4 64 71.9 71.9 87.6 

5 11 12.4 12.4 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00008 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.2 2.2 2.2 

3 16 18.0 18.0 20.2 

4 58 65.2 65.2 85.4 

5 13 14.6 14.6 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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VAR00009 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 27 30.3 30.3 30.3 

3 29 32.6 32.6 62.9 

4 32 36.0 36.0 98.9 

5 1 1.1 1.1 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00010 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 5 5.6 5.6 5.6 

3 14 15.7 15.7 21.3 

4 67 75.3 75.3 96.6 

5 3 3.4 3.4 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00011 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.2 2.2 2.2 

3 13 14.6 14.6 16.9 

4 59 66.3 66.3 83.1 

5 15 16.9 16.9 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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TABEL FREKUENSI VARIABEL MOTIVASI 

 

Statistics 

  VAR 

0012 

VAR 

0013 

VAR 

0014 

VAR 

0015 

VAR 

0016 

VAR 

0017 

VAR 

0018 

VAR 

0019 

VAR 

0020 

N Valid 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Minimum 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 
 
Frequency Table 
 

VAR00012 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 13 14.6 14.6 14.6 

4 62 69.7 69.7 84.3 

5 14 15.7 15.7 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00013 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 15 16.9 16.9 16.9 

3 16 18.0 18.0 34.8 

4 43 48.3 48.3 83.1 

5 15 16.9 16.9 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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VAR00014 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 14 15.7 15.7 15.7 

4 64 71.9 71.9 87.6 

5 11 12.4 12.4 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00015 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.2 2.2 2.2 

3 14 15.7 15.7 18.0 

4 65 73.0 73.0 91.0 

5 8 9.0 9.0 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00016 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.1 1.1 1.1 

3 14 15.7 15.7 16.9 

4 66 74.2 74.2 91.0 

5 8 9.0 9.0 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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VAR00017 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 16 18.0 18.0 18.0 

3 20 22.5 22.5 40.4 

4 43 48.3 48.3 88.8 

5 10 11.2 11.2 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00018 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 14 15.7 15.7 15.7 

4 63 70.8 70.8 86.5 

5 12 13.5 13.5 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00019 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.2 2.2 2.2 

3 12 13.5 13.5 15.7 

4 59 66.3 66.3 82.0 

5 16 18.0 18.0 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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VAR00020 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.2 2.2 2.2 

3 20 22.5 22.5 24.7 

4 58 65.2 65.2 89.9 

5 9 10.1 10.1 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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TABEL FREKUENSI VARIABEL KINERJA 

 

Statistics 

  VAR 

0021 

VAR 

0022 

VAR 

0023 

VAR 

0024 

VAR 

0025 

VAR 

0026 

VAR 

0027 

VAR 

0028 

VAR 

0029 

VAR 

0030 

VAR 

0031 

N Valid 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Minimum 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 
 

VAR00021 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 7 7.9 7.9 7.9 

4 53 59.6 59.6 67.4 

5 29 32.6 32.6 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00022 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 3 3.4 3.4 3.4 

4 60 67.4 67.4 70.8 

5 26 29.2 29.2 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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VAR00023 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 9 10.1 10.1 10.1 

4 64 71.9 71.9 82.0 

5 16 18.0 18.0 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00024 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.2 2.2 2.2 

3 6 6.7 6.7 9.0 

4 63 70.8 70.8 79.8 

5 18 20.2 20.2 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00025 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.1 1.1 1.1 

3 5 5.6 5.6 6.7 

4 58 65.2 65.2 71.9 

5 25 28.1 28.1 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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VAR00026 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.2 2.2 2.2 

3 15 16.9 16.9 19.1 

4 53 59.6 59.6 78.7 

5 19 21.3 21.3 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00027 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.2 2.2 2.2 

3 4 4.5 4.5 6.7 

4 66 74.2 74.2 80.9 

5 17 19.1 19.1 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00028 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 3 3.4 3.4 3.4 

4 61 68.5 68.5 71.9 

5 25 28.1 28.1 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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VAR00029 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.1 1.1 1.1 

3 4 4.5 4.5 5.6 

4 63 70.8 70.8 76.4 

5 21 23.6 23.6 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00030 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 5 5.6 5.6 5.6 

4 66 74.2 74.2 79.8 

5 18 20.2 20.2 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 
 

VAR00031 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.1 1.1 1.1 

3 4 4.5 4.5 5.6 

4 67 75.3 75.3 80.9 

5 17 19.1 19.1 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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HASIL PENGUJIAN 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 89 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.65736921 

Most Extreme Differences Absolute .116 

Positive .116 

Negative -.090 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.095 

Asymp. Sig. (2-tailed) .182 

a. Test distribution is Normal.  
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Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .406a .165 .145 2.68809 .165 8.474 2 86 .000 2.215 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, 

Kepemimpinan 

      

b. Dependent Variable: Kinerja        

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 122.466 2 61.233 8.474 .000a 

Residual 621.422 86 7.226   

Total 743.888 88    

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Kepemimpinan   
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 122.466 2 61.233 8.474 .000a 

Residual 621.422 86 7.226   

Total 743.888 88    

b. Dependent Variable: Kinerja     

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 43.873 4.830  9.083 .000      

Kepemimpinan .195 .094 .205 2.079 .041 .207 .219 .205 1.000 1.000 

Motivasi .285 .081 .349 3.540 .001 .350 .357 .349 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: 

kinerja 

         

 
 
 

Coefficient Correlationsa 

Model Motivasi Kepemimpinan 

1 Correlations Motivasi 1.000 .006 

Kepemimpinan .006 1.000 

Covariances Motivasi .006 4.678E-5 

Kepemimpinan 4.678E-5 .009 

a. Dependent Variable: Kinerja   

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model 

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) Kepemimpinan Motivasi 

1 1 2.990 1.000 .00 .00 .00 
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2 .008 19.114 .02 .22 .77 

3 .002 36.741 .98 .78 .22 

a. Dependent Variable: Kinerja    

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 42.4953 47.5851 45.6629 1.17969 89 

Std. Predicted Value -2.685 1.629 .000 1.000 89 

Standard Error of Predicted 

Value 
.288 1.635 .456 .191 89 

Adjusted Predicted Value 42.1017 47.7023 45.6270 1.17669 89 

Residual -9.93665 9.23177 .00000 2.65737 89 

Std. Residual -3.697 3.434 .000 .989 89 

Stud. Residual -3.768 3.460 .006 1.011 89 

Deleted Residual -1.03237E1 9.37275 .03588 2.78537 89 

Stud. Deleted Residual -4.099 3.708 .006 1.046 89 

Mahal. Distance .019 31.577 1.978 3.731 89 

Cook's Distance .000 .511 .017 .064 89 

Centered Leverage Value .000 .359 .022 .042 89 

a. Dependent Variable: Kinerja     

 


