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SARI 

Wiedyono, Muhammad Faris, 2013, Pengaruh Kepemimpinan 

Transformasional dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PDAM 

Kabupaten Brebes). Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. Ketut Sudarma, M.M., 

Pembimbing II. Endah Prapti Lestari, SE MM 

Kata Kunci: Kepemimpinan Transformasional, Motivasi, , Kinerja  

Karyawan. 

 

Kinerja organisasi yang optimal tidak terlepas dari kinerja anggota, 

sebagai salah satu faktor yang menentukan kinerja organisasi. Melalui 

peningkatan peran kepemimpinan transformasional, pemberian motivasi 

diharapkan kinerja yang dihasilkan lebih optimal. Peningkatan peran 

kepemimpinan transformasional,dan pemberian motivasi menjadi salah satu faktor 

yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan PDAM Kabupaten 

Brebes. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh antara 

kepemimpinan transformasional dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Tujuan 

penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kepemimpinan 

transformasional dan motivasi terhadap kinerja karyawan. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PDAM Kabupaten Brebes 

yang berjumlah 93 orang dengan sampel sejumlah 93 orang menggunakan sampel 

jenuh. Metode  pengumpulan  data  dokumentasi  dan kuesioner, metode  analisis  

deskriptif  persentase,  uji  asumsi  klasik  dan  uji hipotesis menggunakan 

softwere SPSS 16 for Windows. 

 

Hasil perhitungan penelitian diperoleh pengaruh kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja karyawan adalah t hitung sebesar 6,255 dengan 

sig 0,000. Dengan demikian kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja haryawan, Ini berarti semakin tinggi kepemimpinan 

transformasional pada suatu perusahaan berdampak pada semakin tinggi kinerja 

pada perusahaan tersebut. Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan t hitung 

sebesar 5,797 dengan sig 0,000. Dengan demikian motivasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan, ini berarti semakin tinggi motivasi pada 

suatu perusahaan berdampak pada semakin tinggi kinerja pada perusahaan 

tersebut. Pengaruh kepemimpinan transformasional dan motivasi secara simultan 

terhadap kinerja adalah F hitung sebesar 54,389 dengan sig 0,000. Perhitungan 

Koefisiensi determinasi (R
2
) kepemimpinan transformasional dan motivasi 

keduanya mempunyai pengaruh terhadap kinerja sebesar 53,7%. 

 

Simpulan dari penelitian ini adalah peningkatan kinerja karyawan dapat 

dicapai melalui peningkatan peran kepemimpinan transformasional, dan  motivasi. 

Saran bagi PDAM Kabupaten Brebes adalah dengan peran pemimpin memberikan 

saran atau nasihat teknik yang berkaitan dengan pekerjaan dan pemberian 

penghargaan oleh perusahaan bagi karyawan yang berprestasi. 
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ABSTRACK 

Wiedoyo, Muhammad Faris, 2013, the influence of transformational leadership 

and motivation toward employee performance, Study at PDAM district Brebes. 

Human Resources Management Department at Economy Faculty in Semarang 

State University. First advisor. Dr. Ketut Sudarma M.M. Second advisor. Endah 

Prapti Lestari, S.E., M.M. 

Keywords: Transformational leadership, Motivation, Employee 

performance. 

 

The efficiency of an organization performance is close related to the 

member performance in the organization, as a key in determining the organization 

performance. By increasing the role of transformational leadership, motivation 

was meant to achieve an optimal performance. The rise of transformational 

performance and motivation given can be considered as a factor which was meant 

in increasing the PDAM employee performance district Brebes. The problem of 

the study in the experiment is that the relationship of the influence between the 

transformational leadership and motivation to the employee performance. The 

purpose of the study is to identify and analyze the influence of transformational 

and motivation toward employee performance. 

 

The experiment takes a population on the PDAM employee district 

Brebes. There are 93 employees as the surfeited samples. The method of 

collecting data documentation and questioner, the method of analysis descriptive 

presentation, classis assumption, and hypothesis tests used SPSS 16 for Windows.  

 

The result of the study finds that the influence of transformational 

leadership and motivation toward employee performance gained in a mount of 

6.255 in sig 0.000 (use dot, not coma “English writing style). Thus, the 

transformational leadership has a good significant impact toward the employee 

performance. It can be concluded that the proportion of the transformational 

performance in a company has influenced the performance of the company. The 

motivation impact toward the employee performance (t) is in a mount of 5.797 in 

sig 0.000. The conclusion is that motivation has a positive significant influence 

toward the employee performance. It means that the proportion of the motivation 

in a company has a positive impact to the company performance. The influence of 

transformational leadership and motivation toward the performance (F) is in a 

mount of 54.389 in sig 0.000 simultaneously. The calculation of co-efficiency 

determination on both transformational leadership and motivation has an influence 

toward the performance in a mount of 53.7%. 

 

The conclusion of the analysis is that the rise of employee performance 

can be achieved by increasing the role of transformational leadership and 

motivation. The suggestion aimed to PDAM district Brebes is to apply the 

leadership role in advising and counseling a technical matter related to the job and 

giving an award to the top achiever employee. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Organisasi merupakan alat atau wadah dari sekelompok orang yang 

bekerjasama dengan terkoordinasi dengan cara  terstruktur, untuk mencapai tujuan 

tertentu. Organisasi bukan hanya alat untuk menyediakan barang dan jasa saja, 

tetapi organisasi harus dapat menciptakan juga lingkungan kerja yang harmonis 

sehingga dapat berpengaruh positif terhadap perilaku anggota dalam pencapaian 

tujuan. Upaya koordinasi sekelompok orang tersebut diperlukan adanya 

manajemen, agar pencapaian tujuan atau pemenuh kebutuhan dapat dicapai secara 

efektif dan efisien (Wiludjeng, 2007:11).  

Semua perusahaan pasti memerlukan manajemen yang berkaitan dengan 

usaha–usaha untuk mencapai tujuan tertentu bagi perusahaan tersebut, tidak hanya 

pada sektor swasta sektor publik juga memerlukan manajemen yang baik agar 

dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan dengan baik 

pula. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya 

tergantung oleh keberhasilan dari para individu atau karyawan organisasi itu 

sendiri dalam menjelaskan dan menyelesaikan tugas mereka. 

Kualitas manusia sebagai tenaga kerja merupakan modal dasar dalam masa 

pembangunan. Tenaga kerja yang berkualitas akan menghasilkan suatu hasil kerja 

yang optimal sesuai dengan target kerjanya. Manusia sebagai tenaga kerja atau 

karyawan merupakan sumberdaya yang penting bagi perusahaan, karena mereka 
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mempunyai bakat, tenaga dan kreatifitas yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk 

mencapai tujuannya.  

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang sangat penting dalam 

suatu organisasi perusahaan, maka diperlukan suatu usaha untuk megolah secara 

profesional agar terwujud suatu keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan 

keinginan dan tujuan perusahaan. Agar pencapaian tujuan perusahaan dapat 

dicapai diperlukan upaya, agar perusahaan mampu menciptakan situasi dan 

kondisi yang mendorong dan memungkinkan karyawan mengembangkan 

kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki secara optimal untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

Kinerja karyawan yang umum untuk kebanyakan pekerjaan meliputi elemem 

sebagai berikut : kualitas, kuantitas, ketepatan waktu dari hasil, dan kehadiran 

(Mathis dan Jackson, 2006:113). Kinerja organisasi yang optimal tidak terlepas 

dari kinerja anggota, sebagai salah satu faktor yang menentukan kinerja 

organisasi. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas, baik secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman, 

kesungguhan serta waktu. 

Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten 

Brebes merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang air 

minum. PDAM Kabupaten Brebes memberikan kontribusi yang besar bagi 

pendapatan asli daerah (PAD). Pada era otonomi daerah PDAM Kabupaten 
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Brebes dapat menjadi salah satu aset yang strategis. Pengelolaan air minum 

merupakan usaha pemerintah dalam memenuhi kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat secara adil dan merata. 

Visi PDAM Kabupaten Brebes adalah : Menjadi PDAM yang sehat, 

professional dan berwawasan lingkungan. Sedangkan misi PDAM Kabupaten 

brebes adalah : Menjadi layanan prima sebagai budaya PDAM, Menciptakan 

suasana kerja yang baik dan harmonis, terbuka atas kritik dan saran untuk 

mengembangkan citra PDAM, Mengubah sikap birokrat menjadi professional, 

Peduli terhadap lingkungan sumber daya air. 

Seiring dengan bertambahnya volume kebutuhan air minum, maka PDAM 

Kabupaten Brebes  harus bekerja secara maksimal untuk meningkatkan kinerja 

karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. PDAM sebagai perusahaan jasa 

dituntut untuk selalu meberikan pelayanan yang optimal bagi konsumen atau 

pelanggan. Keuntungan yang diperoleh PDAM kabupaten Brebes diperoleh dari 

bagaimana air yang ada di sumber-sumber air milik PDAM bisa diolah dengan 

semaksimal mungkin sehingga dapat sampai kerumah penduduk. Karyawan 

dituntut untuk selalu siap dan sigap dalam menghadapi permasalahan yang ada 

seperti rutin memeriksa pengolahan air, apabila musim hujan pipa-pipa 

penyaluran air biasanya tersumbat karena kotoran dan air juga menjadi keruh 

sehingga penyaluran air konsumsi kerumah warga menjadi terganggu. Selain itu 

karyawan juga dituntut untuk siap dan sigap memperbaiki kebocoran-kebocoran 

pipa milik PDAM, apabila kebocoran tidak secepatnya di perbaiki akan 

mengakibatkan air minum yang tadinya akan dijual ke konsumen tumpah ke jalan 
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dan akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Sehingga semakin jelas 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti modal, metode, dan mesin 

tidak bisa memberikan hasil yang maksimum apabila tidak didukung oleh sumber 

daya manusia atau karyawan yang mempunyai kinerja yang optimum.  

Tabel 1.1 : Absensi Karyawan pada bulan Juli – Desember 2012 PDAM 

Kabupaten Brebes 

Bln I Prosentase S Prosentase SD Prosentase A Prosentase 

Juli 15 16,13 % 12 12,90 % 4 4,30 % 35 37,63 % 

Agst 7 7,53 % 3 3,22 % 4 4,30 % 26 27,96 % 

Sept 13 13,98 % 4 4,30 % 5 5,49 % 27 29,03 % 

Okt 10 10,75 % 1 1,07 % 24 25,81 % 30 32,26 % 

Nov 14 15,05 % 2 2,15 % 7 7,53 % 30 32,26 % 

Des 14 15,05 % 4 4,30 % 12 12,90 % 28 30,11 % 
Rata-

rata 

73 13,08% 26 4,66% 56 10,64% 176 31,54% 

Sumber  : PDAM Kabupaten Brebes 201 

Keterangan : 

I : Ijin 

S : Sakit 

SD : Surat Dokter 

A : Alfa 

Berdasarkan table 1.1 diatas menunjukan tentang absensi karyawan seperti 

ijin, sakit, surat dokter, dan tidak masuk tanpa keterangan atau alfa merupakan 

yang paling sering dilakukan oleh karyawan. Sehingga bisa dikatakan absensi 

karyawan akan mengakibatkan adanya pengaduan pelanggan yang belum 

terselesaikan. 
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Tabel 1.2 : Pengaduan Pelanggan Selama Bulan Oktober 2012 PDAM 

Kabupaten Brebes 

No Bulan Jumlah 

pengaduan 

Selesai Belum 

selesai 

Prosentase 

belum selesai 

1 Agustus 34 22 12 35,30 % 

2 Sepember 65 65 0 0 

3 Oktober 63 53 10 15,87 % 

Rata-rata  162 140 22 13,58% 

Sumber  : PDAM Kabupaten Brebes 2012 

Pada table 1.1 dan 1.2 diketahui bahwa, masih banyak karyawan PDAM 

Kabupaten brebes memiliki kinerja kurang optimal yaitu dengan banyaknya 

karyawan yang absen padahal dari perusahaan sendiri sudah berusaha 

meminimalisasikan tingkat absensi karyawan dengan cara memberlakukan 

kebijakan yang tegas dari pemimpin, berupa hukuman yang tegas, karyawan yang 

melebihi absensi atau batas cuti yang telah ditetapkan oleh perusahaan, karyawan 

tersebut akan mendapatkan sanki berupa pemotongan gaji. Pada kenyataannya 

beberapa karyawan bekerja tidak sesuai dengan standar waktu, tingkat 

kedisiplinan mereka dalam penggunaan waktu menurun dan menyebabkan pula 

tingkat kinerja yang dihasilkan ikut menurun, adanya keluhan pelanggan yang 

belum teratasi akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan pelanggan terhadap 

Kinerja karyawan PDAM Kabupaten brebes, padahal PDAM sebagai perusahaan 

BUMD dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.  

Kinerja karyawan pada suatu perusahaan tentu tidak akan meningkat dengan 

sendirinya, tanpa adanya upaya–upaya yang konkret dari perusahaan. Upaya 

upaya dari faktor kepemimpinan dan Motivasi terhadap Karyawan pada PDAM 

Kabupaten Brebes diharapkan dapat mempengaruhi kinerja karyawan pada 
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PDAM Kabupaten Brebes. Kepemimpinan merupakan ilmu dan seni 

memengaruhi orang atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Daft, 2006:334). Organisasi tanpa 

pemimpin akan menjadi kacau balau, oleh karena itu harus ada seorang 

pemimpinan yang memerintah, membuat kebijakan, dan mengarahkan bawahan 

atau karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Salah satu gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

adalah kepemimpinan transformasional. Kemimpin Transformasional merupakan 

pemimpin yang mendorong para pengikutnya untuk bekerja mencapai sebuah 

tujuan, bukan untuk kepentingan pribadi jangka pendek, dan untuk mencapai 

prestasi dan aktualisasi diri, bukan demi perasaan aman. Visi dari pemimpin 

memberikan para pengikutnya untuk melakukan kerja keras untuk mencapai 

tujuan perusahaan (Ivancevich et al, 2006:213). 

Berdasarkan penelitian Sebelumnya yang dilakukan oleh Nawawi (2012) dan 

Marnis (2012), menunjukan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. pemimpin transformasional merupakan 

penerapan visi diikuti oleh pentingnya penerapan pemimpin yang mampu 

membuat perubahan disemua aspek. Model kepemimpinan transformasional 

mampu menyediakan solusi dalam pemahaman tentang apa yang membuat 

seorang pemimpin memiliki pengaruh yang besar bagi pengikutnya atau karyawan 

sehingga dapat menciptakan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. 
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Selain kepemimpinan transformasional, faktor motivasi juga dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Sumber Daya Manusia mempunyai berbagai 

macam kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Keinginan para karyawan untuk 

memenuhi kebutuhan inilah yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan 

sesuatu termasuk untuk melakukan pekerjaan atau bekerja (Wardani, 2009:2). 

Motivasi merupakan alat agar karyawan mau bekerja keras dan bekerja cerdas 

sesuai dengan yang diharapkan. Karyawan perlu dimotivasi karena ada karyawan 

yang mau bekerja setelah dimotivasi. Jika seseorang berhasil mencapai 

motivasinya, maka yang bersangkutan cenderung untuk terus termotivasi (Usman, 

2009:248). 

Motivasi membicarakan bagaimana cara mendorong semangat kerja 

seseorang, agar mau bekerja dengan memberikan kemampuan dan keahliannya 

guna mencapai tujuan organisasi. Motivasi menjadi penting karena dengan 

motivasi diharapkan setiap karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk 

mencapai kinerja yang diharapkan (Sunyoto, 2012:11). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Simanjuntak 

dan Calam (2012), Oluseyi dan Ayo (2009), menunjukan bahwa Motivasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa kepemimpinan merupakan faktor yang paling kuat 

mempengaruhi kinerja, disusul dengan faktor motivasi yang kemudian 

berpengaruh terhadap kinerja. Ketika orang–orang termotivasi ditempat kerja, 

otomatis kinerja juga akan tinggi. Motivasi karyawan juga merupakan unsur yang 
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sangat penting untuk mencapai kemajuan perusahaan, mengatasi masalah, dan 

mencapai tujuan perusahaan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, kemampuannya, usaha 

yang dicurahkan, dan dukungan organisasi yang diterimanya. Kepemimpinan 

transformasional sangat berpengaruh terhadap kinerja Karyawan. Sehubungan 

dengan fungsi manajemen manapun aktivitas manajemen SDM harus dievaluasi 

dan dikembangkan, sehingga mereka dapat memeberikan kontribusi pada kinerja 

organisasi dan individu ditempat kerja. Setiap karyawan mempunyai harapan 

besar untuk mencapai prestasi yang tinggi. Pencapaian prestasi karyawan yang 

tinggi dapat diwujudkan dengan adanya dukungan organisasi yang mampu 

menciptakan dan mengembangkan sumberdaya manusia. Motivasi atau dorongan 

untuk bekerja sangat penting dalam penentuan tinggi rendahnya kinerja 

perusahaan. Motivasi juga mendorong seseorang untuk bekerja lebih baik agar 

meraih kinerja yang diharapkan, sehingga mendapatkan apa yang menjadi 

kebutuhanya. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi dan didukung oleh 

kepemimpinan transformasional yang baik akan menghasilkan kinerja yang tinggi 

pula. 

Persoalan inilah yang menarik diteliti untuk membuktikan asumsi–asumsi 

bahwa faktor kepemimpinan Transformasional dan Motivasi akan mempengaruhi 

kinerja karyawan PDAM Kabupaten Brebes. Berdasarkan uraian tersebut penulis 

tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan 

Transformasional dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PDAM 

Kabupaten Brebes)”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahkan yang dapat 

dirumuskan pada penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan 

pada PDAM Kabupaten Brebes. 

2. Adakah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kabupaten 

Brebes. 

3. Adakah pengaruh kepemimpinan transformasional dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan PDAM Kabupaten Brebes. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah : 

1. Menganalisis adanya pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja karyawan PDAM Kabupaten Brebes. 

2. Menganalisis adanya pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PDAM 

Kabupaten Brebes. 

3. Menganalisis adanya pengaruh kepemimpinan transformasional dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan PDAM Kabupaten Brebes. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Membuktikan adanya pengaruh kepemimpinan transformasional, 

motivasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kabupaten Brebes 

sehingga dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. 

b. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti 

empiris mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional, motivasi 

terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kabupaten Brebes. Secara 

teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengembangan pengujian teori dan ilmu pengetahuan khususnya 

mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional, motivasi terhadap 

kinerja PDAM Kabupaten Brebes. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan PDAM Kabupaten Brebes dapat dijadikan evaluasi 

kepemimpinan transformasional dan motivasi terhadap kinerja 

perusahaan tersebut. 

b. Bagi mahasiswa, dapat dijadikan implikasi lebih kanjut dalam 

memberikan informasi akademik guna menciptakan peningkatan 

kemampuan metodologi penelitian yang mengarah pada kondisi pengaruh 

kepemimpinan transformasional dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

suatu perusahaan. 

c. Bagi pihak lain, diharapkan dapat dijadikan referensi informasi dan 

sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang serupa.
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BAB II 

TELAAH TEORI 

2.1 Kinerja  

2.1.1 Pengertian Kinerja 

Wirawan (2007:6) menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan hasil 

sinergi dari sejumlah faktor, faktor–faktor tersebut adalah faktor lingkungan 

internal organisasi, faktor lingkungan eksternal dan faktor internal karyawan atau 

pegawai 

1. Faktor internal pegawai, yaitu faktor–faktor dari dalam diri pegawai yang 

merupakan faktor bawaan dari lahir dan faktor yang diperoleh ketika ia 

berkembang. Faktor–faktor bawaan misalnya bakat, sifat pribadi, serta 

keadaan fisik dan kejiwaan. Sementara itu faktor–faktor yang diperoleh, 

misalnya pengetahuanm, ketrampilan, pengalaman kerja dan motivasi kerja. 

Setelah dipengaruhi oleh lingkungan internal organisasi dan lingkungan 

eksternal, faktor internal ini menentukan kinerja karyawan. Jadi dapat 

diasumsikan bahwa semakin tinggi faktor–faktor internal tersebut, makin 

tinggi pula kinerja pegawai, sebaliknya makin rendah faktor–faktor tersebut 

makin rendah pila kinerjanya. 

2. Faktor–faktor lingkungan internal organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, 

pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia bekerja. Dukungan 

tersebut sangat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja pegawai. Oleh karena 
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itu manajemen harus menciptakan lingkungan organisasi yang kondusif 

sehingga dapat mendukung dan meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Faktor lingkungan eksternal organisasi, faktor–faktor lingkungan eksternal 

organisasi adalah keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi di lingkungan 

eksternal organisasi yang mempengaruhi kinerja karyawan, misalnya krisis 

ekonomi dan keuangan, menurunkan nominal upah dan gaji karyawan , dan 

selanjutnya menurunkan daya beli karyawan. Jika tidak diikuti dengan 

kenaikan upah atau gaji para karyawan yang sepadan, maka kinerja mereka 

akan menurun. 

Wirawan (2009:54) menyataka bahwa secara umum dimensi kinerja dapat 

dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat 

pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan. 

1. Hasil kerja, hasil kerja adalah keluaran kerja dalam bentuk barang dan jasa 

yang dapat dihitung dan dapat diukur kuantitas dan kualitasnya. Misalnya 

kuantitas dari PDAM Kabupaten Brebes adalah seberapa banyak konsumen 

atau pelanggan yang dapat dilayani oleh PDAM Kabupaten Brebes. Sementara 

itu kualitasnya adalah seberapa tepat, seberapa puas atau seberapa banyak 

PDAM Kabupaten Brebes dapat melayani konsumen atau pelanggan tersebut. 

2. Perilaku Kerja, ketika berada di tempat kerjanya, seorang karyawan 

mempunyai dua perilaku, yaitu perilaku pribadi dan perilaku kerja. Perilaku 

pribadi adalah perilaku yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, 

misalnya cara berbicara.  sedangkan perilaku kerja adalah perilaku karyawan 

yang ada hubungannya dengan pekerjaan, misalnya kerja keras, ramah 
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terhadap pelanggan. Perilaku kerja diperlukan karena merupakan persyaratan 

dalam melakukan pekerjaan. Dengan berperilaku kerja tertentu, karyawan 

dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan menghasilkan kinerja yang 

diharapkan oleh organisasi. 

3. Sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan, adalah sifat pribadi 

karyawan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebagai 

manusia karyawan mempunyai banyak sifat pribadi yang dibawa sejak lahir 

dan diperoleh ketika dewasa dari pengalaman kerjanya. Untuk melaksanakan 

suatu jenis pekerjaan, diperlukan sifat pribadi tertentu. 

Jadi dapat dikatakan setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak 

dalam berbagai aktivitas. Kemampuan bertindak itu bisa diperoleh manusia baik 

secara alami (ada sejak lahir) atau dapat dipelajari. Keberhasilan suatu organisasi 

dipengaruhi oleh kinerja karyawan. Untuk itu setiap perusahaan akan berusaha 

untuk meningkatkan kinerja karyawannya dalam mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan. Kinerja karyawan mengacu pada prestasi seseorang yang diukur 

berdasarkan standard dan kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

2.1.2 Indikator Kinerja Karyawan 

Dalam penelitian ini indikator variabel kinerja menggunakan Mathis dan Jackson 

(2006:113) yaitu : 

1. Kuantitas, diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas yang 

ditugaskan beserta hasilnya. 
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2. Kualitas, dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan 

kemampuan karyawan. hasil pekerjaan yang dilakukan mendekati sempurna 

atau memenuhi tujuan yang diharapkan dari pekerjaan tersebut. 

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

diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi output. dapat menyelesaikan 

pada waktu yang telah ditetapkan serta memaksimalkan waktu yang tersedia 

untuk aktivitas yang lain. 

4. Efektifitas, pemanfaatan secara maksimal sumber daya dan waktu yang ada 

pada organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian. 

5. Kehadiran, tingkat kehadiran karyawan dalam perusahaan dapat menetukan 

kinerja karyawan. 

2.2 Kepemimpinan Transformasional 

2.2.1 Pengertian Kepemimpinan 

Usman (2009:278) menyatakan bahwa manusia pada hakekatnya adalah 

pemimpin dan setiap manusia akan diminta pertanggung jawaban atas 

kepemimpinannya kelak. Manusia sebagai pemimpin minimal mampu memimpin 

dirinya sendiri. Setiap organisasi harus ada pemimpinnya, yang secara ideal 

dipatuhi dan disegani oleh bawahannya. Organisasi tanpa pemimpin akan kacau 

balau, oleh karena itu harus ada seorang pemimpin yang memerintah dan 

mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan individu, kelompok dan 

organisasi.  
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Hasibuan (2007:13) menyatakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang 

mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain 

serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu 

tujuan. Kepemimpinan adalah gaya seorang pemimpin mempengaruhi 

bawahannya, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif sesuai dengan 

perintahnya. Sedangkan Daft (2006:313) menyatakan bahwa kepemimpinan 

merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang–orang untuk mencapai tujuan 

organisasi. Definisi ini memiliki ide bahwa para pemimpin terlibat dengan orang-

orang lain dalam pencapaian tujuannya. Atau dapat dikatakan bahwa 

kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang–orang untuk 

mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kekuasaan (power) adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang 

lain. Kekuasaan kepemimpinan mendorong adanya visi, kreativitas dan perubahan 

dalam organisasi, sehingga dapat memacu karyawan untuk dapat meningkatkan 

kinerjanya agar dapat mencapai tujuan organisasi. 

DuBrin (dalam Brahmasari dan Suprayetno, 2008:3) menyatakan bahwa 

kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi 

untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, 

tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespon dan 

menimbulkan perubahan positif, kekuatan yang memotivasi dan 

mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan untuk 

menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan agar tujuan 

organisasi dapat tercapai. 
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Rost (dalam Khoirusmadi 2010:7) mendefinisikan kepemimpinan sebagai 

sebuah hubungan saling menguntungkan diantara pemimpin dan pengikut 

(bawahan) menginginkan perubahan nyata mencerminkan tujuan bersama. 

Kepemimpinan melibatkan hubungan pengaruh mendalam, terjadi diantara orang–

orang menginginkan perubahan signifikan, dan perubahan tersebut mencerminkan 

tujuan dimiliki bersama oleh pemimpin dan pengikutnya (bawahan). Selanjutnya 

Khoirusmadi menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola–pola 

perilaku pemimpin yang digunakan untuk mempengaruhi aktivitas orang–orang 

yang dipimpin untuk mencapai tujuan dalam suatu situasi organisasinya yang 

dapat berubah. Selagi bagaimana pemimpin mengembangkan program 

organisasinya, menegakan disiplin yang sejalan dengan tata tertib yang telah 

dibuat, memperhatikan bawahannya dengan meningkatkan kesejahteraannya serta 

bagaimana pimpinan berkomunikasi dengan bawahannya. 

Pemimpin adalah orang–orang yang menentukan tujuan, dan tindakan kepada 

orang lain. Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang atau kelompok untuk 

bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang efektif 

dan efisien. 

Situasi–situasi kepemimpinan dapat dianalisis dalam bentuk tiga elemen : 

kualitas hubungan pemimpin–anggota, struktur tugas, dan kekuasaan posisi. 

Masing–masing dari elemen ini dapat dideskripsikan sebagai elemen yang 

menguntungkan dan yang tidak menguntungkan bagi pemimpin. (Daft, 2006 : 

326) 
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1. Hubungan pemimpin – anggota dianggap baik apabila merujuk pada suasana 

organisasi dan sikap anggota – anggota terhadap pemimpin dan penerimaan 

pemimpin. Ketika para bawahan mempercayai, menghormati dan memiliki 

keyakinan terhadap pemimpinnya. Sedangkan hubungan pemimpin – anggota 

dianggap buruk apabila para bawahan tidak mempercayai, tidak menghormati 

dan hanya memiliki sedikit keyakinan terhadap pemimpinnya 

2. Struktur tugas merujuk pada sejauh mana tugas–tugas yang dikerjakan oleh 

kelompok didefinisikan, melibatkan prosedur tertentu, dan memiliki tujuan 

yang jelas. Tujuan–tujuan rutin yang didefinisikan dengan baik, seperti tugas 

kumpulan pekerja, memiliki tingkat struktur yang tinggi. Tugas kreatif yang 

didefinisikan sangat buruk, seperti penelitian dan pengembangan atau 

perencanaan strategis, memiliki tingkat struktur tugas yang rendah. Ketika 

struktur tugas tinggi, situasi dianggap menguntungkan pemimpin, ketika 

tingkat struktur tugas rendah situasi dianggap kurang menguntungkan. 

3. Kekuasaan posisi adalah sejauh mana pemimpin memiliki kekuasaan formal 

atas bawahannya. Kekuasaan posisi tinggi ketika pemimpin memiliki 

kekuasaan untuk merencanakan dan mengatur pekerjaan para bawahan, 

mengevaluasi dan memberikan penghargaan hukuman untuk mereka. 

Kekuasaan posisi rendah ketika pemimpin memiliki sedikit kekuasaan atas 

para bawahan dan tidak bias mengevaluasi pekerjaan atau memberikan 

penghargaan untuk mereka. Ketika kekuasaan posisi tinggi, situasi dianggap 

menguntungkan pemimpin. Ketika kekuasaan posisi rendah, situasi dianggap 

tidak menguntungkan. 
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2.2.2 Gaya Kepemimpinan 

Reksohadiprojo (dalam Triyaningsih dan Wiharso, 2007:46) menyatakan 

bahwa kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang lain, mengarahkan 

kemauan mereka, kemampuan dan usaha–usaha untuk mencapai tujuan pimpinan. 

Dalam hubungannya dengan organisasi, kepemimpinan terletak pada 

mempengaruhi usaha individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi 

secara optimal. Tugas pemimpin diantaranya yaitu menggerakan dan 

mempengaruhi bawahan dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Agar 

pemimpin dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka perlu memperhatikan 

beberapa gaya kepemimpinannya. 

Davis (dalam Chairunisah, 2010:2) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

adalah pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan 

oleh pegawainya. Gaya kepemimpinan merupakan perilaku dan strategi sebagai 

hasil kombinasi dari ketrampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan seorang 

pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Gaya 

kepemimpinan merupakan suatu pola tingkah laku yang dirancang untuk 

mengintegrasikan kepentingan individual dengan kepentingan organisasi dalam 

mewujudkan motivasi karyawan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Gaya kepemimpinan bertujuan untuk mendorong gairah kerja agar 

dapat mencapai tujuan organisasi yang maksimal. 
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Menurut Daft (2006 : 334) terdapat 4 perilaku pemimpin, yaitu : 

1. Kepemimpinan suportif 

Melibatkan perilaku pemimpin yang menunjukan perhatian terhadap 

kesejahteraan dan kebutuhan pribadi para bawahan. Perilaku kepemimpinan 

tersebut terbuka, bersahabat, dan ramah. Pemimpin menciptakan suasana tim 

dan memperlakukan para bawahan dengan sama 

2. Kepemimpinan direktif 

Muncul ketika pemimpin member tahu para bawahan apa yang harus mereka 

kerjakan. Perilaku pemimpin meliputi perencanaan, pembuatan jadwal, 

penentuan tujuan–tujuan kerja, dan standar–standar perilaku, serta penekanan 

pada ketaatan pada peraturan–peraturan. 

3. Kepemimpinan partisipatif 

Berarti  pemimpin berkonsultasi dengan para bawahannya tentang kebutusan–

keputusannya. Perilaku pemimpin terdari atas menanyakan opini dan saran, 

mendorong partisipasi dalam pembuatan keputusan, dan menemui para 

bawahan dilingkungan kerja. 

4. Kepemimpinan yang berorientas pada pencapaian 

Muncul ketika pemimpin menentukan tujuan yang jelas dan menantang bagi 

para bawahan. Perilaku pemimpin menekankan kinerja kualitas tinggi dan 

peningkatan kinerja saat ini. Pemimpin–pemimpin yang berorientasi pada 

pencapaian juga menunjukan kepercayaan dalam diri para bawahan dan 

membantu mereka dalam mempelajari cara mencapai tujuan yang lebih tinggi. 
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2.2.3 Teori Kepemimpinan 

2.2.3.1 Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan transformasional termasuk dalam teori situasi, merupakan 

kepemimpinan yang memiliki visi kedapan dan mampu mengidentifikasikan 

perubahan lingkungan serta mampu mentransformasi perubahan tersebut kedalam 

organisasi, memelopori perubahan dan memberikan motivasi dan inspirasi kepada 

individu–individu karyawan untuk kreatif dan inovatif, membawa pembaharuan 

dalam kinerja manajemen, berani dan bertanggung jawab memimpin dan 

mengendalikan organisasi. Kepemimpinan transformasional merupakan 

kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat adalah pemimpin yang 

memiliki visio (visi) yang jelas, Vision dalam arti sebenarnya adalah mimpi masa 

depan yang menantang untuk diwujudkan. Setiap pemimpin harus memiliki 

inspiration (memberi inspirasi), strategy orientation (orientasi jangka panjang), 

integrity, Organizational sophisticated (memahami dan berorganisasi dengan 

canggih), dan Nurturing (memelihara keseimbangan dan keharmonisan dengan 

bawahan atau karyawan lainnya agar betah dan semangat bekerja dengannya) 

(Usman, 2009:296) 

Usman (2009:333) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional 

dibangun dari dua kata yaitu kepemimpinan (leadership) dan transformasional 

(transformasional). Kepemimpinan sebagaimana telah dijelaskan merupakan 

setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengkoordinasikan, 

mengarahkan dan mempengaruhi orang lain dalam memilih, dan mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Istilah transformasi berasal dari kata to transform, yang 
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bermakna mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang 

berbeda, misalnya mentransformasikan visi menjadi realita. 

Lebih lanjut Usman (2009:328) menyatakan bahwa Perilaku Kepemimpinan 

transformasional ialah kepemimpinan yang memiliki kesadaran sendiri tentang 

emosionalnya, kesadaran sosial dan manajemen hubungan kerja . pola perilaku 

kepemimpinan yang seperti ini diharapkan berpengaruh positif terhadap 

bawahannya dalam bentuk nilai–nilai dan keyakinan untuk mencapai tujuan 

organisasi.  

Sedangkan Bass (dalam Nawawi 2012:2) menyatakan bahwa kepemimpinan 

tranasformasional merupakan pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk 

mempengaruhi bawahan dengan cara–cara tertentu. Bawahan merasa percaya, 

kagum, loyal, dan hormat terhadap atasannya sehingga bawahan termotivasi untuk 

berbuat lebih banyak dari pada apa yang biasa dilakukan dan diharapkannya.  

Selanjutnya Bass (dalam Khoirusmadi 2010 : 4) mendefinisikan 

kepemimpinan transformasional sebagai kemampuan yang dimiliki seorang 

pemimpin untuk mempengaruhi anak buahnya, sehingga mereka akan percaya, 

meneladani, dan menghormatinya. Kepemimpinan transformasional selalu mulai 

dengan visi yang merefleksikan tujuan bersama, dan dijelaskan kepada seluruh 

karyawan secara jelas dan sederhana, selalu berusaha untuk meningkatkan 

kesadaran karyawan terhadap nilai dan pentingnya tugas dan pekerjaan mereka 

bagi organisasi, berorientasi pada pencapaian visi dengan cara menjaga dan 

memelihara komitmen yang telah dibangun bersama, berani melakukan dan 
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merespon perubahan, dan menjelaskan kepada seluruh pegawai tentang manfaat 

perubahan yang dilakukan, dan mengembangkan diri secara terus menerus melalui 

berbagai media pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinannya. 

Ivancevich et al (2006:213) menyatakan bahwa pemimpin transformasional 

mampu memotivasi para pengikutnya untuk bekerja mencapai sebuah tujuan, 

bukan untuk kepentingan pribadi jangka pendek, dan untuk mencapai prestasi dan 

aktualisasi diri, bukan demi perasaan aman. Visi dari pemimpin memberikan para 

pengikutnya motivasi untuk melakukan kerja keras untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Sedangkan menurut Coulter (2010:159) Kepemimpinan 

transformasional bersifat lebih dari sebuah karisma karena pemimpin 

transformasional berusaha menanamkan kepada bawahannya kemampuan 

mempertanyakan pandangan yang telah ada serta pandangan yang dimiliki oleh 

pemimpin. Pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang menginspirasi 

bawahan untuk mencapai hasil yang luar biasa. 

Nurkholis (dalam Khorusmadi 2012:8) menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional mampu mentransformasi dan memotivasi para pengikutnya 

dengan cara, membuat mereka sadar pentingnya suatu pekerjaan,dan mendorong 

mereka untuk mementingkan organisasi dari pada kepentingan diri sendiri. Ada 

beberapa ciri tipe kepemimpinan transformasional. Pertama, adanya kesamaan 

yang paling utama yaitu jalannya organisasi yang digerakan oleh kesadaran 

bersama. Kedua, para pelaku mengutamakan kepentingan organisasi bukan 

kepentingan pribadi. Ketiga, adanya partisipasi dari pengikut atau orang yang 

dipimpin. 
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2.2.4 Indikator Kepemimpinan Transformasional 

Dalam penelitian ini indikator variabel kepemimpinan transformasional 

menggunakan Bass dan Avolio (dalam Voon et al, 2011:2) yaitu : 

1. Idealized influence, yang dijelaskan sebagai perilaku yang menghasilkan rasa 

hormat (respect) dan rasa percaya diri (trust) dari orang–orang yang 

dipimpinnya. Idealized influence mengandung makna saling berbagi resiko, 

melalui pertimbangan atas kebutuhan yang dipimpin diatas kebutuhan pribadi, 

dan perilaku moral serta etis. Menyangkut visi dan tujuan yang menantang dan 

memotivasi karyawan untuk bekerja diluar kepentingan pribadi mereka untuk 

mencapai tujuan bersama 

2. Inspirational motivation, yang tercermin dalam perilaku yang senantiasa 

menyediakan tantangan, inspirasi dan makna atas pekerjaan orang–orang yang 

dipimpin, peran pemimpin dalam menginspirasi karyawan dengan 

memberikan pemahaman dan tantangan pada pekerjaan karyawan. Sehingga 

dapat meningkatkan semangat karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, 

diperlihatkan dari antusiasme dan optimism yang tinggi. Pemimpin 

menciptakan ekspektasi komunikasi yang baik dengan bawahan dan juga 

mempraktikkan komitmen pada tujuan bersama. 

3. Intellectual simulation, pemimpin yang mendemonstrasikan tipe 

kepemimpinan senantiasa menggali ide–ide baru dan solusi yang kreatif dari 

orang–orang yang dipimpinnya. Ia juga selalu mendorong pendekatan baru 

dalam melakukan pekerjaan. Peran pemimpin dalam inovasi untuk memacu 

karyawan untuk berkreatifitas. 
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4. Individualized consideration, yang direfleksikan oleh pemimpin yang selalu 

mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan perhatian khusus 

kepada kebutuhan prestasi dan kebutuhan diri orang–orang yang dipimpinnya. 

Memberikan perhatian khusus pada kebutuhan masing–masing karyawan 

untuk berprestasi dan berkembang. 

2.3 Motivasi 

2.3.1 Pengertian Motivasi 

Simanjutan dan Calam (2012:3) menyatakan bahwa motivasi merupakan hal 

yang sangat penting dan harus dimulai oleh setiap orang dalam rangka 

meningkatkan kinerjanya, motivasi berasal dari bahasa latin movere yang berarti 

bergerak. Pada hakekatnya perilaku manusia dimotivasi oleh keinginan untuk 

mendapatkan sesuatu yang merupakan tujuan dari kegiatan. Arti dari motivasi 

adalah sebagai kebutuhan, keinginan, dorongan, gerak hati diri seseorang. 

Motivasi yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang 

diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Dapat disimpulkan bahwa 

motivasi adalah semangat atau dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan 

kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan yang dapat berpengaruh positif 

terhadap kinerja. 

Mathis dan Jackson (2006:115) menyatakan bahwa motivasi adalah keinginan 

dalam diri seorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak untuk mencapai 

tujuan. Jadi motivasi adalah subuah dorongan yang diatur oleh tujuan. Memahami 

motivasi sangatlah penting karena kinerja dan persoalan SDM yang lain 

dipengaruhi oleh motivasi. Menurut Stoner (dalam Wiludjeng, 2007 : 154) ada 
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beberapa asumsi dasar yang harus dipahami oleh seorang pemimpin berkenaan 

dengan motivasi atau pemberian motivasi pada karyawan yaitu motivasi 

umumnya dianggap sebagai suatu hal yang baik atau positif, motivasi merupakan 

salah satu faktor diantara sejumlah faktor yang dianggap dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan, motivasi adalah suatu alat dimana pemimpin dapat mengatur 

hubungan kerja dalam organisasi. 

Hasibuan (2007:92) menyatakan bahwa motivasi mempersoalkan bagaimana 

caranya mendorong gairah kerja karyawan, agar mereka mau bekerja keras 

dengan memberikan semua kemampuan dan ketrampilan untuk mewujudkan 

tujuan perusahaan, pada dasarnya perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan 

yang mampu, cakap dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat 

dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Kemampuan, 

kecakapan, dan keterampilan karyawan tidak ada artinya bagi perusahaan, jika 

mereka tidak mau bekerja keras dengan menggunakan kemampuan, kecakapan, 

dan keterampilan yang dimilikinya. 

Sunyoto (2012:11) menyatakan bahwa motivasi menjadi penting karena 

dengan motivasi diharapkan setiap karyawan mau bekerja keras dan antusias 

untuk mencapai kinerja yang tinggi. Perilaku seseorang dipengaruhi dan 

dirangsang oleh keinginan, pemenuhan kebutuhan serta tujuan dan kepuasannya. 

Rangsangan ini akan menciptakan dorongan pada seseorang untuk melakukan 

aktifitas. 
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Mangkunegara (dalam Brahmasari dan Suprayetno, 2008:125) menyatakan 

bahwa terdapat dua teknik memotivasi kerja yaitu teknik pemenuhan kebutuhan 

pegawai, artinya bahwa pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan fundamental 

yang mendasari perilaku kerja. Dan teknik komunikasi persuasif, merupakan salah 

satu teknik memotivasi kerja pegawai yang dilakukan dengan perhatian, hasrat, 

keputusan, aksi atau tindakan, kepuasan. Penggunaannya, pertama kali pemimpin 

harus memberikan perhatian kepada pegawai tentang pentingnya tujuan dari suatu 

pekerjaan agar timbul minat pegawai terhadap pelaksanaan kerja, jika telah timbul 

minatnya maka hasratnya akan menjadi kuat untuk mengambil keputusan dan 

melakukan tindakan kerja dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh 

pemimpin. Dengan demikian pegawai akan bekerja dengan motivasi tinggi dan 

merasa puas terhadap hasil kerjanya. 

2.3.2 Teori Motivasi 

Ada beberapa teori motivasi, antara lain : 

1. Hierarki Kebutuhan Maslow (Daft, 2006:367) 

Hierarki Kebutuhan Maslow, suatu teori motivasi manusia yang 

dikembangkan oleh Abraham maslow mendapat banyak eksposur. Dalam teori ini, 

Maslow mengelompokan kebutuhan manusia menjadi lima kategori yang naik 

dalam urutan tertentu. Sebelum kebutuhan yang lebih mendasar terpenuhi 

seseorang tidak akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. 

a. Kebutuhan fisiologis, (physiological needs). Ini merupakan kebutuhan–

kebutuhan fisik manusia yang paling dasar, termasuk makanan, air, dan 
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oksigen. Dalam susunan organisasi, kebutuhan fisiologis tercermin dalam 

kebutuhan–kebutuhan akan gairah kerja, ruang, dan gaji pokok untuk 

menjamin kelangsungan hidup. 

b. Kebutuhan akan rasa aman (safety needs). Ini merupakan kebutuhan akan 

lingkungan fisik dan emosional yang aman dan terlindung dari ancaman–

ancaman yaitu kebutuhan akan kebebasan dari kekuasaan, dan akan 

masyarakat yang tertib. Dalam lingkungan kerja organisasional, kebutuhan 

akan rasa aman mencerminkan kebutuhan akan pekerjaan yang aman, imbalan 

kerja tambahan, dan perlindungan pekerjaan. 

c. Kebutuhan akan kepemilikan (belongingness needs). Kebutuhan ini 

mencerminkan keinginan untuk diterima oleh teman–teman, menjalin 

persahabatan, menjadi bagian dari suatau kelompok, dan dicintai, dalam 

organisasi kebutuhan–kebutuhan ini memengaruhi keinginan untuk memiliki 

hubungan baik dengan sesama pekerja, partisipasi dalam kelompok kerja, dan 

hubungan positif dengan para pengawas. 

d. Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs). Kebutuhan–kebutuhan ini 

berkenaan dengan keinginan akan kesan diri yang positif dan untuk menerima 

perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Dalam organisasi, 

kebutuhan akan penghargaan mencerminkan motivasi untuk mendapatkan 

pengakuan, pengingkatan tanggung jawab, status tinggi, dan pujian atas 

kontribusi bagi organisasi. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization needs). Ini mempresentasikan 

kebutuhan pemenuhan diri, yang merupakan kategori kebutuhan tertinggi. 
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Kebutuhan tersebut berkenaan dengan mengembangkan potensi maksimal 

seseorang, meningkatkan kompetensi seseorang, dan menjadi seseorang yang 

lebih baik. Kebutuhan aktualisasi diri dapat dipenuhi dalam organisasi dengan 

member orang–orang peluang untuk tumbuh kreatif, dan mendapatkan 

perhatian untuk melakukan tugas–tugas yang menantang serta kemajuan. 

 

2. Two Factor Theory (Frederick Herzberg) 

Teori ini didasarkan pada studi Herzberg yang melakukan  wawancara kepada 

kurang lebih 4000 orang mengenai hal–hal apa yang membuat mereka puas dalam 

bekerja dan hal–hal apa yang membuat mereka tidak puas dalam pekerjaannya. 

Herzberg mengambil kesimpulan bahwa ada dua faktor yang mendasari perilaku 

seseorang, yaitu : (Wiludjeng, 2007:157) 

a. Satisfier / Motivator / Job Content 

Yaitu faktor – faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja dan dapat 

mendorong motivasi seseorang. Faktor–faktor ini merupakan faktor yang 

berhubungan secara langsung dengan isi dari pekerjaan itu sendiri. Dengan 

meningkatkan faktor ini akan meningkatkan kepuasan kerja dan mendorong 

motivasi. 

b. Dissatisfier / Higiene Factor / Job context 

Yaitu faktor – faktor yang dapat menimbulkan ketidakpuasan kerja, tapi 

walopun faktor ini relatif baik dalam suatu organisasi, tidak akan berpengaruh 

terhadap motivasi kerja karyawan. Faktor–faktor ini merupakan faktor 

lingkungan tempat karyawan tersebut bekerja. Dengan meningkatkan faktor 
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ini akan menurunkan ketidakpuasan kerja tetapi tidak akan meningkatkan 

motivasi. 

Frederick Herzberg mengembangkan teori motivasi popular lain yang disebut 

teori dua faktor. Herzberg percaya bahwa dua dimensi yang sepenuhnya terpisah 

memberikan kontribusi terhadap perilaku karyawan ditempat kerja. Dimensi 

pertama yang disebut faktor hygiene melibatkan kehadiran atau faktor ketidak 

hadiran faktor–faktor yang membuat pekerjaan tidak memuaskan, seperti kondisi 

kerja, bayaran, kebijaksanaan perusahaan, dan hubungan antar personal ketika 

faktor hygiene buruk, pekerja tidak terpuaskan, tetapi faktor hygiene yang baik 

menghilangkan ketidakpuasan. Faktor hygiene yang baik tidak dengan sendirinya 

membuat orang–orang menjadi sangat puas dan termotivasi dalam pekerjaan 

mereka (Daft, 2006:371). 

Rangkaian faktor yang kedua sangat mempengaruhi kepuasan pekerjaan. 

Motivasi adalah kebutuhan–kebutuhan tingkat tinggi dan meliputi pencapaian, 

pengakuan, tanggung jawab, dan peluang pertumbuhan. Harzberg yakin bahwa 

ketika motivator tidak ada para pekerja netral terhadap pekerjaan. Tetapi ketika 

motivator ada para pekerja sangat termotivasi dan puas. Jadi faktor hygiene dan 

motivator mempresentasikan dua faktor berbeda yang mempengaruhi motivasi. 

Faktor hygiene hanya bekerja pada area ketidakpuasan. Kondisi atau lingkungan 

kerja yang tidak nyaman akan membuat orang–orang tidak puas, tetapi perbaikan 

dari semua itu tidak akan menimbulkan motivasi tingkat tinggi dan kepuasan. 

Motivator seperti tantangan, tanggung jawab, dan pengakuan harus ditempatkan 

sebelum para karyawan sangat termotivasi untuk unggul dalam pekerjaan mereka. 



30 
 

 
 

Implikasi teori dua faktor bagi pemimpin sudah jelas. Memberikan faktor–faktor 

hygiene akan meniadakan ketidakpuasan karyawan, tetapi tidak akan memotivasi 

para pekerja untuk mencapai tingkat pencapaian yang tinggi. Disisi lain, 

pengakuan, tantangan, dan peluang tumbuh pribadi merupakan motivator yang 

kuat dan akan menghasilkan kinerja yang tinggi (Daft, 2006:371). 

Teori dua faktor Herzberg 

Motivator  

1. Achievement (prestasi) 

2. Recognition (pengakuan) 

3. Responsibility (tanggung jawab) 

4. Challenging work (pekerjaan yang menantang) 

5. Advancement (kemajuan) 

Faktor hygiene  

1. Gaji 

2. Kondisi kerja 

3. Kebijakan perusahaan 

4. Hubungan antar personal 

5. Pengawasan 

Frederick Herzberg memilah hirarki kebutuhan maslow menjadi kebutuhan 

tingkat rendah (fisiologis, rasa aman, dan sosial) dan kebutuhan tingkat tinggi 

(ego dan perwujudan diri) dan mengemukakan bahwa cara terbaik untuk 
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memotivasi seseorang adalah dengan memenuhi kebutuhan tingkat tingginya. 

Herzberg mengatakan bahwa memberikan seseorang kenaikan gaji atau kondisi 

kerja yang lebih baik tidaklah dapat memotivasinya karena kebutuhan tingkat 

rendah dapat terpenuhi dengan cepat. Dan apabila terpenuhi (misalnya, apabila 

seseorang telah memiliki penghasilan cukup) maka satu–satunya cara untuk 

memotivasi orang itu adalah dengan ,menawarkan uang lebih banyak atau bahkan 

kondisi kerja yang lebih baik dalam proses peningkatan kualitas diri. Cara yang 

tepat untuk memotivasi menurut Herzberg adalah mengatur pekerjaan sedemikian 

rupa sehingga orang itu memperoleh rasa keberhasilan dengan melakukan 

pekerjaan itu. Selanjutnya, dengan melaksanakan pekerjaan itu orang tersebut 

termotivasi untuk terus berusaha memenuhi kebutuhannya tanpa batas dalam 

rangka upaya pemuasan kebutuhan tingkat yang lebih tinggi seperti keberhasilan 

dan pengakuan (Desler, 2010:332) 

Berdasarkan hasil studinya Herzberg percaya bahwa faktor–faktor hygiene 

yang dapat memenuhi kebutuhan level bawah berbeda dengan kebutuhan–

kebutuhan (Motivator) yang dapat memenuhi kebutuhan tingkat tinggi seseorang. 

Ia berkata bahwa apabila faktor–faktor hygiene (kondisi kerja, gaji, dan supervisi 

yang lebih baik) tidak memadai, maka pegawai akan merasa tidak puas . 

penambahan faktor hygiene (gaji) merupakan cara yang lebih jelek untuk 

mencoba memotivasi seseorang, karena kebutuhan tingkat rendah dengan cepat 

terpenuhi.faktor–faktor seperti gaji dan kondisi kerja menurut Herzberg hanya 

baik untuk mencegah timbulnya ketidak puasan (seperti jika pegawai merasa 
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gajinya terlalu rendah). Menawarkan faktor Hiegiene merupakan cara yang paling 

tidak efisien untuk mendorong timbulnya tingkat motivasi (Desler, 2010:332) 

Sebaliknya, menurut Herzberg faktor faktor Motivator (seperti kesempatan 

berprestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan pekerjaan–pekerjaan yang lebih 

menantang) dapat memotivasi pegawai. Faktor–faktor itu dapat memotivasi 

pegawai karena dapat memenuhi kebutuhan tingkat tinggi pegawai untuk 

mencapai tingkat keberhasilan dan kehormatan diri. Dengan demikian menurut 

Herzberg cara baik untuk memotivasi pegawai adalah dengan memasukan unsur 

tantangan dan kesempatan untuk mencapai keberhasilan kedalam pekerjaan 

mereka. Metode yang direkomendasikan Herzberg untuk menerapkan  teorinya 

disebut pemerkaya pekerjaan. Pemerkaya pekerjaan merupakan upaya 

menciptakan motivator seperti kesempatan untuk berhasil kedalam pekerjaan 

dengan membuat pekerjaan itu lebih menarik dan lebih menantang. Hal ini sering 

dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan lebih banyak bagi orang itu 

untuk terlibat dalam pekerjaannya (Desler, 2010:332) 

2.3.3 Indikator Motivasi 

Dalam penelitian ini indikator variabel motivasi menggunakan Herzberg (dalam 

Wiludjeng, 2007:157) yaitu : 

1. Achievement (prestasi), ketrampilan, kemampuan yang dicurahkan karyawan 

dalam menghadapi kesulitan dan tantangan pekerjaan agar dapat mencapai 

prestasi kerja yang diharapkan. 
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2. Recognition (pengakuan), karyawan mengharapkan pengakuan dari 

perusahaan dan lingkungan kerja tempat karyawan bekerja. Karyawan merasa 

diakui dan dihargai apabila mereka melaksanakan tanggung jawab 

pekerjaannya dengan baik dan diberi imbalan sesuai dengan pekerjaan yang 

telah mereka capai. 

3. Responsibility (tanggung jawab), tanggung jawab yang dimiliki oleh 

karyawan terhadap pekerjaan yang dibebankan oleh perusahaan. 

4. Challenging work (pekerjaan yang menantang), karyawan merasa tertantang 

dengan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga karyawan dapat 

lebih maksimal dan optimal menggunakan kemampuan dan ketrampilan yang 

dimiliki karyawan untuk mencapai kinerjanya. 

5. Advancement (kemajuan), karyawan yang telah menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik dan  karyawan yang berprestasi bagi perusahaan diharapkan dapat 

menjamin untuk maju ke jabatan (posisi) yang lebih tinggi, perusahaan juga 

diharapkan dapat memberikan bonus, tunjangan atau penghargaan untuk 

prestasi kerja karyawan yang bagus.  

 

2.4 Peneliti Terdahulu 

Peneliti Variabel Judul Hasil Penelitian 

Oluseyi dan 

Ayo (2009) 

Y Kinerja, X1 

Motivasi kerja, 

X2 Efektifitas 

kepemimpinan, 

X3 Manajemen 

waktu 

Influence of Work 

Motivation, 

Leadership 

Effectiveness and 

Time 

Management on 

Employees 

Performance in 

Some Selected 

Motivasi, Efektifitas 

kepemimpinan, dan 

Manajemen waktu 

berpengaruh 

terhadap kinerja 
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Industries in 

Ibadan, Oyo State, 

Nigeria 

Voon et all 

(2011) 

Y Kepuasan 

kerja, X1 Gaya 

kepemimpinan 

The Influence of 

Leadership styles 

on Employees Job 

Satisfaction in 

Public Sector 

Organization in 

Malaysia 

Kepemimpinan 

transformasional 

memiliki hubungan 

positif dengan 

kepuasan kerja 

Oluseyi dan 

Ayo. 2009 

X1 Motivasi, X2 

Efektifitas 

kepemimpinan, 

X3 Manajemen 

Waktu Y Kinerja 

Influence of Work 

Motivation, 

Leadership 

Effectiveness and 

Time 

Management on 

Employee’s 

Performance in 

Some Selected 

Industries in 

Ibadan, Oyo State 

Nigeria 

Motivasi, efektifitas 

kepemnimpinan, 

manajemen waktu 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

Marnis (2012) Kepemimpinan 

transformasional, 

Motivasi kerja, 

kinerja, kepuasan 

kerja 

Transformational 

Leadership in the 

Efforts of 

Increasing 

Motivation, 

Performance, and 

Job  

 

Kepemimpinan 

tranasformasional 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja, 

motivasi 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja, 

kinerja berpengaruh 

positif terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan 

Nawawi (2012) Y Kinerja, X1 

Kepemimpinan 

transformasional  

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Terhadap Kinerja 

Karyawan pada 

PT Berau Coal 

Kabupaten Berau 

Kepemimpinan 

Transformasional 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

kinerja 

Simanjutak dan 

Calam (2012) 

Y Kinerja, X1 

Kepemimpinan 

Transformasional, 

X2 Motivasi 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

Tranasformasional 

dan Motivasi 

Kerja Terhadap 

Gaya kepemimpinan 

transformasional 

dan motivasi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 
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Kinerja Karyawan 

PT. PLN (Persero) 

Cabang Binjai 

Wilayah Sumatera 

Utara 

kinerja 

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu 

2.5 Kerangka Berfikir 

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja 

Menurut Bass (dalam Nawawi 2012:2) kepemimpinan transformasional 

merupakan pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahan 

dengan cara–cara tertentu. Kepemimpinan tranasformasional pada prinsipnya 

memotivasi bawahan untuk berbuat lebih baik dari apa yang biasa dilakukan, 

dengan kata lain dapat meningkatkan kepercayaan atau keyakinan diri bawahan 

yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja.indikator kepemimpinan 

transformasional menurut Bass dan Avolio adalah Idealised influence (pengaruh 

idealis), Inspirational motivation (motivasi insiparional), Intellectual stimulation 

(stimulasi intelektual),  Individualized consideration (pertimbangan individu).  

Berdasarkan penelitian Sebelumnya yang dilakukan oleh Nawawi (2012) dan 

Marnis (2012), menunjukan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan.pemimpin transformasional merupakan penerapan visi 

diikuti oleh pentingnya penerapan pemimpin yang mampu membuat perubahan 

disemua aspek. Model kepemimpinan transformasional mampu menyediakan 

solusi dalam pemahaman tentang apa yang membuat seorang pemimpin memiliki 

pengaruh yang besar bagi pengikutnya atau karyawan sehingga dapat menciptakan 

peningkatan kinerja secara berkelanjutan. 
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Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja 

Motivasi membicarakan tentang bagaimana cara mendorong semangat kerja 

seseorang, agar mau bekerja dengan memberikan secara optimal kemampuan dan 

keahliannya guna mencapai tujuan organisasi. Motivasi menjadi penting karena 

dengan motivasi diharapkan setiap karyawan mau bekerja keras dan antusias 

untuk mencapai kinerja yang tinggi (Sunyoto, 2012:11). menurut Herzberg (dalam 

Wiludjeng, 2007:157) indikator motivasi adalah Achievement (prestasi), 

Recognition (pengakuan), Responsibility (tanggung jawab), Challenging work 

(pekerjaan yang menantang), Advancement (kemajuan). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Simanjuntak 

dan Calam (2012), Oluseyi dan Ayo (2009), menunjukan bahwa Motivasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Ketika orang–orang termotivasi 

ditempat kerja, otomatis kinerja juga akan tinggi. Motivasi karyawan juga 

merupakan unsur yang sangat penting untuk mencapai kemajuan perusahaan, 

mengatasi masalah, dan mencapai tujuan perusahaan. 

Hubungan antara Kepemimpinan transformasional dan motivasi terhadap 

kinerja 

Menurut Bass (dalam Nawawi, 2012:2) Kepemimpinan tranasformasional 

pada prinsipnya memotivasi bawahan untuk berbuat lebih baik dari apa yang biasa 

dilakukan, dengan kata lain dapat meningkatkan kepercayaan atau keyakinan diri 

bawahan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. Menurut Mathis 

dan Jackson (2006:115) motivasi adalah keinginan dalam diri seorang yang 
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menyebabkan orang tersebut bertindak untuk mencapai tujuan. Jadi motivasi 

adalah subuah dorongan yang diatur oleh tujuan. Memahami motivasi sangatlah 

penting karena kinerja dan persoalan SDM yang lain dipengaruhi oleh motivasi.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Simanjutak 

dan Calam (2012) menunjukan bahwa kepemimpinan transformasional dan 

motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Kepemimpinan transformasional memiliki peran untuk dapat lebih memberikan 

dorongan positif bagi bawahan, sehingga bawahan tersebut termotivasi untuk 

melakukan lebih dari yang diharapkan dan berpengaruh terhadap pengingkatan 

kinerja. Pengaruh kepemimpinan transformasional dalam memotivasi kerja 

karyawan adalah suatu langkah awal untuk dapat memudahkan seseorang 

pemimpin dalam memajukan perusahaan. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu diatas secara garis besar pengaruh 

kepemimpinan transformasional dan motivasi terhadap kinerja dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Berfikir 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Indikator , menurut Bass dan 

Avolio (dalam Voon et al, 2011:2 ) 

a. Idealised influence (pengaruh 

idealis) 

b. Inspirational motivation 

(motivasi insiparional) 

c. Intellectual stimulation 

(stimulasi intelektual) 

d. Individualized consideration 

(pertimbangan individu) 

Motivasi 

Indikator, Menurut Herzberg 

(dalam Wiludjeng, 2007:157) 

1. Achievement (prestasi) 

2. Recognition (pengakuan) 

3. Responsibility (tanggung 

jawab) 

4. Challenging work (pekerjaan 

yang menantang) 

5. Advancement (kemajuan) 

 

Kinerja 

Indikator, (Mathis dan 

Jackson, 2006:113) 

a. Kuantitas 

b. Kualitas 

c. Ketepatan waktu 

dari hasil 

d. Efektifitas  

e. Kehadiran 
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2.6 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul Suatu hipotesis yang akan 

diterima apabila data yang dikumpulkan mendukung persyaratan. Hipotesis 

merupakan suatu anggapan dasar yang kemudian membuat suatu teory yang 

masih harus di uji kebenarannya. Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara 

pertanyaan–pertanyaan yang kemudian dalam perumusan masalah. 

Dalam penelitian ini hipotesisnya adalah : 

H1:  Semakin baik kepemimpinan transformasional dalam PDAM Kabupaten 

Brebes maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. 

H2 : Semakin baik motivasi dalam PDAM Kabupaten Brebes maka kinerja 

karyawan akan semakin meningkat. 

H3 :  Kepemimpinan transformasional dan motivasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan PDAM Kabupaten Brebes.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Sugiono, 2011:61). Dalam 

penelitian ini Populasi yang digunakan adalah karyawan PDAM Kabupaten 

Brebes. Berdasarkan catatan perusahaan, jumlah pegawai di kantor PDAM 

Kabupaten Brebes adalah 93 orang, yang terdiri dari bagian administrasi dan 

keuangan sebanyak 40 orang, bagian teknik sebanyak 27 orang, dan bagian humas 

dan pelayanan pelanggan sebanyak 26 orang.  

3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiono, 2011:61)  Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sampel jenuh, dengan menggunakan semua populasi atau 

seluruh karyawan PDAM Kabupaten Brebes yang berjumlah 93 pegawai. 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. Menurut 

Mathis dan Jackson (2006:113) Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan, kemampuannya, usaha yang dicurahkan, dan dukungan organisasi yang 

diterimanya. Pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Sehubungan dengan fungsi manajemen manapun aktivitas manajemen SDM harus 
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dikembangkan, dievaluasi, dan diubah bila perlu sehingga mereka dapat 

memeberikan kontribusi pada kinerja komperatif organisasi dan individu ditempat 

kerja 

Menurut Mathis dan Jackson (2006:113) indikator kinerja adalah : 

1. Kauantitas, diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas yang 

ditugaskan beserta hasilnya. 

2. Kualitas, dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan 

kemampuan karyawan. hasil pekerjaan yang dilakukan mendekati sempurna 

atau memenuhi tujuan yang diharapkan dari pekerjaan tersebut. 

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

diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi output. dapat menyelesaikan 

pada waktu yang telah ditetapkan serta memaksimalkan waktu yang tersedia 

untuk aktivitas yang lain. 

4. Efektifitas, pemanfaatan secara maksimal sumber daya dan waktu yang ada 

pada organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian. 

5. Kehadiran, tingkat kehadiran karyawan dalam perusahaan dapat menetukan 

kinerja karyawan. 

 

3.3.2 Variabel independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemimpinan 

transformasional dan motivasi. Dapat dijelaskan variabel-variabel tersebut yaitu: 
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3.3.2.1 Kepemimpinan Transformasional (X1) 

Menurut Ivancevich et al (2006:213) Pemimpin Transformasional adalah 

pemimpin yang memotivasi para pengikutnya untuk bekerja mencapai sebuah 

tujuan, bukan untuk kepentingan pribadi jangka pendek, dan untuk mencapai 

prestasi dan aktualisasi diri, bukan demi perasaan aman. Pemimpin 

Transformasional mengajak pengikutnya untuk bekerja mencapai sebuah tujuan. 

Visi dari pemimpin memberikan para pengikutnya motivasi untuk melakukan 

kerja keras untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Menurut Bass dan Avolio (dalam Voon et al 2011:2) indikator kepemimpinan 

transformasional adalah : 

1. Idealized influence, yang dijelaskan sebagai perilaku yang menghasilkan rasa 

hormat (respect) dan rasa percaya diri (trust) dari orang–orang yang 

dipimpinnya. Idealized influence mengandung makna saling berbagi resiko, 

melalui pertimbangan atas kebutuhan yang dipimpin diatas kebutuhan pribadi, 

dan perilaku moral serta etis. Menyangkut visi dan tujuan yang menantang dan 

memotivasi karyawan untuk bekerja diluar kepentingan pribadi mereka untuk 

mencapai tujuan bersama 

2. Inspirational motivation, yang tercermin dalam perilaku yang senantiasa 

menyediakan tantangan, inspirasi dan makna atas pekerjaan orang–orang yang 

dipimpin, peran pemimpin dalam menginspirasi karyawan dengan 

memberikan pemahaman dan tantangan pada pekerjaan karyawan. Sehingga 

dapat meningkatkan semangat karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, 
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diperlihatkan dari antusiasme dan optimism yang tinggi. Pemimpin 

menciptakan ekspektasi komunikasi yang baik dengan bawahan dan juga 

mempraktikkan komitmen pada tujuan bersama. 

3. Intellectual simulation, pemimpin yang mendemonstrasikan tipe 

kepemimpinan senantiasa menggali ide–ide baru dan solusi yang kreatif dari 

orang–orang yang dipimpinnya. Ia juga selalu mendorong pendekatan baru 

dalam melakukan pekerjaan. Peran pemimpin dalam inovasi untuk memacu 

karyawan untuk berkreatifitas. 

4. Individualized consideration, yang direfleksikan oleh pemimpin yang selalu 

mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan perhatian khusus 

kepada kebutuhan prestasi dan kebutuhan diri orang–orang yang dipimpinnya. 

Memberikan perhatian khusus pada kebutuhan masing–masing karyawan 

untuk berprestasi dan berkembang. 

3.3.2.2 Motivasi (X2) 

Frederick Herzberg (dalam Wiludjeng, 2007:157) memilah hirarki kebutuhan 

Maslow menjadi kebutuhan tingkat rendah (fisiologis, rasa aman, dan sosial) dan 

kebutuhan tingkat tinggi (ego dan perwujudan diri) dan mengemukakan bahwa 

cara terbaik untuk memotivasi seseorang adalah dengan memenuhi kebutuhan 

tingkat tingginya. menurut Herzberg faktor faktor Motivator (seperti kesempatan 

berprestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan pekerjaan–pekerjaan yang lebih 

menantang) dapat memotivasi pegawai. Faktor–faktor itu dapat memotivasi 

pegawai karena dapat memenuhi kebutuhan tingkat tinggi pegawai untuk 

mencapai tingkat keberhasilan dan kehormatan diri. 
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Menurut Herzberg (dalam Wiludjeng, 2007:157) indikator motivasi yaitu : 

1. Achievement (prestasi), ketrampilan, kemampuan yang dicurahkan karyawan 

dalam menghadapi kesulitan dan tantangan pekerjaan agar dapat mencapai 

prestasi kerja yang diharapkan. 

2. Recognition (pengakuan), karyawan mengharapkan pengakuan dari 

perusahaan dan lingkungan kerja tempat karyawan bekerja. Karyawan merasa 

diakui dan dihargai apabila mereka melaksanakan tanggung jawab 

pekerjaannya dengan baik dan diberi imbalan sesuai dengan pekerjaan yang 

telah mereka capai. 

3. Responsibility (tanggung jawab), tanggung jawab yang dimiliki oleh 

karyawan terhadap pekerjaan yang dibebankan oleh perusahaan. 

4. Challenging work (pekerjaan yang menantang), karyawan merasa tertantang 

dengan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga karyawan dapat 

lebih maksimal dan optimal menggunakan kemampuan dan ketrampilan yang 

dimiliki karyawan untuk mencapai kinerjanya. 

5. Advancement (kemajuan), karyawan yang telah menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik dan  karyawan yang berprestasi bagi perusahaan diharapkan dapat 

menjamin untuk maju ke jabatan (posisi) yang lebih tinggi, perusahaan juga 

diharapkan dapat memberikan bonus, tunjangan atau penghargaan untuk 

prestasi kerja karyawan yang bagus. 
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Tabel 3.1 Variabel, indikator dan skala likert 

Variabel Indikator Pengukuran 

Kepemimpinan 

transformasional 

a. Idealised influence (pengaruh 

idealis) 

b. Inspirational motivation 

(motivasi insiparional) 

c. Intellectual stimulation 

(stimulasi intelektual) 

d. Individualized consideration 

5-1 poin skala digunakan 

mulai 5 (sangat setuju) 

sampai dengan 1 (sangat 

tidak setuju) 

Motivasi a. Achievement (prestasi) 

b. Recognition (pengakuan) 

c. Responsibility (tanggung 

jawab) 

d. Challenging work (pekerjaan 

yang menantang) 

e. Advancement (kemajuan) 

 

5-1 poin skala digunakan 

mulai 5 (sangat setuju) 

sampai dengan 1 (sangat 

tidak setuju) 

Kinerja a. Kuantitas 

b. Kualitas 

c. Ketepatan waktu dari hasil 

d. Efektifitas  

e. Kehadiran 

 

5-1 poin skala digunakan 

mulai 5 (sangat setuju) 

sampai dengan 1 (sangat 

tidak setuju) 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui responden, dimana 

responden akan memberikan respon verbal dan atau respon tertulis sebagai 

tanggapan atas pertanyaan yang diberikan. 
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Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer : diperoleh melalui pendapat responden tentang kepemimpinan 

transformasional,motivasi dan kinerja karyawan 

2. Data Sekunder : diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh 

dan dicatat pihak lain). Dalam penelitian ini data sekunder hanya mendukung 

pengumpulan data awal sebagai output penelitian. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Daftar Pertanyaan (Kuesioner) yang diberikan pada karyawan PDAM 

Kabupaten Brebes. 

Peneliti menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diberikan kepada 

responden untuk dijawab sesuai dengan alternatif jawaban yang tersedia. 

Kuesioner ini terdiri dari beberapa item pertanyaan yang berkaitan dengan 

identitas responden, tanggapan responden tentang kepemimpinan 

transformasional, motivasi kerja responden, dan kinerja responden. Kuesioner 

dengan menggunakan skala Likert: 

1) Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1 

2) Tidak Setuju (TS)  : Skor 2 

3) Netral (N)   : Skor 3 

4) Setuju (S)   : Skor 4 

5) Sangat Setuju (SS)  : Skor 5 
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2. Wawancara (Interview) yang dilakukan dengan pihak yang berkompeten atau 

yang berwenang untuk memberikan informasi dalam keterangan sesuai yang 

dibutuhkan oleh peneliti . 

3. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari 

dokumen – dokumen pendukung yang diperoleh secara langsung dari PDAM 

Kabupaten Brebes, berupa struktur otganisasi, dan data mengenai jumlah 

pegawai baik yang berstatus pegawai tetap maupun yang masih honorer pada 

PDAM Kabupaten Brebes. 

 

3.6 Uji Validitas dan Reabilitas 

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2011:52). Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid manakala 

mempunyai tingkat validitas yang tinggi, mampu mengukur apa yang diinginkan 

dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Sebelum angket yang sesungguhnya disebar, terlebih dahulu perlu dilakukan 

uji coba instrumen pada beberapa responden sebagai sampel. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghilangkan butir pernyataan yang tidak relevan, mengevaluasi apakah 

pertanyaan yang diajukan dalam angket mudah dimengerti oleh responden atau 

tidak. 
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Uji validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai probabilitas (p value) dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. 

Apabila perhitungan dilakukan dengan bantuan SPSS, diperoleh probabilitas (p 

value) < 0,05 maka dapat dikatakan butir istrumen tersebut valid. Namun 

sebaliknya, apabila diperoleh probabilitas > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

butir instrumen tersebut tidak valid. 

Menurut Ghozali (2011:53) untuk menguji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n – 

2, dalam hal ini n adalah jumlah sample, dengan demikian (n) = 20 dan besarnya 

df dapat dihitung 20 – 2 = 18 dengan df = 18 dan alpha = 0,05 didapat r tabel = 

0,4438 atau dibulatkan menjadi 0,444 (lihat r tabel pada df = 18 dengan uji dua 

sisi) . 

Tabel 3.2 : Hasil Uji Validitas Kepemimpinan Transformasional (X1) 

No r hitung r tabel Keterangan 

1 0.525 0.444 Valid 

2 0.628 0.444 Valid 

3 0.745 0.444 Valid 

4 0.491 0.444 Valid 

5 0.552 0.444 Valid 

6 0.507 0.444 Valid 

7 0.392 0.444 Tidak valid 

8 0.563 0.444 Valid 

9 0.555 0.444 Valid 

10 0.686 0.444 Valid 

11 0.497 0.444 Valid 

12 0.51 0.444 Valid 

Sumber : Data primer diolah 2013 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas X1 yang ditunjukan pada tabel 3.1 

diketahui dari 12 item pertanyaan terdapat 1 item pertanyaan yang tidak valid 

yaitu nomor 7 karena memiliki rhitung < rtabel yaitu 0,392<0,444 pada taraf 

signifikansi 5%, dapat dikatakan instrument ini tidak valid karena item nomor 7 

tersebut tidak membangun variabel tersebut, atau instrument tersebut tidak 

memenuhi syarat pemahaman responden yang masih bias, responden tidak bisa 

memahami isi kuesioner. Untuk uji validitas yang tidak valid tetap ditampilkan di 

kuesioner tetapi tidak disertakan dipenelitian.  

Tabel 3.3 : Hasil Uji Validitas Motivasi (X2) 

No r hitung r tabel Keterangan 

1 0.652 0.444 Valid 

2 0.456 0.444 Valid 

3 0.555 0.444 Valid 

4 0.580 0.444 Valid 

5 0.578 0.444 Valid 

6 0.056 0.444 Tidak valid 

7 0.504 0.444 Valid 

8 0.7 0.444 Valid 

9 0.583 0.444 Valid 

10 0.576 0.444 Valid 

11 0.651 0.444 Valid 

12 0.548 0.444 Valid 

13 0.623 0.444 Valid 

14 0.574 0.444 Valid 

15 0.54 0.444 Valid 

Sumber : Data primer diolah 2013 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas X2 yang ditunjukan pada tabel 3.2 

diketahui dari 15 item pertanyaan terdapat 1 item pertanyaan yang tidak valid 
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yaitu nomor 6 karena memiliki rhitung < rtabel yaitu 0,056<0,444 pada taraf 

signifikansi 5%, dapat dikatakan instrument ini tidak valid karena item nomor 6 

tersebut tidak membangun variabel tersebut, atau instrument tersebut tidak 

memenuhi syarat pemahaman responden yang masih bias, responden tidak bisa 

memahami isi kuesioner. Untuk uji validitas yang tidak valid tetap ditampilkan di 

kuesioner tetapi tidak disertakan dipenelitian. 

Tabel 3.4 : Hasil Uji Validitas Kinerja (Y) 

No r hitung r tabel Kriteria 

1 0.716 0.444 Valid 

2 0.504 0.444 Valid 

3 0.502 0.444 Valid 

4 0.754 0.444 Valid 

5 0.479 0.444 Valid 

6 0.532 0.444 Valid 

7 0.514 0.444 Valid 

8 0.507 0.444 Valid 

9 0.576 0.444 Valid 

10 0.667 0.444 Valid 

11 0.628 0.444 Valid 

12 0.348 0.444 Tidak valid 

13 0.513 0.444 Valid 

14 0.685 0.444 Valid 

15 0.503 0.444 Valid 

Sumber : Data primer diolah 2013 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas Y yang ditunjukan pada tabel 3.2 

diketahui dari 15 item pertanyaan terdapat 1 item pertanyaan yang tidak valid 

yaitu nomor 12 karena memiliki rhitung < rtabel yaitu 0.348<0,444 pada taraf 

signifikansi 5%, dapat dikatakan instrument ini tidak valid karena item nomor 12 
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tersebut tidak membangun variabel tersebut, atau instrument tersebut tidak 

memenuhi syarat pemahaman responden yang masih bias, responden tidak bisa 

memahami isi kuesioner. Untuk uji validitas yang tidak valid tetap ditampilkan di 

kuesioner tetapi tidak disertakan dipenelitian. 

3.6.2 Uji Realibilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

kewaktu (Ghozali, 2011:47). Suatu penelitian dapat dipercaya apabila dalam 

beberapa kali pengukuran terhadap suatu kelompok dengan subyek yang sama 

akan menghasil kan hasil yang sama. Pengujian reliabilitas setiap variabel 

dilakukan dengan Cronbach Alpha Coeficient menggunakan bantuan software 

SPSS 16.0. Data yang diperoleh akan dapat dikatakan reliable apabila nilai 

Cronbach’s Alpha >  0,6. 

Tabel 3.5 : Reliabilitas kepemimpinan transformasional, motivasi, kinerja 

No Variabel Cronbach 

Alpha 

Cronbach Alpha 

yang disyaratkan 

Kesimpulan 

1 Kepemimpinan 

Transformasional 

0,786 0,60 Reliabel 

2 Motivasi 0,828 0,60 Reliabel 

3 Kinerja 0,843 0,60 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2012 
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3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Deskriptif Presentase 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi 

kepemimpinan transformasional dan motivasi terhadap kinerja. Langkah-langkah 

yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini adalah 

1. Membuat tabel distribusi angket. 

2. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan. 

3. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari setiap responden. 

4. Memasukan skor tersebut kedalam rumus 

%= 
N

n
x 100%  

Keterangan : 

n = nilai diperoleh 

N = Jumlah nilai total 

% = presentase yang diperoleh 

5. Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel. 

Dalam penyajiannya, hasil analisis ini didasarkan pada distribusi frekuensi 

yang memberiakan gambaran mengenai distribusi subjek menurut 

kategori-kategori nilai untuk setiap alternatif jawaban yang tersedia dalam 

angket. 
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Untuk menentukan kategori deskriptif presentase (DP) yang diperoleh, maka 

dibuat tabel kategori yang disusun dalam perhitungan sebagai berikut : 

1) Persentase maksimal   : (5/5) x 100 % = 100% 

2) Persentase miminal  : (1/5) x 100 %  = 20% 

3) Rentang persentase  : 100% - 20 %   =  80% 

4) Interval kelas persentase : 80% / 5   = 16 % 

dari perhitungan diatas diperoleh tabel kategori untuk variabel kepemimpinan 

transformasional (X1) , motivasi (X2) , dan kinerja (Y) karyawan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.6 : Kategori variabel penelitian 

Interval Persen Kriteria 

84% <Skor ≤ 100% Sangat Baik 

68% <Skor ≤ 84% Baik 

52% <Skor ≤ 68% Cukup 

36% <Skor ≤52 % Tidak baik 

≤ 36% Sangat tidak baik 

Sumber: data yang diolah, 2013 

 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regressi yang 

dibuat dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Uji asumsi klasik yang 

akan dilakukan adalah uji normalitas, multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas 
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3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi memiliki 

distribusi normal atau tidak (Ghozali, 20011:160). Model regresi yang baik adalah 

model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga 

layak dilakukan pengujian secara statistik. Cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan  uji statistic dan uji grafik 

menggunakan P Plot. Uji statistik yaitu dengan Kolmogorov-Smirnov test, jika 

nilai sig (2-tailed) lebih besar daripada 5 %, maka data berdistribusi normal 

(Ghozali, 20011:160)               

Dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan probabilitas 

(Asymtotic Significance), yaitu: 

1) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.  

2) Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal. 

Dasar pengambilan keputusan menggunakan grafik P Plot adalah sebagai berikut:  

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas.  
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3.7.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi diantara variabel bebas (independen). Model yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2011:105). 

Deteksi terhadap ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan melihat pada nilai 

tolerance serta nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 

10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0.1, maka dapat dikatakan terbebas dari 

multikolinearitas. 

1) Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa 

tidak terjadi multikolinieritas pada penelitian tersebut 

2) Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa 

terjadi multikolinieritas pada penelitian tersebut (Ghozali, 2011:105) 

3.7.2.3 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. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan Uji statistik untuk menjamin 

keakuratan hasil. Uji statistik yang digunakan adalah metode Glejser, yaitu 

dengan meregresikan nilai absolute residuals. Jika probabilitas signifikasi di atas 
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tingkat kepercayaan 5% dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung 

adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:105)  

Selain itu, heteroskedastisitas juga bisa dilihat dengan melihat grafik 

scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan 

residualnya SDRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur, maka telah terjadi heteroskedastisitas. 

Sebaliknya, jika tidak membentuk pola tertentu yang teratur, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Dasar analisis uji heteroskedastisitas menggunakan scatterplot (Ghozali, 

2011:139): 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.7.3 Pengujian Hipotesis 

3.7.3.1 Regresi linier berganda 

Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda 

melalui program SPSS 16 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Model ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

dengan persamaan sebagai berikut: 
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Y = a + b1  X1 + b2X2  

Keterangan: 

Y   = Kinerja Karyawan 

a   = Konstanta 

b1, b2 = Koefisien regresi variabel X1, X2  (Kepemimpinan   

           transformasional dan Motivasi ) 

X1   = Kepemimpinan transformasional 

X2  = Motivasi 

3.7.3.2 Uji parsial 

Uji parsial menggunakan uji t, yaitu untuk menguji seberapa jauh pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Pengambilan keputusan 

berdasarkan perbandingan nilai t hitung sesuai dengan tingkat signifikan yang 

digunakan yaitu 0,05. Pengambilan keputusan didasarkan nilai probabilitas yang 

didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS 16 sebagai berikut: 

H0= Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Ha=  Variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Dasar pengambilan keputusan: 

a. Jika probabilitas >0,05 maka H0 diterima 

b. Jika probabilitas <0,05 maka H0 ditolak 
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Nilai probabilitas dari uji t dapat dilihat dari hasil pengolahan dari program 

SPSS pada table COEFFICIENT kolom sig atau significance (Ghozali, 2011:98-

99). 

3.7.3.3 Uji F Simultan 

Menurut (Ghozali, 2011) uji stastistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan significance level 0,05 (α=5%). Ketentuan peneriman atau 

penolakan hipotesis adalah sebagi berikut : 

1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan kedua variabel independen 

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara simultan kedua variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3.7.3.4 Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R²) dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-varibel independen memberikan 
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hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk  memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2011). Pada penelitian ini software yang digunakan sebagai 

alat bantu pengolahan data adalah Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

16. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 

4.1.1 Deskriptif variabel penelitian 

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai deskripsi data masing-masing 

variabel penelitian dan pengaruh 2 variabel bebas yaitu kepemimpinan 

transformasional (X1), motivasi (X2), dengan satu variabel dependen tingkat 

kinerja (Y) karyawan PDAM Kabupaten Brebes 

4.1.1.1 Variabel kepemimpinan Transformasional 

Pada deskriptif variabel kepemimpinan transformasional, penilaian dilakukan 

dengan 4 indikator, yaitu idealized influence, inspirational motivation, intellectual 

simulation, indicidualized consideration. Berikut adalah tabel deskriptif 

kepemimpinan transformasional. 

Tabel 4.1 : Analisis deskriptif variabel Kepemimpinan transformasional 

No Indikator Skor Ideal ∑Skor % Kriteria 

1 Idealized influence 

(pengaruh idealis) 

1395 1043 74,77% Baik 

2 Inspirational motivation 

(motivasi inspirisional) 

1395 979 70,18% Baik 

3 Intellectual stimulation 

(stimulasi intelektual) 

930 635 68,28% Baik 

4 Individualized consideration 

(pertimbangan individu) 

1395 977 70,04% Baik 

 Jumlah 5115 3634 71% Baik 

Sumber : data primer diolah 2013 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui variabel Kepemimpinan 

transformasional di Perusahaan PDAM Kabupaten Brebes termasuk dalam kriteria 
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baik yaitu 71%. Dari masing-masing indikator dapat diketahui masing-masing 

pengaruh indikator kepemimpinan transformasional sebagai berikut Idealized 

influence (pengaruh idealis) termasuk dalam kriteria baik 74,77%,  Inspirational 

motivation (motivasi inspirisional) termasuk dalam kriteria baik 70,18%, 

Intellectual stimulation (stimulasi intelektual) termasuk dalam kriteria baik 

68,28%, dan  Individualized consideration (pertimbangan individu) termasuk 

dalam kriteria baik 70,04%. Dari keempat indikator kepemimimpinan 

transformasional indikator Intellectual stimulation (stimulasi intelektual) 

mempunyai presentasi yang paling rendah yaitu 68,28%. 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel kepemimpinan transformasional 

dapat dilihat dari  frekuensi tiap-tiap indikator kepemimpinan transformasional 

berikut ini: 

Tabel 4.2 : Distribusi frekuensi Indikator Kepemimpinan Transformasional 

PDAM Kabupaten Brebes 

No Indikator Frekuensi (%) 

SS S N TS STS 

1 Idealized influence (pengaruh 

idealis) 

7  

(8%) 

56 

(60%) 

27 

(29%) 

3  

(3%) 

0  

(0%) 

2 Inspirational motivation 

(motivasi inspirisional) 

11 

(12%) 

39 

(42%) 

32 

(34%) 

11 

(12%) 

0  

(0%) 

3 Intellectual stimulation 

(stimulasi intelektual) 

20 

(22%) 

41 

(44%) 

21 

(23%) 

11 

(12%) 

0  

(0%) 

4 Individualized consideration 

(pertimbangan individu) 

4  

(4%) 

47 

(51%) 

33 

(35%) 

8  

(9%) 

1  

(1%) 
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1. Idealized influence (pengaruh idealis) 

Gambaran tentang  Idealized influence  berdasarkan hasil observasi sebagai 

berikut: 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 93 karyawan diperoleh  

frekuensi tingkat idealized influence (pengaruh idealis) kepemimpinan sebagai 

berikut : 7 karyawan (8%) sangat setuju dengan pengaruh idealis pemimpin 

diperusahaan, 56 karyawan (60%) setuju dengan pengaruh idealis pemimpin 

diperusahaan, 27 karyawan (29%) netral dengan pengaruh idealis pemimpin 

diperusahaan, 3 karyawan (3%) tidak setuju dengan pengaruh idealis pemimpin 

diperusahaan, 0 karyawan (0%) sangat tidak setuju dengan pengaruh idealis 

pemimpin diperusahaan. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang 

tentang pengaruh idealis. 

 

 

Gambar 2  : Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang pengaruh idealis      

Sumber : Data primer diolah 2013 
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2. Inspirational motivation (motivasi inspirisional) 

Gambaran tentang motivasi inspirisional berdasarkan hasil observasi sebagai 

berikut: 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui dari 93 karyawan diperoleh  

frekuensi motivasi inspirasional sebagai berikut : 11 karyawan (12%) sangat 

setuju dengan motivasi inspirasional pemimpin diperusahaan, 39 karyawan (42%) 

setuju dengan motivasi inspirasional pemimpin diperusahaan, 32 karyawan (34%) 

netral dengan motivasi inspirasional pemimpin diperusahaan, 11 karyawan (12%) 

tidak setuju dengan motivasi inspirasional pemimpin di perusahaan, 1 karyawan 

(0%) sangat tidak setuju dengan motivasi inspirasional pemimpin diperusahaan. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang motivasi 

inspirasional. 

 

Gambar  3 : Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Inspirational   

motivation (motivasi inspirisional)    

Sumber : Data primer diolah 2013 
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3. Intellectual stimulation (stimulasi intelektual) 

Gambaran tentang stimulasi intelektual berdasarkan hasil observasi sebagai 

berikut: 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui dari 93 karyawan diperoleh  

frekuensi stimulasi intelektual sebagai berikut : 20 karyawan (22%) sangat setuju 

dengan stimulasi intelektual pemimpin diperusahaan, 41 karyawan (44%) setuju 

dengan stimulasi intelektual pemimpin diperusahaan, 21 karyawan (23%) netral 

dengan stimulasi intelektual pemimpin diperusahaan, 11 karyawan (12%) kurang 

setuju dengan stimulasi intelektual pemimpin diperusahaan, 0 karyawan (0%) 

sangat tidak setuju dengan stimulasi intelektual pemimpin diperusahaan. Untuk 

lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang stimulasi intelektual. 

 

Gambar  4 : Diagram Batang Deskriptif Persentasi Intellectual stimulation  

(stimulasi intelektual)      

  Sumber      : data primer diolah 2013 
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4. Individualized consideration (pertimbangan individu) 

Gambaran tentang pertimbangan individu berdasarkan hasil observasi sebagai 

berikut: 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui dari 93 karyawan diperoleh  

frekuensi pertimbangan individu sebagai berikut : 4 karyawan (4%) sangat setuju 

dengan pertimbangan individu pemimpin diperusahaan, 47 karyawan (51%) setuju 

dengan pertimbangan individu pemimpin diperusahaan, 33 karyawan (35%) netral 

dengan pertimbangan individu pemimpin diperusahaan, 8 karyawan (9%) tidak 

setuju dengan pertimbangan individu pemimpin diperusahaan , 1 karyawan (1%) 

sangat tidak setuju dengan pertimbangan individu pemimpin diperusahaan. Untuk 

lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang pertimbangan individu. 

 

Gambar  5 : Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Individualized 

consideration (pertimbangan individu) 

  Sumber    : data primer diolah 2013 
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4.1.1.2 Variabel Motivasi 

Pada deskriptif variabel motivasi, penilaian dilakukan dengan 5 indikator, 

diantaranya adalah achievement (prestasi), recognition (pengakuan), 

rensponsibility (tanggung jawab), challenging work (pekerjaan yang menantang), 

advancement (kemajuan). Berikut adalah tabel deskriptif motivasi. 

Tabel 4.3 : Analisis deskriptif variabel motivasi 

No Indikator Skor Ideal ∑Skor % Kriteria 

1 Achievement (Prestasi) 1395 1010 72,40% Baik 

2 Recognition (pengakuan) 930 712 76,56% Baik 

3 Responsibility (tanggung 

jawab) 

1395 1024 73,41% Baik 

4 Challenging work 

(pekerjaan yang menantang) 

1395 955 68,46% Baik 

5 Advance (kemajuan) 1395 943 67,60 Cukup Baik 

 Jumlah 6510 4644 71% Baik 

Sumber : data diolah 2013 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui variabel Motivasi di Perusahaan 

PDAM Kabupaten Brebes termasuk dalam kriteria baik yaitu 71%. Dari masing-

masing indikator dapat diketahui masing-masing pengaruh indikator motivasi 

sebagai berikut Achievement (Prestasi) termasuk dalam kriteria baik 72,40%, 

Recognition (pengakuan) termasuk dalam kriteria baik 76,56%, Responsibility 

(tanggung jawab) termasuk dalam kriteria baik 73,41%, Challenging work 

(pekerjaan yang menantang) termasuk dalam kriteria baik 68,46%. Dan Advance 

(kemajuan) termasuk dalam kriteria cukup baik 67,60%. Dari keempat indikator 

motivasi indikator Advance (kemajuan) mempunyai presentasi yang paling rendah 

yaitu 67,60%. 
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Untuk lebih detailnya mengenai variabel kepemimpinan transformasional 

dapat dilihat dari  frekuensi tiap-tiap indikator kepemimpinan transformasional 

berikut ini: 

Tabel 4.4 : Distribusi frekuensi Indikator Motivasi 

No Indikator Frekuensi (%) 

SS S N TS STS 

1 Achievement (Prestasi) 13 

(14%) 

37 

(40%) 

38 

(41%) 

5  

(5%) 

0  

(0%) 

2 Recognition (pengakuan) 35 

(38%) 

35 

(38%) 

20 

(22%) 

3  

(3%) 

0  

(0%) 

3 Responsibility (tanggung 

jawab) 

9 

(10%) 

46 

(49%) 

35 

(38%) 

3  

(3%) 

0  

(0%) 

4 Challenging work (pekerjaan 

yang menantang) 

7  

(8%) 

35 

(38%) 

42 

(45%) 

9 

(10%) 

0  

(0%) 

5 Advance (kemajuan) 8  

(9%) 

31 

(33%) 

42 

(45%) 

12 

(13%) 

0  

(0%) 

 

1. Achievement (Prestasi) 

Gambaran tentang Achievement (Prestasi)  berdasarkan hasil observasi sebagai 

berikut: 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui dari 93 karyawan diperoleh  

frekuensi achievement (Prestasi) sebagai berikut : 13 karyawan (14%) sangat 

setuju dengan achievement (Prestasi) yang diberikan perusahaan, 37 karyawan 

(40%) setuju dengan achievement (Prestasi) yang diberikan perusahaan, 38 

karyawan (41%) netral dengan achievement (Prestasi) yang diberikan perusahaan, 

5 karyawan (5%) tidak setuju dengan achievement (Prestasi) yang diberikan 

perusahaan , 0 karyawan (0%) sangat tidak setuju dengan achievement (Prestasi) 

yang diberikan perusahaan. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang 

tentang achievement (Prestasi). 
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Gambar  6  : Diagram Batang Deskriptif Persentasi Achievement (Prestasi).   

 Sumber  : data primer diolah 2013 

2. Recognition (pengakuan) 

Gambaran tentang Recognition (pengakuan)  berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut: 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui dari 93 karyawan diperoleh  

frekuensi recognition (pengakuan) sebagai berikut : 35 karyawan (38%) sangat 

setuju dengan recognition (pengakuan) yang diberikan perusahaan, 35 karyawan 

(38%) setuju dengan recognition (pengakuan) yang diberikan perusahaan, 20 

karyawan (22%) netral dengan recognition (pengakuan) yang diberikan 

perusahaan, 3 karyawan (3%) tidak setuju dengan recognition (pengakuan) yang 

diberikan perusahaan , 0 karyawan (0%) sangat tidak setuju dengan recognition 

(pengakuan) yang diberikan perusahaan. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan 

diagram batang tentang recognition (pengakuan). 
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 Gambar 7 : Diagram Batang Deskriptif Persentasi Recognition (pengakuan). 

 Sumber    : data diolah 2013 

3. Responsibility (tanggung jawab) 

Gambaran tentang responsibility (tanggung jawab)  berdasarkan hasil 

observasi sebagai berikut: 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui dari 93 karyawan diperoleh  

frekuensi responsibility (tanggung jawab) sebagai berikut : 9 karyawan (10%) 

sangat setuju dengan responsibility (tanggung jawab) yang diberikan oleh 

perusahaan, 46 karyawan (49%) setuju dengan responsibility (tanggung jawab) 

yang diberikan oleh perusahaan, 35 karyawan (38%) netral dengan responsibility 

(tanggung jawab) yang diberikan perusahaan, 3 karyawan (3%) tidak setuju 

dengan responsibility (tanggung jawab) yang diberikan perusahaan , 0 karyawan 

(0%) sangat tidak setuju dengan responsibility (tanggung jawab) yang diberikan 

oleh perusahaan. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

responsibility (tanggung jawab) 
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Gambar  8 :  Diagram Batang Deskriptif Persentasi Responsibility (tanggung 

jawab) 

Sumber      : data primer diolah 2013 

4. Challenging work (pekerjaan yang menantang) 

Gambaran tentang challenging work (pekerjaan yang menantang)  berdasarkan 

hasil observasi sebagai berikut: 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui dari 93 karyawan diperoleh  

frekuensi tentang challenging work (pekerjaan yang menantang) sebagai berikut : 

7 karyawan (8%) sangat setuju dengan challenging work (pekerjaan yang 

menantang) yang diberikan perusahaan, 35 karyawan (38%) setuju dengan 

challenging work (pekerjaan yang menantang)  yang diberikan perusahaan , 42 

karyawan (45%) netral dengan challenging work (pekerjaan yang menantang) 

yang diberikan oleh perusahaan, 9 karyawan (10%) tidak setuju dengan 

challenging work (pekerjaan yang menantang) yang diberikan oleh perusahaan , 0 
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karyawan (0%) sangat tidak setuju dengan challenging work (pekerjaan yang 

menantang)  yang diberikan oleh perusahaan. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan diagram batang tentang challenging work (pekerjaan yang menantang) 

 

Gambar  9 : Diagram Batang Deskriptif Persentasi Challenging work 

(pekerjaan yang menantang)       

Sumber  : data primer diolah 2013 

5. Advance (kemajuan) 

Gambaran tentang advance (kemajuan)  berdasarkan hasil observasi sebagai 

berikut: 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui dari 93 karyawan diperoleh  

frekuensi advance (kemajuan) sebagai berikut : 8 karyawan (9%) sangat setuju 

dengan advance (kemajuan) yang diberikan oleh perusahaan, 31 karyawan (33%) 

setuju dengan advance (kemajuan)  yang diberikan oleh perusahaan, 42 karyawan 

(45%) netral dengan advance (kemajuan) yang diberikan oleh perusahaan, 12 

karyawan (13%) tidak setuju dengan advance (kemajuan) yang diberikan oleh 
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perusahaan , 0 karyawan (0%) sangat tidak setuju dengan advance (kemajuan) 

yang diberikan oleh perusahaan. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram 

batang tentang advance (kemajuan) 

 

 

Gambar  10  : Diagram Batang Deskriptif Persentasi Advance (kemajuan)             

Sumber  : data primer diolah 2013 

 

4.1.1.3 Variabel Kinerja 

Pada deskriptif variabel kinerja, penilaian dilakukan dengan 5 indikator, 

diantaranya adalah kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, efektifitas, 

kehadiran. Berikut adalah tabel deskriptif Kinerja. 
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Tabel 4.5 : Analisis deskriptif variabel kinerja 

No Indikator Skor Ideal ∑Skor % Kriteria 

1 Kuantitas 1395 883 63,30% Cukup Baik 

2 Kualitas 1395 914 65,52% Cukup Baik 

3 Ketepatan waktu 1395 919 65,88% Cukup Baik 

4 Efektifitas 930 607 65,27% Cukup Baik 

5 Kehadiran 1395 881 63,13% Cukup Baik 

 Jumlah 6510 4204 65% Cukup Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui variabel kinerja di Perusahaan 

PDAM Kabupaten Brebes termasuk dalam kriteria cukup baik yaitu 65%. Dari 

masing-masing indikator dapat diketahui masing-masing pengaruh indikator 

motivasi sebagai berikut Kuantitas termasuk dalam kriteria cukup baik 63,30%%, 

Kualitas termasuk dalam kriteria cukup baik 65,52%, ketepatan waktu termasuk 

dalam kriteria cukup baik 65,88%, efektifitas termasuk dalam kriteria cukup baik 

65,27%. Dan kehadiran termasuk dalam kriteria cukup baik 63,13%. Dari 

keempat indikator motivasi indikator kehadiran  mempunyai presentasi yang 

paling rendah yaitu 63,13%. 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel kinerja dapat dilihat dari deskripsi 

tiap-tiap indikator kinerja berikut ini: 
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Tabel 4.6 : Distribusi frekuensi Indikator Kinerja PDAM Kabupaten Brebes 

No Indikator Frekuensi (%) 

SS S N TS STS 

1 Kuantitas 0 (0%) 34 

(37%) 

50 

(54%) 

8 (9%) 1 (1%) 

2 Kualitas 5 (5%) 30 

(32%) 

41 

(44%) 

17 

(18%) 

0 (0%) 

3 Ketepatan waktu 2 (2%) 39 

(42%) 

38 

(41%) 

13 

(14%) 

1 (1%) 

4 Efektifitas 17 

(18%) 

35 

(38%) 

27 

(29%) 

10 

(11%) 

4 (4%) 

5 Kehadiran 3 (3%) 27 

(29%) 

42 

(45%) 

21 

(23%) 

0 (0%) 

 

1. Kuantitas 

Gambaran tentang Kuantitas  berdasarkan hasil observasi sebagai berikut: 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui dari 93 karyawan diperoleh  

frekuensi kuantitas sebagai berikut : 0 karyawan (0%) sangat setuju dengan  

kuantitas yang ada diperusahaan, 34 karyawan (37%) setuju dengan kuantitas  

yang ada diperusahaan, 50 karyawan (54%) netral dengan kuantitas yang ada 

diperusahaan, 8 karyawan (9%) tidak setuju dengan kuantitas yang ada 

diperusahaan , 1 karyawan (1%) sangat tidak setuju dengan kuantitas yang ada 

diperusahaan. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

kuantitas. 
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Gambar  11 : Diagram Batang Deskriptif Persentasi kuantitas            

 Sumber  : data primer diolah 2013 

2. Kualitas 

Gambaran tentang kualitas  berdasarkan hasil observasi sebagai berikut: 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui dari 93 karyawan diperoleh  

frekuensi kualitas sebagai berikut : 5 karyawan (5%) sangat setuju dengan kualitas 

yang ada diperusahaan, 30 karyawan (32%) setuju dengan kualitas yang ada 

diperusahaan, 41 karyawan (44%) netral dengan kualitas yang ada diperusahaan, 

17 karyawan (18%) tidak setuju dengan kualitas yang ada diperusahaan , 0 

karyawan (0%) sangat tidak setuju dengan kualitas  yang ada diperusahaan. Untuk 

lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang kualitas. 
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Gambar  12 : Diagram Batang Deskriptif Persentasi kualitas     

Sumber  : data primer diolah 2013 

3. Ketepatan waktu 

Gambaran tentang ketepatan waktu berdasarkan hasil observasi sebagai 

berikut: 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui dari 93 karyawan diperoleh  

frekuensi ketepatan waktu sebagai berikut : 2 karyawan (2%) sangat setuju dengan 

ketepatan waktu yang ada diperusahaan, 39 karyawan (42%) setuju dengan 

ketepatan waktu  yang ada diperusahaan, 38 karyawan (41%) netral dengan 

ketepatan waktu yang ada diperusahaan, 13 karyawan (14%) tidak setuju dengan 

ketepatan waktu yang ada diperusahaan, 1 karyawan (1%) sangat tidak setuju 

dengan ketepatan waktu  yang ada diperusahaan. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan diagram batang tentang ketepatan waktu. 
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Gambar  13 : Diagram Batang Deskriptif presentasi ketepatan waktu             

Sumber : data primer diolah 2013 

4. Efektifitas  

Gambaran tentang ketepatan waktu  berdasarkan hasil observasi sebagai 

berikut: 

Berdasarkan tabel di 4.6 atas dapat diketahui dari 93 karyawan diperoleh  

frekuensi efektifitas sebagai berikut : 17 karyawan (18%) sangat setuju dengan 

efektifitas yang ada diperusahaan, 35 karyawan (38%) setuju dengan efektifitas  

yang ada diperusahaan, 27 karyawan (29%) netral dengan efektifitas yang ada 

diperusahaan, 10 karyawan (11%) tidak setuju dengan efektifitas yang ada 

diperusahaan , 4 karyawan (4%) sangat tidak setuju dengan efektifitas  yang ada 

diperusahaan. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

efektifitas 
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Gambar  14 : Diagram Batang Deskriptif presentasi efektifitas 

Sumber   : data primer diolah 2013 

5. Kehadiran 

Gambaran tentang kehadiran  berdasarkan hasil observasi sebagai berikut: 

Berdasarkan 4.6 tabel di atas dapat diketahui dari 93 karyawan diperoleh  

frekuensi kehadiran sebagai berikut : 3 karyawan (3%) sangat setuju dengan 

kehadiran yang ada diperusahaan, 27 karyawan (29%) setuju dengan kehadiran  

yang ada diperusahaan, 42 karyawan (45%) netral dengan kehadiran yang ada 

diperusahaan, 21 karyawan (23%) tidak setuju dengan kehadiran yang ada 

diperusahaan , 0 karyawan (0%) sangat tidak setuju dengan kehadiran  yang ada 

diperusahaan. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

kehadiran. 
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Gambar  15  : Diagram Batang Deskriptif presentasi kehadiran 

Sumber   : data primer diolah 2013 
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4.1.2 Uji Asumsi Klasik 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dapat 

dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Uji normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 93 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.27657615 

Most Extreme Differences Absolute .051 

Positive .043 

Negative -.051 

Kolmogorov-Smirnov Z .496 

Asymp. Sig. (2-tailed) .967 

a. Test distribution is Normal.  

 

Analisis data hasil Output: 

 Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Data berAnalisis deskriptif indikator normal 

H1 : Data tidak berAnalisis deskriptif indikator normal 

 Jawaban Pertanyaan  penerimaan H0  

H0 diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5%. 

Dari tabel diatas diperoleh nilai sig = 0,967 = 96,7% > 5% , maka H0 diterima. 

Artinya data sampel berdistribusi secara normal. Sehingga dapat digunakan 

sebagai pertimbangan analisis data. 



81 
 

 
 

Uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot  sebagai berikut. 

 
Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel 

dependen Y (kinerja) memenuhi asumsi normalitas. 

4.1.2.2 Uji Multikolinearitas  

Hasil perhitungan menggunakan program SPSS 16 dapat dilihat pada tabel 4.8 

Tabel 4.8 

Uji Multikolinearitas. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.174 4.243  .277 .783   

Kepemimpinan 

Transformasional 
.562 .090 .470 6.255 .000 .890 1.124 

Motivasi .442 .076 .436 5.797 .000 .890 1.124 

a. Dependent Variable: Kinerja       
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Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang 

ditemukan ada korelasi antar variabel bebas. Model yang baik adalah model yang 

tidak terdapat korelasi antara variabel bebas, untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolonearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai toleransi 

dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 

10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam 

model regresi.  

Berdasarkan tabel 4.8 diatas terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai 

tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini. 

4.1.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Tabel 4.9 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.743 2.361  -.738 .462 

Kepemimpinan transformasional .082 .050 .180 1.639 .105 

Motivasi .008 .042 .021 .192 .848 

a. Dependent Variable: Abs_res    

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser. Uji glejser 

yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel 
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independen. Hasil perhitungan menggunakan program SPSS 16  dapat dilihat 

pada tabel 4.9 diatas 

Hasil tampilan output SPSS pada tabel 4.9 diatas dengan jelas menunjukkan 

semua variabel independen mempunyai nilai sig ≥ 0.05. Hal ini terlihat dari nilai 

sig pada tiap-tiap variabel independen seluruhnya di atas 0.05, dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. 

Uji Heteroskedastisitas juga dapat dilihat pada grafik scatterplot 

 
 

Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini. 
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4.1.3 Pengujian Hipotesis 

4.1.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.10 

 Analisis Regresi Linear Berganda  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.174 4.243  .277 .783 

Kepemimpinan Transformasional .562 .090 .470 6.255 .000 

Motivasi .442 .076 .436 5.797 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja     

Persamaan regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.10 diatas. 

Berdasarkan analisis dengan program SPSS 16 for Windows diperoleh hasil 

persamaan regresi berganda sebagai berikut: Y = 1.174 + 0.562X1 + 0.442X2 

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

1. Konstanta  = 1.174  

Jika variabel kepemimpinan transformasional dan motivasi sama dengan 

nol, maka variabel kinerja sebesar 1.174 

2. Koefisien X1 = 0.562 

Jika variabel kepemimpinan transformasional mengalami kenaikan sebesar 

satu tingkat, sementara motivasi dianggap tetap, maka akan menyebabkan 

kenaikan kinerja sebesar 0.562 

3. Koefisien X2 = 0.442 
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Jika variabel motivasi mengalami kenaikan sebesar satu tingkat, sementara 

kepemimpinan transformasional dianggap tetap, maka akan menyebabkan 

kenaikan kinerja sebesar 0.442 

4.1.3.2 Uji t (Uji Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial) variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Hasil 

output dari SPSS dapat dilihat pada tabel 4.11 

Tabel 4.11 

Uji t (uji parsial) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.174 4.243  .277 .783 

Kepemimpinan transformasional .562 .090 .470 6.255 .000 

Motivasi .442 .076 .436 5.797 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja     

 

Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel X1 kepemimpinan 

transformasional diperoleh nilai t hitung sebesar 6,255 dengan tingkat signifikansi 

0,000. Karena mempunyai nilai signifikansi 0,000 < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini menunjukan bahwa secara parsial H1 yang menyatakan variabel 

kepemimpinan transformasional berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 

kinerja terbukti. Pada variabel X2 diperoleh nilai t hitung sebesar 5,797 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Karena mempunyai nilai signifikansi 0.000 < 0.05 
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maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukan bahwa secara parsial H2 

yang menyatakan variabel motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

variabel kinerja terbukti. 

4.1.3.2.1 Koefisien determinasi  parsial (r
2
) 

Selain melakukan uji t maka perlu juga mencari besarnya koefisien 

determinasi parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. Uji determinasi 

parsial ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Secara parsial kontribusi kepemimpinan transformasional, motivasi , terhadap 

kinerja bisa dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.12 

Koefisien determinasi parsial (r
2
) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 1.174 4.243  .277 .783    

Kepemimpinan 

transformasional 
.562 .090 .470 6.255 .000 .615 .550 .444 

Motivasi .442 .076 .436 5.797 .000 .592 .521 .411 

a. Dependent Variable: Kinerja        

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui besarnya r
2
 kepemimpinan 

transformasional adalah 30,25%, yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial 
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untuk variabel kepemimpinan transformasional dikuadratkan yaitu (0.550)
2 

X 

100%. Besarnya pengaruh motivasi adalah 27.14%, yang diperoleh dari koefisien 

korelasi parsial untuk variabel motivasi dikuadratkan yaitu (0,521)
2 

X 100%. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan transformasional memberikan 

pengaruh lebih besar terhadap kinerja dibandingkan variabel motivasi. 

4.1.3.3 Uji  F (Uji Simultan) 

Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut uji kelinieran 

persamaan regresi. 

Tabel 4.13 

Uji F (uji simultan) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 576.301 2 288.150 54.389 .000
a
 

Residual 476.818 90 5.298   

Total 1053.118 92    

a. Predictors: (Constant), Motivasi, 

Kepemimpinan transformasional 

    

b. Dependent Variable: Kinerja     

 

Dari uji Anova atau F Test di dapat nilai F hitung 54,389 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikan 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Hal ini menunjukan bahwa secara simultan H3 yang menyatakan 

variabel kepemimpinan transformasional dan variabel motivasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap variabel kinerja terbukti. 



88 
 

 
 

4.1.3.4 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel dependen yang dapat dilihat pada tabel 4.14 

Tabel 4.14 

Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .740
a
 .547 .537 2.30173 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Kepemimpinan 

transformasional 

 

 

Pada tabel di atas diperoleh nilai Adjusted R
2
 = 0.547 = 53,7%, hal ini berarti 

variabel kepemimpinan transformasional dan motivasi secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel kinerja sebesar 53,7%, dan sisanya 47,3% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh jawaban bahwa variabel kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. hal ini 

berarti semakin tinggi kepemimpinan transformasional pada suatu perusahaan 

berdampak pada semakin tinggi kinerja pada perusahaan tersebut. Penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Sebelumnya yang 

dilakukan oleh Marnis (2012) dan Nawawi (2012), menunjukan bahwa 
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kepemimpinan transformasional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Pemimpin transformasional merupakan penerapan visi diikuti oleh 

pentingnya penerapan pemimpin yang mampu membuat perubahan disemua 

aspek. Model kepemimpinan transformasional mampu menyediakan solusi dalam 

pemahaman tentang apa yang membuat seorang pemimpin memiliki pengaruh 

yang besar bagi pengikutnya atau karyawan sehingga dapat menciptakan 

peningkatan kinerja secara berkelanjutan. 

Hasil analisis deskriptif presentasi penelitian menunjukan bahwa 

kepemimpinan transformasional pada karyawan PDAM Kabupaten Brebes 

tergolong dalam kriteria baik yaitu sebesar 71%. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa kepemimpinan transformasional yang diberikan telah baik dari segi 

pengaruh idealis, mampu memberikan motivasi dan inspirasi, memberikan 

dukungan dan perhatian terhadap semua karyawan. Hasil tersebut juga 

menunjukan bahwa karyawan merasa puas dengan gaya kepemimpinan 

transformasional yang diterapkan. 

Idealised influence (pengaruh idealis) merupakan salah satu dari indikator dari 

kepemimpinan transformasional yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Idealized influence mengandung makna saling berbagi resiko, melalui 

pertimbangan atas kebutuhan yang dipimpin diatas kebutuhan pribadi, dan 

perilaku moral serta etis. Menyangkut visi dan tujuan yang menantang dan 

memotivasi karyawan untuk bekerja diluar kepentingan pribadi mereka untuk 

mencapai tujuan bersama. Dari hasil analisis deskriptif presentasi Idealised 

influence (pengaruh idealis) termasuk dalam kriteria baik yaitu 74,77%. Hal ini 
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menunjukan bahwa karyawan merasa senang dengan pemimpin yang 

menghasilkan rasa hormat (respect) dan rasa percaya diri (trust) dari orang–orang 

yang dipimpinnya dan karyawan merasa senang kepada pemimpin yang 

menunjukan sikap disiplin dalam bekerja. 

Inspirational motivation (mampu memberikan motivasi dan inspirasi) juga 

merupakan indikator kepemimpinan transformasional yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan. Dari hasil analisis deskriptif presentase Inspirational 

motivation (mampu memberikan motivasi dan inspirasi) termasuk dalam kriteria 

baik yaitu sebesar 70,18 % hal ini menunjukan bahwa karyawan menyukai sosok 

pemimpin yang mampu memberikan motivasi dan inspirasi kepada karyawan 

sehingga pencapaian kinerja yang optimal dapat dicapai, seperti memberikan 

semangat ketika karyawan mengalami penurunan kinerja, dan membantu 

karyawan bila karyawan mempunyai masalah dalam pekerjaan. 

Individualized consideration (pertimbangan individu) juga merupakan salah 

satu indikator kepemimpinan transformasional. Dari hasil analisis deskriptif 

Individualized consideration (pertimbangan individu) termasuk dalam kriteria 

baik yaitu 70,04%. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar karyawan 

merasa telah diberikan pemimpin yang selalu mendengarkan dengan penuh 

perhatian, dan memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan prestasi dan 

kebutuhan diri orang–orang yang dipimpinnya untuk berprestasi dan berkembang, 

pemimpin yang memberikan pelatihan kerja pada karyawan dalam program kerja 

yang akan dilaksanakan dan pemimpin selalu menjalin hubungan dan komunikasi 

yang baik terhadap karyawan. 
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Berdasarkan analisis deskriptif presentase diantara semua indikator 

kepemimpinan transformasional, Intellectual simulation (stimulasi intelektual) 

menunjukan nilai yang rendah dibandingkan dengan indikator yang lain yaitu 

sebesar 68,28% namun masih masuk dalam kriteria baik. Hal ini menggambarkan 

bahwa karyawan masih merasa  kurang dengan ide-ide atau gagasan kreatif yang 

diberikan pimpinan yang berkaitan dengan pekerjaan, pemimpin dianggap 

karyawan kurang memberikan saran atau nasehat teknis yang berkaitan dengan 

pekerjaan.  

4.2.2 Pengaruh motivasi terhadap kinerja 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh jawaban bahwa variabel motivasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, hal ini berarti semakin tinggi 

motivasi didalam suatu perusahaan berdampak pada semakin tinggi kinerja pada 

perusahaan tersebut. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan 

oleh Oluseyi dan Ayo (2009) , Simanjuntak dan Calam (2012), menunjukan 

bahwa Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Ketika 

orang–orang termotivasi ditempat kerja, otomatis kinerja juga akan tinggi. 

Motivasi karyawan juga merupakan unsur yang sangat penting untuk mencapai 

kemajuan perusahaan, mengatasi masalah, dan mencapai tujuan perusahaan.  

Hasil analisis deskriptif presentasi penelitian menunjukan bahwa motivasi 

pada karyawan PDAM Kabupaten Brebes tergolong dalam kriteria baik yaitu 

sebesar 71%. Hal ini memberikan gambaran bahwa motivasi yang diberikan telah 

baik dari segi Achievement (prestasi), Recognition (pengakuan), Responsibility 
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(tanggung jawab), Challenging work (pekerjaan yang menantang), Advancement 

(kemajuan). Hasil tersebut juga menunjukan bahwa karyawan merasa puas dengan 

motivasi yang diberikan. Hal ini sesuai dengan teori Herzberg (Desler, 2010:332) 

. Cara yang tepat untuk memotivasi menurut Herzberg adalah mengatur pekerjaan 

sedemikian rupa sehingga orang itu memperoleh rasa keberhasilan dengan 

melakukan pekerjaan itu. Selanjutnya, dengan melaksanakan pekerjaan itu orang 

tersebut termotivasi untuk terus berusaha memenuhi kebutuhannya tanpa batas 

dalam rangka upaya pemuasan kebutuhan tingkat yang lebih tinggi seperti 

keberhasilan dan pengakuan 

Recognition (pengakuan) merupakan salah satu dari indikator dari motivasi 

yang dapat memepengaruhi kinerja karyawan. Dari hasil analisis deskriptif 

presentasi Recognition (pengakuan) termasuk dalam kriteria baik yaitu 76,56%. 

Hal ini menunjukan bahwa karyawan merasa pengakuan yang diberikan oleh 

perusahaan telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh karyawan. Karyawan 

merasa diakui dan dihargai apabila mereka melaksanakan tanggung jawab 

pekerjaannya dengan baik dengan diberi imbalan sesuai dengan pekerjaan yang 

telah mereka capai. Selain itu pengakuan dan dorongan dari tim kerja juga 

membantu karyawan untuk bekerja lebih baik. 

Responsibility (tanggung jawab) merupakan salah satu dari indikator dari 

motivasi yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Dari hasil analisis 

deskriptif presentasi Responsibility (tanggung jawab) termasuk dalam kriteria baik 

yaitu 73,41%. Hal ini menunjukan bahwa karyawan merasa responsibility 

(tanggung jawab) yang diberikan oleh perusahaan telah sesuai dengan apa yang 
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diharapkan oleh karyawan. Karyawan merasa memiliki tanggung jawab terhadap 

pekerjaannya sehingga karyawan memiliki motivasi tersendiri untuk selalu 

menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan dan diberikan perusahaan. 

Achievement (prestasi) merupakan salah satu dari indikator dari motivasi yang 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Dari hasil analisis deskriptif presentasi 

Achievement (prestasi) termasuk dalam kriteria baik yaitu 72,40%. Hal ini 

menunjukan bahwa karyawan merasa kebutuhan prestasi yang diberikan 

perusahaan telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh karyawan. karyawan 

merasa tertantang ketika perusahaan memberikan pekerjaan yang menantang dan 

sukar untuk melatih kemampuan karyawan dan untuk mencapai prestasi yang 

diinginkan oleh karyawan. 

Chalengging work (pekerjaan yang menantang) merupakan salah satu 

indikator motivasi yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Dari hasil analisis 

deskriptif presentasi Chalengging work (pekerjaan yang menantang) termasuk 

dalam criteria baik yaitu 68,46%. Hal ini menunjukan bahwa Chalengging work 

(pekerjaan yang menantang) yang diberikan oleh perusahaan telah sesuai dengan 

apa yang diharapkan oleh karyawan. Karyawan merasa diberi kesempatan oleh 

perusahaan untuk bekerja menggunakan metode kerjanya sendiri ,dan  karyawan 

melakukan banyak hal berbeda serta menggunakan ketrampilan yang bervariasi 

sehingga karyawan merasa tertantang dalam melakukan pekerjaannya sehingga 

dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
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Berdasarkan analisis deskriptif presentase diantara semua indikator motivasi 

Advancement (kemajuan) menunjukan nilai yang rendah dibandingkan dengan 

indikator yang lain yaitu sebesar 67,60% masuk dalam kriteria cukup. Hal ini 

menggambarkan bahwa karyawan yang  telah menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik dan  karyawan berprestasi kurang menjamin untuk maju ke jabatan (posisi) 

yang lebih tinggi dan karyawan merasa bonus, tunjangan atau penghargaan untuk 

prestasi kerja yang bagus masih kurang diberikan oleh perusahaan.



 
 

95 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kepemimpinan transformasional masuk dalam kategori baik, Motivasi dalam 

kategori baik, tetapi masih terdapat indikator yang masuk dalam kriteria cukup 

yaitu Advance (kemajuan) hal ini berarti karyawan yang  telah menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik dan  karyawan yang berprestasi merasa kurang di 

berikan kesempatan oleh perusahaan untuk maju ke jabatan (posisi) yang lebih 

tinggi dan karyawan merasa bonus, tunjangan atau penghargaan untuk prestasi 

kerja yang bagus masih kurang diberikan oleh perusahaan. Kinerja karyawan 

pada PDAM Kabupaten Brebes masuk dalam kategori cukup. Hal ini berarti 

masing-masing indikator kinerja di perusahaan PDAM Kabupaten Brebes 

perlu ditingkatkan lagi sehingga terwujud peningkatan kinerja yang 

diharapkan perusahaan. 

2. Kepemimpinan transformasional secara parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan PDAM Kabupaten Brebes. Ini berarti semakin 

tinggi kepemimpinan transformasional pada suatu perusahaan berdampak pada 

semakin tinggi kinerja pada perusahaan tersebut. 

3. Motivasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan PDAM Kabupaten Brebes. Hal ini berarti semakin tinggi motivasi 
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pada suatu perusahaan berdampak pada semakin tinggi kinerja pada 

perusahaan tersebut. 

4. Kepemimpinan transformasional dan motivasi secara simultan berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja PDAM Kabupaten Brebes. Kepemimpinan 

transformasional memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja 

karyawan PDAM Kabupaten Brebes dibandingkan dengan motivasi. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes : 

a. Kinerja karyawan PDAM Kabupaten Brebes masih belum optimal terbukti 

dari Kinerja karyawan masuk dalam kriteria cukup, masing-masing 

indikator kinerja juga masuk dalam kriteria cukup antara lain kuantitas, 

Perusahaan perlu merangkul dan mengawasi karyawan agar karyawan 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, cepat, dan karyawan diharapkan 

memahami hasil pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

perusahaan, selain itu perusahaan diharapkan  memberi imbalan kepada 

karyawan yang bekerja diluar jam kerja normal agar karyawan termotivasi 

untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Kualitas, perusahaan perlu melakukan seleksi dan rekruitmen kepada 

karyawannya sehingga karyawan dapat bekerja secara maksimal sesuai 

dengan bidang yang dikuasainya, atau perusahaan mengadakan pelatihan 

kepada karyawannya sehingga kemampuan, ketrampilan dan pengetahuan 
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karyawan mengenai pekerjaannya dapat ditingkatkan dan karyawan dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan baik. Ketepatan waktu, 

perusahaan perlu meningkatkan disiplin kepada karyawannya sehingga 

karyawan dapat mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan batas waktu 

yang telah ditentukan oleh perisahaan. Efektifitas, fasilitas dan peralatan 

kerja yang ada diperusahaan perlu di rawat dan diperhatikan sehingga 

dapat membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya, selain itu 

pemahaman mengenai SOP yang ada diperusahaan perlu dijelaskan 

kepada karyawan agar karyawan dapat bekerja sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan perusahaan. Kehadiran, perusahaan perlu meningkatkan 

disiplin waktu kepada karyawannya. memberikan teguran maupun 

pemotongan gaji bagi karyawan yang terlambat atau yang tidak masuk 

tanpa keterangan, sehingga tingkat absen karyawan baik terlambat maupun 

alfa dapat dikurangi. Apabila tingkat absensi diperusahaan dapat dikurangi 

tingkat pengaduan pelanggan yang belum teratasi akan berkurang sehingga 

pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan karyawan 

PDAM Kabupaten Brebes 

b. Pengoptimalan kinerja karyawan pada PDAM Kabupaten Brebes dapat 

dilakukan melalui peran serta dari pimpinannya dimana pimpinan perlu 

meningkatkan peranannya sebagai stimulasi intelektual. Antara lain 

Pemimpin diharapkan selalu berkoordinasi dengan memberikan perhatian 

dan pengarahan kepada tugas-tugas dan pekerjaan karyawan, pemimpin 

diharapkan tidak ketinggalan menyampaikan target perusahaan, sehingga 
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adanya pengaduan pelanggan mengenai kebocoran, water meter yang 

rusak segera bisa teratasi. Selain itu peran pemimpin sebagai pertimbangan 

individu juga perlu ditingkatkan lagi, pemimpin diharapkan dapat 

memberikan kebijakan yang tegas memberikan sanki atau pemotongan 

gaji bagi karyawan yang tidak disiplin sesuai dengan peraturan 

perusahaan,selain itu pemimpin juga perlu menjalin komunikasi yang baik 

dengan karyawan, sehingga dapat memperbaiki tingkat absensi karyawan 

di perusahaan PDAM Kabupaten Brebes agar lebih baik lagi sehingga 

karyawan dapat berprestasi dan mampu bekerja sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

c. Selain faktor kepemimpinan faktor motivasi di PDAM Kabupaten Brebes 

juga perlu diperhatikan lagi. Dimana dengan adanya motivasi diharapkan 

dapat mendorong dan meningkatkan gairah kerja karyawan untuk 

mencapai kinerja yang tinggi. Perusahaan diharapkan meningkatkan 

peranan motivasi dalam bentuk Advance (kemajuan). Antara lain 

memberikan bonus kepada karyawan yang berprestasi, karyawan yang 

berprestasi diberikan kesempatan untuk maju ke jabatan yang lebih baik 

lagi dan pemberian kendaraan dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan 

karyawan dan kemampuan perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diduga ada variabel lain yang dapat meningkatkan kinerja karyawan, 

diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memperdalam penelitian dengan 

menambahkan variabel lain misalnya disiplin kerja, pelatihan dan seleksi, 
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rekruitmen karyawan dan keperilakuan lainnya yang dimungkinkan 

mempengaruhi kinerja karyawan. 
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KUESIONER PENELITIAN 

Dengan Hormat, 

Terima kasih atas kesediaan Saudara untuk berpartisipasi untuk 

mengisi dan menjawab seluruh pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini. 

Penelitian ini digunakan untuk menyusun skripsi yang berjudul 

“PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, MOTIVASI 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PDAM KABUPATEN BREBES”. 

Kuesioner ini ditujukan untuk para karyawan PDAM Kabupaten Brebes 

Untuk itu diharapkan para responden dapat memberikan jawaban 

yang sebenar-benarnya demi membantu penelitian ini. Atas kesediaannya 

saya ucapkan terima kasih, semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita 

semua. 

Hormat Saya, 

Muhammad Faris Wiedyono 

         NIM. 7311409014  
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KUESIONER MENGENAI DATA PRIBADI 

 

 

Nama : 

Bagian / Unit kerja : 

 

Petunjuk pengisian : 

1. Isilah daftar pertanyaan berikut dengan cara member tanda check list (√) pada 

salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan persepsi saudara. Tidak ada 

jawaban benar atau salah, peneliti lebih melihat angka – angka terbaik dari 

persepsi saudara tentang kepemimpinan transformasional, motivasi dan 

kinerja karyawan 

2. Jawaban tersedia beberapa huruf yang mempunyai arti sebagai berikut 

SS  : Sangat setuju 

S  : Setuju 

N  : Netral 

TS  : Tidak setuju 

STS : Sangat tidak setuju  

 

Daftar Pertanyaan 

 

 

Variabel Kinerja 

No Pertanyaan / Pertanyaan SS S N TS STS 

 Kinerja      

A.  Kuantitas      

1.  Dalam keadaan tertentu saya bersedia 

bekerja lebih dari jam kerja normal 

untuk menyelesaikan pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawab saudara 

     

2.  Pekerjaan dikantor yang menjadi 

tanggung jawab saudara selalu saudara 

kerjakan dengan cepat 
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3.  Ketika bekerja, saudara memahami hasil 

/ output yang nantinya akan dicapai 

     

B.  Kualitas      

4.  Saudara menyelesaikan pekerjaan 

dengan cermat dan baik 

     

5.  Saudara selalu mengerjakan pekerjaan 

dikantor dengan tepat, sesuai bidang 

pekerjaan yang dibebankan perusahaan 

     

6.  Pimpinan tidak pernah complain dengan 

hasil pekerjaan yang saudara berikan 

     

C.  Ketepatan waktu dari hasil      

7.  Waktu yang diberikan perusahaan cukup 

untuk menyelesaikan pekerjaan saudara 

     

8.  Saudara membantu memberikan 

orientasi terhadap karyawan baru 

walaupun tidak diminta 

     

9.  Waktu kerja yang ada mampu 

dioptimalkan untuk menyelesaikan 

pekerjaan 

     

D.  Efektivitas       

10.  Saudara merasa terbantu dengan adanya 

SOP (Standar Operasional Prosedur) 

sehingga mempermudah dalam bekerja 

     

11.  Fasilitas dan peralatan yang diberikan 

oleh perusahaan membantu 

menyelesaikan pekerjaan saudara 

     

12.  Waktu luang yang ada saudara gunakan 

untuk menyelesaikan pekerjaan 

     

E.  Kehadiran      

13.  saudara hadir ditempat kerja sesuai 

dengan jam yang ditentukan 

     

14.  saudara pulang kantor sesuai dengan 

jam yang telah ditentukan 

     

15.  Jam kantor yang ditetapkan perusahaan 

membuat saudara nyaman ditempat 

kerja 
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Variabel Kepemimpinan Transformasional 

No Pertanyaan / Pertanyaan SS S N TS STS 

 Kepemimpinan Transformasional      

A.  Idealised influence (pengaruh idealis) 

 

     

1.  Saudara melaksanakan perintah 

pimpinan dengan sebaik-baiknya 

     

2.  Pimpinan menunjukan sikap disiplin 

dalam bekerja 

     

3.  Pimpinan menghormati pendapat setiap 

bawahan 

     

B.  Inspirational motivation (motivasi 

insiparional) 

     

4.  Pimpinan memberikan motivasi kepada 

saudara dalam bekerja 

     

5.  Pimpinan memberikan semangat ketika 

saudara mengalami penurunan kerja 

atau target perusahaan yang tidak 

terpenuhi 

     

6.  Pengawasan dari pemimpin yang 

membuat saudara bersemangat dalam 

bekerja 

     

C.  Intellectual stimulation (stimulasi 

intelektual) 

     

7.  Pimpinan memberikan pengarahan 

kepada karyawan didalam mengerjakan 

pekerjaan yang ditugaskan 

     

8.  Pimpinan selalu menyampaikan ide-ide 

atau gagasan kreatif yang berkaitan 

dengan pekerjaan 

     

9.  Pimpinan memberikan saran atau 

nasehat teknis yang berkaitan dengan 

pekerjaan 

     

D.  Individualized consideration      

10.  Pimpinan mengadakan program-

program baru untuk pengembangan 

karyawan 

     

11.  Pimpinan memberikan pelatihan kerja 

pada karyawan dalam program kerja 

yang akan dilaksanakan 
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12.  Pimpinan selalu menjalin hubungan dan 

komunikasi yang baik terhadap 

karyawan 

     

 

Variabel Motivasi 

No Pertanyaan / Pertanyaan SS S KS TS STS 

 Motivasi      

A.  Achievement (prestasi)      

1.  Saudara menikmati pekerjaan yang 

menantang dan sukar 

     

2.  Saudara mencari cara-cara baru untuk 

mengatasi kesukaran yang saudara 

hadapi 

     

3.  Saudara dapat bekerja dibawah tekanan 

dan batas waktu 

     

B.  Recognition (pengakuan)      

4.  Ada suatu dorongan dalam tim kerja 

yang membuat saudara ingin 

memberikan yang terbaik 

     

5.  Dalam perusahaan ada mekanisme 

untuk memberi imbalan kepada pekerja 

yang telah menyelesaikan dengan baik 

tanggung jawab pekerjaannya 

     

6.  Karyawan akan diberitahu dan diakui 

perusahaan bila mengerjakan pekerjaan 

dengan baik 

     

C.  Responsibility (tanggung jawab)      

7.  Keharusan penyelesaian pekerjaan 

sebagai satu kesatuan dan setiap bagian 

pekerjaan dapat diketahui. Hal ini 

memberi kesempatan kepada saudara 

untuk menyelesaikan satu pekerjaan 

total dari awal sampai akhir  

     

8.  Saudara akan kerja lembur untuk 

menyelesaikan pekerjaan, sekalipun 

tidak dibayar 

     

9.  Menyelesaikan pekerjaan bagi saudara 

memiliki arti yang sangat banyak, lebih 

dari pada sekedar uang 
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D.  Challenging work (pekerjaan yang 

menantang) 

     

10.  Setiap karyawan diijinkan untuk 

menggunakan metode kerjanya sendiri 

     

11.  Pekerjaan mengharuskan saudara 

melakukan banyak hal berbeda serta 

menggunakan ketrampilan yang 

bervariasi 

     

12.  Saudara mempunyai sesuatu yang 

menarik dan baru yang harus saudara 

kerjakan dalam pekerjaan saudara 

     

E.  Advancement (kemajuan)      

13.  Pekerjaan saudara memberikan jaminan 

kerja selama saudara dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan bagus 

     

14.  Pekerjaan saudara memberikan 

kesempatan untuk maju ke jabatan 

(posisi) yang lebih tinggi 

     

15.  Perusahaan memberikan bonus, 

tunjangan atau penghargaan untuk 

prestasi kerja yang bagus 
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Hasil Uji Validitas dan Reabilitas 

 

 

 

       Kepemimpinan Transformasional 
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Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 93 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.27657615 

Most Extreme Differences Absolute .051 

Positive .043 

Negative -.051 

Kolmogorov-Smirnov Z .496 

Asymp. Sig. (2-tailed) .967 

a. Test distribution is Normal.  

 

Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.174 4.243  .277 .783   

Kepemimpinan 

Transformasional 
.562 .090 .470 6.255 .000 .890 1.124 

Motivasi .442 .076 .436 5.797 .000 .890 1.124 

a. Dependent Variable: Kinerja       
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Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.743 2.361  -.738 .462 

Kepemimpinan transformasional .082 .050 .180 1.639 .105 

X2 .008 .042 .021 .192 .848 

a. Dependent Variable: Abs_res    

 

Analisis Regresi Berganda dan Uji Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.174 4.243  .277 .783 

Kepemimpinan Transformasional .562 .090 .470 6.255 .000 

Motivasi .442 .076 .436 5.797 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja     

 

Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 1.174 4.243  .277 .783    

Kepemimpinan 

transformasional 
.562 .090 .470 6.255 .000 .615 .550 .444 

Motivasi .442 .076 .436 5.797 .000 .592 .521 .411 

a. Dependent Variable: Kinerja        
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Uji F (Simultan) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 576.301 2 288.150 54.389 .000
a
 

Residual 476.818 90 5.298   

Total 1053.118 92    

a. Predictors: (Constant), Motivasi, 

Kepemimpinan transformasional 

    

b. Dependent Variable: Kinerja     

 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .740
a
 .547 .537 2.30173 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Kepemimpinan 

transformasional 

 

 

 

 


