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SARI 
 

Hashfi, Mailul. 2010. “Pengaruh Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap 
Kinerja Karyawan pada PT. Kereta Api Indonesia Daop IV Semarang”. Skripsi. 
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Dosen 
Pembimbing I.Dr. Achmad Slamet, M.Si. Dosen Pembimbing II. Sri Wartini, SE., 
MM. 
 
Kata Kunci : Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Kinerja Karyawan 

PT. Kereta Api Daop IV Semarang adalah salah satu perusahaan milik 
pemerintah yang bergerak dalam bidang transportasi darat yang selalu berusaha 
untuk meningkatkan kinerjanya disektor jasa transportasi kereta api, baik itu 
berupa kualitas maupun SDM. Dari survei awal diketahui bahwa masih terdapat 
kelemahan dalam kinerja karyawan yang dilihat dari tingginya tingkat kehadiran 
karyawan dan indisipliner karyawan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja 
perusahaan. Permasalahan yang dikaji adalah sejauhmana pengaruh persepsi 
kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan secara parsial 
maupun simultan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan 
menganalisis pengaruh persepsi kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap 
kinerja karyawan baik secara parsial maupun simultan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT. Kereta 
Api Daop IV Semarang sebanyak 166 karyawan. Pengambilan sampel dengan 
teknik proporsional random sampling diperoleh sampel 62 karyawan. Metode 
pengambilan data dengan menggunakan angket (kuesioner) yang dibagikan 
kepada karyawan yang dijadikan sampel penelitian. Analisis data yang digunakan 
yaitu analisis regresi berganda dan koefisien determinasi. 
 Hasil penelitian dengan analisis regresi diperoleh persamaan Y= 15.505 + 
0.192X1 + 0.304X2. Hasil pengujian secara simultan diperoleh F hitung sebesar 
36.915 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Berdasarkan uji t pengaruh persepsi 
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan diperoleh persamaan Y = 20.098 + 
0.274 X1 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 dan koefisien determinasi sebesar 
43.5%, sedangkan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 
diperoleh persamaan Y = 21.267 + 0.491 X2 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 dan 
koefisien determinasi sebesar 38.5%. Hasil koefisien determinasi yang sudah 
disesuaikan sebesar 0,541 artinya 54,1% variabel kinerja karyawan dipengaruhi 
variabel independen kepemimpinan dan lingkungan kerja serta sisanya 45,9% 
dipengaruhi variabel variabel lain diluar penelitian. 

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

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Organisasi didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yang hanya  dapat 

dilakukan dengan cara kerja sama. Organisasi menjadi sangat menentukan bagi 

manusia untuk berkarya menciptakan suatu pengharapan untuk imbalan, baik 

berupa uang maupun penghargaan serta kepuasan tertentu, untuk dapat bertahan 

dan menjalani kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, sampai 

suatu ketika dia harus berhenti berkarya karena proses alamiah memasuki masa 

pensiun atau karena kemauannya sendiri untuk keluar dari organisasi. 

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu 

karyawannya. Setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan kinerja karyawan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan 

perusahaan akan tercapai. Berbagai cara akan ditempuh oleh perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja karyawannya, misalnya dengan melalui pendidikan, 

pelatihan, memberikan kompensasi yang layak, pemberian motivasi dan 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 

Dalam kinerja dikenal dengan adanya penilaian kinerja yang digunakan 

untuk pengukuran kinerja. Pada PT. Kereta Api (Persero) penilaian kinerja diatur 

dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/KP.403/II/2KA-2001 tentang penilaian 

kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai pada PT. Kereta Api (Persero) 

menggunakan Rapor Penilaian Kinerja Pegawai (RAPI), hal ini dimaksudkan agar 

diperoleh hasil penilaian yang obyektif. Dengan adanya penilaian kinerja yang 
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obyektif menggunakan RAPI tersebut maka dapat diukur kinerja seorang 

karyawan pada PT. Kereta Api (Persero). Adapun yang menjadi unsur penilaian 

dalam RAPI yaitu kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, disiplin pegawai, 

tanggung jawab, kerja sama, kepemimpinan, prakarsa, ketrampilan kerja 

pelaksana, kejujuran.  

PT. Kereta Api merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dalam 

bidang transportasi massal. Dengan statusnya sebagai perusahaan Persero, PT. 

Kereta Api mempunyai peran ganda. Di satu sisi sebagai perusahaaan yang 

menyediakan jasa pelayanan transportasi kepada masyarakat luas PT. Kereta Api 

dituntut untuk selalu memberikan layanan transportasi yang baik kepada 

masyarakat yang juga merupakan bentuk sosial kepada masyarakat.  

Sementara di sisi lainnya PT. Kereta Api (Persero) sebagai Badan Usaha 

Milik Negara dituntut untuk memberikan profit atau laba kepada perusahaan, 

karena dalam pelayanannya kepada masyarakat PT. kereta Api (Persero) juga 

harus mempertimbangkan sisi ekonomis. 

PT. KA memonopoli perkeretaapian nasional. Hal itu membuat kemauan 

untuk meningkatkan kualitas menjadi kurang karena tidak adanya persaingan. 

Ketiadaan pesaing juga membuat masyarakat tidak punya pilihan lain sehingga 

membuat karyawan PT. KA tidak berkinerja dengan baik. Kualitas sumber daya 

manusia (SDM) karyawan PT. KA yang rendah mempengaruhi kualitas pelayanan 

dan membuat karyawan tidak kooperatif dalam menjalankan kinerjanya. 

Disiplin, keinginan melayani, dan professional yang rendah membuat PT. 

KA sulit berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada 
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masyarakat. Rendahnya perhatian pemerintah dan beban keuangan yang selalu 

defisit turut menghambat perkembangan PT. KA, selain itu salah satu penyebab 

penurunan kinerja adalah kehadiran karyawan. 

Tabel 1.1 Jumlah Tingkat Kehadiran Karyawan PT. Kereta Api (persero) 

Semarang pada Triwulan I tahun 2010. 

Periode 
Terlambat Sakit Cuti Mangkir Jumlah % 

Januari 4 3 2 3 12 7,22 

Februari 7 1 4 5 17 10,24 

Maret 8 4 3 8 23 13,85 

Jumlah 19 8 9 16 52 31.31 

% 11,44 4,81 5,44 11,44   
Jumlah karyawan : 166  

Sumber: PT. Kereta Api DAOP IV Semarang 2010 

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa tingkat kehadiran karyawan PT. 

Kereta Api (Persero) Semarang pada triwulan tahun 2010 sebesar 31,31% dengan 

jumlah karyawan sebanyak 166 orang. Dari tabel diatas keterlambatan dan 

mangkir mempunyai prosentase yang lebih besar dari pada sakit dan cuti yaitu 

sebesar 11,44%. Apabila hal ini akan berlangsung dalam periode selanjutnya dan 

tidak adanya sanksi dari manajemen PT. KA Daop IV Semarang hal ini akan 

mempengaruhi kinerja perusahaan PT. Kereta Api (persero) Semarang secara 

keseluruhan. 

Dalam PT. Kereta Api (persero) Semarang penilaian kinerja telah 

dilakukan artinya selalu ada evaluasi bagi kinerja karyawan, tetapi masih 
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banyaknya karyawan yang datang terlambat dan masalah mangkir menjadi 

persoalan bagi manajemen PT. Kereta Api (persero) Semarang. Hal ini yang 

mendasari peneliti untuk melakukan penelitian kinerja karyawan PT. Kereta Api 

(persero) Semarang. 

 Terkait hal itu penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu konsep 

mengenai kinerja karyawan, khususnya sebagai acuan kebijakan dalam PT. Kereta 

Api DAOP IV Semarang. 

1.2 Perumusan Masalah 

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu 

karyawannya. Setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan kinerja karyawan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan 

perusahaan akan tercapai. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan, seperti kepemimpinan dan lingkungan kerja Perilaku pemimpin 

memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Efektivitas seorang 

pemimpin akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik bawahannya.  

Perilaku pemimpin pada dasarnya terkait dengan proses pertukaran yang 

terjadi antara pemimpin dan bawahannya. Seorang pemimpin dikatakan gagal, 

apabila tidak dapat memotivasi, menggerakkan dan memuaskan karyawan pada 

suatu pekerjaan dan lingkungan tertentu. Selain itu tugas pimpinan adalah 

mendorong bawahan agar memilki kompetensi melalui pelatihan-pelatihan dan 

dukungan serta mengkondisikan bawahan memilki kesempatan untuk tumbuh dan 

berkembang dalam mengantisipasi setiap tantangan dan peluang untuk bekerja 
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dibawah kondisi yang mandiri. Kepemimpinan adalah suatu usaha/kegiatan yang 

diarahkan melalui proses komunikasi dengan tujuan agar orang lain tersebut mau 

melakukan sesuatu dalam usaha untuk mencapai apa yang diinginkan oleh orang 

yang mempengaruhi/oleh mereka semua (Ruky,2002:109). Efektifitas  seorang 

pemimpin ditentukan oleh keterampilannya mempengaruhi dan mengarahkan para 

anggotanya. Kepemimpinan adalah proses memberi inspirasi kepada semua 

karyawan agar bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang diharapkan 

(Sunarto,2005:33). 

Karyawan atau pegawai di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan 

adalah suatu masyarakat kecil dengan karakteristik masing-masing sehingga 

pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai di lingkungan perusahaan pada dasarnya 

mengacu pada kondisi kerja sebagai manusia dengan karakteristik tersebut diatas. 

Seperti kita ketahui bahwa didalam organisasi ada kerjasama antar individu atau 

bagian agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sedangkan setiap individu 

memiliki tujuan sendiri-sendiri yang mungkin berlainan atau tidak seiring dengan 

tujuan bersama. Oleh karena itu organisasi harus menciptakan dorongan kerja atau 

motivasi finansial seperti gaji dan motivasi dan non finansial seperti lingkungan 

kerja. Lingkungan kerja timbul karena kegiatan organisasi yang dilakukan secara 

sadar atau tidak dianggap mempengaruhi perilaku kemudian (Richard M.Steers, 

1980:112). 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang berada di lingkungan 

sekitarnya yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak 
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langsung seorang atau sekelompok karyawan dalam melaksanakan aktivitasnya 

(Basuki dan Susilowati,2005:40). Hubungan yang erat dan saling membantu antar 

sesama karyawan,antara bawahan dan atasan akan mempunyai pengaruh yang 

baik pula terhadap semangat kerja karyawan. Lingkungan kerja dapat 

menciptakan hubungan kerja yang mengikat antara orang-orang yang ada didalam 

lingkungannya. Oleh karena itu, hendaknya diusahakan agar lingkungan kerja 

harus baik dan kondusif menjadikan karyawan merasa betah berada diruangan dan 

merasa senang serta bersemangat untuk melaksankan setiap tugas-tugasnya. 

PT. Kereta Api Daop IV Semarang sudah menerapkan kebijakan 

kepemimpinan atau lingkungan kerja sudah cukup baik, hal ini berdasarkan 

penilaian kinerja secara berkala yang dilakukan pada PT. Kereta Api (Persero) 

dimana penilaian kinerja diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: 

KEP.U/KP.403/II/2KA-2001 tentang penilaian kinerja pegawai. Penilaian kinerja 

pegawai pada PT. Kereta Api (Persero) menggunakan Rapor Penilaian Kinerja 

Pegawai (RAPI), Adapun yang menjadi unsur penilaian dalam RAPI yaitu 

kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, disiplin pegawai, tanggung jawab, kerja 

sama, kepemimpinan, prakarsa, ketrampilan kerja pelaksana, kejujuran.hal ini 

dimaksudkan agar diperoleh hasil penilaian yang obyektif.  

Dengan adanya penilaian kinerja yang obyektif menggunakan RAPI 

tersebut maka dapat diukur kinerja seorang karyawan pada PT. Kereta Api 

(Persero), namun dalam kenyataannya kinerja pada PT. Kereta Api Daop IV 

Semarang belum optimal. Hal ini ditunjukkan dari masih banyaknya tingkat 
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kehadiran karyawan yang kurang ketempat kerja. Hal ini perlu diteliti apa 

penyebab tingginya tingkat kehadiran karyawan yang kurang ketempat kerja, 

apakah itu dari faktor kepemimpinannya atau lingkungan kerja di perusahaan 

tersebut. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang 

dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sejauhmana pengaruh persepsi kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. 

KA (Daop) IV Semarang? 

2. Sejauhmana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. KA 

(Daop) IV Semarang? 

3. Seberapa besar pengaruh persepsi kepemimpinan dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. KA (Daop) IV Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh persepsi kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Kereta Api Daop IV Semarang. 

2. Mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Kereta Api Daop IV Semarang. 

3. Mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh persepsi kepemimpinan dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan  PT. Kereta Api Daop IV 

Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat 

teoritis maupun praktis. 

a) Manfaat teoritis: 

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan sumbangan 

konseptual bagi perkembangan ilmu manajemen SDM, khususnya dalam 

menghasilkan konsep mengenai pengaruh kepemimpinan dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan. 

b) Manfaat praktis hasil penelitian ini bisa dipandang berguna: 

1). Bagi Perusahaan khususnya, untuk mengetahui sejauhmana 

kepemimpinan dan lingkungan kerja berdampak pada kinerja karyawan yang 

diharapkan perusahaan dan hasilnya untuk menjadi pertimbangan dalam 

menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

2). Bagi para akademisi sebagai implikasi lebih lanjut dalam memberikan 

informasi guna menciptakan peningkatan kemampuan pemahaman mengenai 

manajemen sumber daya manusia yang mengarah pada kinerja karyawan. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

2.1 Pemikiran – pemikiran Mengenai Kinerja 

Kinerja adalah suatu konsep yang bersifat universal yang merupakan 

efektivitas suatu organisasi selama periode waktu tertentu (Winardi, 2004:338). 

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

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan 

kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Kinerja karyawan adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara 

berencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan 

menurut Mangkuprawira dan Hubeis (2007:153). Dalam Mathis dan Jackson 

(2002:78), kinerja karyawan adalah seberapa banyak pengaruh dan kontribusi 

karyawan kepada organisasi yang antara lain: kuantitas output, kualitas output, 

jangka waktu output, kehadiran pada tempat kerja dan sikap kooperatif. Pemikiran 

kinerja karyawan menurut Mangkunegara (2005:9) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berdasar 

uraian yang telah dikemukakan, maka kinerja karyawan adalah kontribusi 

karyawan atau hasil proses pekerjaan kepada organisasi. 
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 Berhasil atau tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi, 

dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari karyawan, baik secara individual maupun 

secara kelompok, dengan asumsi bahwa semakin baik kinerja karyawan, maka 

diharapkan kinerja organisasi akan semakin baik. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka dalam penelitian ini pendekatan untuk mengukur sejauh mana 

kinerja karyawan secara individual ada 6 kriteria yaitu (Bernardin, dalam 

Robbins, 2006:260): 

a. Kualitas 

Tingkat dimana hasil aktivitas yang dikehendaki mendekati sempurna 

dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas, 

maupun memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. 

Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan 

kemampuan pegawai. 

b. Kuantitas 

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kuantitas yang 

diukur dari persepsi  pegawai terhadap jumlah aktivitas yang 

ditugaskan beserta hasilnya. 

c. Ketepatan Waktu 

Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal yang dinyatakan, dilihat 

dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu 

yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu diukur dari 
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persepsi pegawai terhadap suatu aktivitas yang diselesaikan di awal 

waktu sampai menjadi output. 

d. Efektivitas 

Tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, 

bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari 

setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Efektivitas kerja persepsi 

pegawai dalam menilai pemanfaatan waktu dalam menjalankan tugas, 

efektivitas penyelesaian tugas yang dibebankan organisasi. 

e. Kemandirian 

Adalah tingkat seorang pegawai dapat melakukan fungsi kerjanya 

tanpa minta bantuan, bimbingan dari orang lain atau pengawas. 

Kemandirian dapat diukur dari persepsi pegawai terhadap tugas dalam 

melakukan fungsi kerjanya masing-masing pegawai sesuai dengan 

tanggung jawab pegawai itu sendiri. 

f. Komitmen kerja 

Merupakan tingkat dimana pegawai mempunyai komitmen kerja 

dengan instansi dan tanggung jawab pegawai terhadap kantor. 

Pengukuran dengan menggunakan persepsi pegawai dalam membina 

hubungan dengan instansi serta tanggung jawab dan loyalitas pegawai. 

2.1.1 Penilaian Kinerja 

 Bagi perusahaan, penilaian kinerja karyawan merupakan salah satu tugas 

manajer yang penting dalam perusahaan. Diakui bahwa banyak kesulitan 

penilaian kinerja yang  dialami dalam menangani secara memadai, karena tidak 
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mudah untuk menilai kinerja seorang karyawan secara akurat. Sifat maupun cara 

penilaian kinerja banyak tergantung pada bagaimana sumber daya manusia 

dipandang dan diperlakukan di dalam perusahaan tersebut.  

Jika perusahaan hanya berpegang pada asumsi bahwa orang tidak akan 

bekerja kecuali jika mereka diawasi dan dikendalikan dengan ketat, dirinya 

cenderung menerapkan cara penilaian yang obyektif. Oleh karena itu, laporan 

tentang kinerja karyawan merupakan laporan yang bersifat rahasia. Sebaliknya, 

jika perusahaan mempunyai pandangan bahwa setiap individu akan bekerja sesuai 

dengan potensinya dan kekuatan-kekuatannya dan bahwa kemampuan-

kemampuan manusia dapat ditambah atau dikembangkan, perusahaan akan 

mengusahakan suatu sistem penilaian yang berusaha mengenali, memperjelas, 

mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampuan-kemampuan para 

karyawan (Rivai, 2004:308). 

 Unsur-unsur dalam penilaian kinerja menurut Sastrohadiwiryo (2002:235) 

yang perlu diadakan penilai dalam proses penilaian kinerja adalah kesetiaan, 

prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan 

kepemimpinan. 

Pada umumnya sistem penilaian kinerja masih digunakan sebagai 

instrumen untuk mengendalikan perilaku karyawan, membuat keputusan-

keputusan yang berkaitan dengan kenaikan gaji, pemberian bonus, promosi dan 

penempatan karyawan yang bersangkutan. Seharusnya penilaian kinerja tidak saja 

mengevaluasi kinerja karyawan, tetapi juga mengembangkan dan memotivasi 
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karyawan. Sebaliknya, karyawan yang dinilai harus mengetahui bidang prestasi 

yang dinilai, diberi kesempatan untuk menilai dirinya sendiri, bahkan 

mempertemukan hasil penilaiannya itu dengan penyelianya. Menurut Slamet 

(2007:236) penilaian kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik seorang pekerja 

mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu set standard dan 

kemudian mengkomunikasikannya dengan para pekerja. 

 Informasi yang diterima para manajer tentang seberapa baik para 

karyawan berkinerja dapat terdiri dari tiga jenis yang berbeda, yaitu informasi 

berdasarkan ciri-ciri, informasi berdasarkan tingkah laku dan informasi 

berdasarkan hasil (Mathis dan Jackson, 2002:79). 

1. Informasi berdasarkan ciri-ciri 

Informasi berdasarkan cirri-ciri, seperti kepribadian yang 

menyenangkan, inisiatif atau kreativitas dan mungkin sedikit 

pengaruhnya pada pekerjaan tertentu. Ciri-ciri mengandung banyak 

makna dan banyak keputusan penting yang dilakukan dalam penilaian 

kinerja dengan mendasarkan pada ciri-ciri ini seperti daya adaptasi dan 

kelakuan umum menjadi terlalu kabur untuk digunakan sebagai dasar 

dari keputusan sumber daya manusia berdasarkan penilaian kinerja ini. 

2. Informasi berdasarkan tingkah laku 

Informasi berdasarkan tingkah laku memfokuskan pada perilaku yang 

spesifik yang mengarah pada keberhasilan di pekerjaan. Informasi 

perilaku lebih sulit diidentifikasi, tetapi memiliki keuntungan yang 
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secara jelas memberikan gambaran akan perilaku apa yang ingin 

dilihat oleh pihak manajemen. Persoalan yang potensial bisa jadi ada 

beberapa perilaku, yang seluruhnya dapat berhasil dalam situasi 

tertentu. 

3. Informasi berdasarkan hasil 

Informasi berdasarkan hasil mempertimbangkan apa yang telah 

dilakukan karyawan atau apa yang telah dicapai karyawan. untuk 

pekerjaan-pekerjaan di mana pengukuran itu mudah dan tepat, 

pendekatan berdasarkan hasil ini adalah cara yang terbaik. Namun 

demikian, apa-apa yang diukur cenderung ditekankan dan apa yang 

sama-sama pentingnya tetapi tidak merupakan bagian yang diukur 

mungkin akan diabaikan karyawan. 

Organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka kinerja 

sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam memainkan peran yang ia 

lakukan didalam suatu orgasnisasi untuk memenugi standar perilaku yang telah 

ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan, sehingga 

indikator yang digunakan pada variabel kinerja karyawan adalah menggunakan 

teori dari Bernardin (dalam Robbins, 2006:260) yaitu kualitas kerja, kuantitas, 

ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, komitmen kerja. 

2.1.2 Tujuan  dan Manfaat Penilaian Kinerja  

Menurut Syafarudin Alwi ( 2001 : 187 ) secara teoritis tujuan penilaian 

dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development.  
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1. Bersifat evaluation diantaranya adalah 

a. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi. 

b. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision.  

c. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem 

seleksi. 

2.  Sedangkan yang bersifat development penilai harus menyelesaikan :  

a. Prestasi riil yang dicapai individu. 

b. Kelemahan- kelemahan individu yang menghambat kinerja. 

c. Prestasi- prestasi yang dikembangkan. 

Manfaat Penilaian Kinerja Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan 

suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi adapun 

secara terperinci penilaian kinerja bagi organisasi adalah :  

1. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi. 

2. Perbaikan kinerja. 

3. Kebutuhan latihan dan pengembangan. 

4. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, 

mutasi,pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja. 

5. Untuk kepentingan penelitian pegawai. 

6. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai. 
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2.2 Pemikiran – pemikiran Mengenai Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah 

kepada pencapaian tujuan organisasi (Daft, 2003:50), menerapkan kepemimpinan 

tidak selalu berjalan mulus. Boleh jadi karyawan yang dipimpin oleh manajer 

merasa ragu-ragu akan kemampuan manajer, tidak jelas apa dan mengapa manajer 

menginstruksikan sesuatu, apatis terhadap manajer atau bahkan bisa saja 

menunjukkan konflik dengan manajer menurut Mangkuprawira dan Hubeis 

(2007:137). Menurut Robbins (2006:432) kepemimpinan adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. Berdasar uraian 

diatas, maka kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi, menggerakkan, 

penyelaras dan mengarahkan serta mengintegrasikan aktivitas-aktivitas suatu 

tindakan pada diri seseorang atau kelompok untuk bekerja sama dan mau bekerja 

secara produktif untuk tujuan dalam situasi tertentu pula. 

Sehubungan dengan kegiatan penataan yang berupa kemampuan 

mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan agar bekerja sama untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan dimana akan menimbulkan suatu peranan 

bagi pemimpin. Suatu peranan dirumuskan sebagai rangkaian perilaku yang 

teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu 

kantor (Toha, 2006:12). Menurut Mintzburg (dalam Toha, 2006:12) ada tiga 

peranan utama yang dimainkan oleh setiap manajer dimanapun letak hirarkinya 

peranan ini antara lain: 
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1. Peranan hubungan antar pribadi (inter personal rule) yaitu peranan yang 

berhubungan antara hal yang bertahan dengan status dan otoritas 

pemimpin dan hal-hal yang bertalian dengan pengembangan antar pribadi. 

Peranan ini oleh Mitzberg dibagi menjadi tiga: 

a. Peranan sebagai figure head yakni suatu peranan yang dilakukan untuk 

mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap kesempatan dan 

persoalan yang timbul secara formal. Peranan ini sangat mendasar dan 

sederhana. 

b. Peranan sebagai kader yakni pemimpin melakukan fungsi-fungsi 

pokoknya diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan dan 

mengendalikan. 

c. Peranan sebagai pejabat perantara (liason manager) disini manager 

melakukan hubungan dengan teman sejawat, staf dan orang lain yang 

berada diluar organanisasinya untuk mendapat informasi. 

2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (informational role) 

Peranan inter personal meletakkan manajer pada posisi untuk 

mendapatkan informasi, peranan itu terdiri sebagai berikut: 

a. Sebagai monitor, peranan ini mengidentifikasi seorang manajer 

sebagai penerima dan pengumpul informasi agar ia mampu 

mengembangkan suatu pengertian yang baik dari organisasi yang ia 

pimpin. 
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b. Sebagai disseminator, peranan ini melibatkan manajer untuk 

menangani proses transmisi dari informasi mendalam organisasi yang 

dipimpin. 

c. Sebagai juru bicara (spokes man), peranan ini digerakkan manajer 

untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya. 

3. Peranan pembuat keputusan (decisional role) 

Peranan pembuat keputusan oleh manajer merupakan peranan yang harus 

dijalankan karena peranan ini dapat membedakan antara pemimpin dengan 

bawahan. Ada empat peranan manajer yang dikelompokkan kedalam 

pembuat keputusan yaitu: 

a. Peranan sebagi enterpreneur, dalam peranan ini manajer bertindak 

sebagai pemprakarsa dan merancang dari banyak perusahaan-

perusahaan yang terkendali dalam organisasi. 

b. Peranan sebagai penghalau gangguan (disturbance handler) peranan 

ini membawanya untuk bertanggung jawab terhadap organisasinya 

sedang terancam misal: organisasi akan dibubarkan. 

c. Peranan sebagai pembagi sumber (resource allocator) peranan ini 

meminta pada manajer untuk membagi semua sumber yang diproses 

untuk membuat keputusan. 

d. Peranan sebagai negosiator, peranan ini meminta pada manajer untuk 

aktif berpatisipasi dalam organisasi. 
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2.2.1 Fungsi-Fungsi Kepemimpinan 

Pendekatan perilaku membahas orientasi atau identifikasi pemimpin. 

Aspek pertama pendekatan perilaku kepemimpinan menekankan pada fungsi 

fungsi yang di lakukan pemimpin dalam kelompoknya. Agar kelompok berjalan 

dengan efektif seseorang harus melaksanankan dua fungsi utama yakni (T. 

Handoko, 2003:299) : 

1. Fungsi yang berhubugan dengan tugas (taks related) atau pemecahan masalah 

Fungsi ini menyangkut pemberian saran penyelesaian, informasi dan 

pendapat.  

2. Fungsi pemeliharaan kelompok (group maintenance) atau sosial 

Segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lancar, 

persetujuan dengan kelompok lain, penengahan perbedaan pendapat, dan 

sebagainya. 

2.2.2 Prinsip Visi Kepemimpinan 

Menurut Schermerhorn R. John (1996:4) ada lima prinsip untuk 

memenuhi tantangan tantangan kepemimpinan visioner, lima prinsip visi 

kepemimpinan tersebut  yakni: 

1. Tantangan  

Adalah proses, jadilah pioneer mendorong inovasi dan mendukung orang 

orang dengan ide ide. 

2. Bersemangat/antusias 

Memberi inspirasi kepada orang lain melalui semangat pribadi untuk 

membagi visi bersama. 
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3. Menolong orang lain untuk bertindak 

Jadilah anggota organisasi yang diterima dan mendukung usaha dan 

bakat orang lain Tantangan bersemangat antusias menolong orang lain untuk 

bertindak.  

4. Kumpulkan teladan 

Memberikan model peran yang konsisten  mengenai bagaimana orang 

lain dapat dan harus bertindak. 

5. Menghargai prestasi 

Memberi suasana di tempat kerja dan membuat apa yang dirasakan sama 

yang di pikirkan. 

2.2.3 Sifat-sifat Kepemimpinan 

Usaha sistematis pertama yang di gunakan oleh para peneliti untuk 

memahami kepemimpinan adalah mengidentifikasi sifat sifat pemimpin. Berbagai 

studi perbandingan sifat sifat pemimpin dan bukan pemimpin sering menemukan 

bahwa pemimpin lebih dibandingkan dengan bawahannya baik kecerdasan, 

keramahan, kepercayaan diri maupun kebutuhan kekuasaan yang lebih besar. 

Penelitian lain mencoba membandingkan sifat sifat pemimpin yang efektif dan 

tidak efektif. Berbagai sifat di pelajari untuk menemukan apakah hal hal tersebut 

berhubungan dengan kepemimpinan efektif. 

Menurut Edwin Ghiselli (dalam T. Handoko, 2003:297) sifat - sifat yang 

tampaknya penting untuk kepemimpinan efektif adalah sebagi berikut: 
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1. Kemampuan dan kedudukannya sebagai pengawas atau pelaksana 

fungsi fungsi dasar manajemen, terutama pengarahan dan pengawasan 

pekerjaan orang lain. 

2. Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian 

tanggung jawab dan keinginan sukses. 

3. Kecerdasan, mencakup kebijakan, kemampuan kreatif dan daya pikir. 

4. Ketegasan, atau kemampuan untuk membuat keputusan keputusan dan 

memecahkan masalah masalah dengan cakap dan tepat. 

5. Kepercayaan diri, atau pandangan terhadap dirinya sendiri sebagai 

kemampuan untuk menghadapi masalah. 

6. Inisiatif, atau kemampuan untuk bertindak tergantung, 

mengembangkan serangkaian kegiatan dan menemukan cara cara baru 

atau inovasi. 

Atas dasar sifat kepemimpinan seperti yang telah di uraikan di atas, 

barangkali dapat disepakati bahwa salah satu faktor yang menentukan akan 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan adalah kemampuan seorang 

pemimpin dalam mengelola para bawahannya. 

Dalam sejarah pertumbuhan peradaban manusia telah banyak 

menunjukkan bukti bahwa efektif atau tidaknya penerapan perilaku 

kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan manusia 

baik dalam berorganisasi maupun dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu masalah 

kepemimpinan ini merupakan hal yang sangat penting dan menjadi isu sentral dari 

generasi ke generasi. 
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2.2.5 Indikator Kepemimpinan 

 Menurut Wahjosumidjo (1991:154) secara garis besar indikator  

kepemimpinan adalah sebagai berikut: 

1. Bersifat adil 

Dalam kegiatan suatu organisasi, rasa kebersamaan diantara para anggota 

adalah mutlak sebab rasa kebersamaan pada hakikatnya merupakan 

pencerminan dari pada kesepakatan para bawahan, maupun antara 

pemimpin dengan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. 

2. Memberikan Sugesti 

Sugesti biasanya disebut saran atau anjuran. Dalam rangka kepemimpinan, 

sugesti merupakan pengaruh dan sebagainya yang sangat penting di dalam 

memelihara dan membina harga diri serta rasa pengabdian partisipasi dan 

rasa kebersamaan diantara bawahan. 

3. Mendukung tercapainya tujuan 

Tercapainya tujuan organisasi tidak secara otomatis, melainkan harus 

didukung oleh adanya kepemimpinan. Oleh karena itu, agar setiap 

organisasi dapat efektif dalam arti dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, maka setiap tujuan yang hendak dicapai perlu disesuaikan 

dengan keadaan organisasi serta memungkinkan para bawahan untuk 

bekerja sama. 
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4. Katalisator 

Seorang pemimpin dikatakan berperan sebagai katalisator, apabila 

pemimpin itu selalu dapat meningkatkan segala sumber daya manusia 

yang ada. Berusaha memberikan reaksi yang menimbulkan semangat dan 

daya kerja cepat semaksimal mungkin. 

5. Menciptakan rasa aman 

Setiap pemimpin berkewajiban menciptakan rasa aman bagi para 

bawahannya. Dan ini hanya dapat dilaksanakan apabila setiap pemimpin 

mampu memelihara hal-hal yang positif, sikap optimisme di dalam 

menghadapi segala permasalahan sehingga dalam melaksanakan tugas-

tugasnya bawahan merasa aman, bebas dari segala perasaan gelisah, 

kekhawatiran, merasa memperoleh jaminan keamanan dari pimpinan. 

6. Sebagai wakil organisasi 

Setiap bawahan yang bekerja pada unit organisasi apapun, selalu 

memandang atasan atau pimpinannya mempunyai peran dalam segala 

bidang kegiatan, lebih-lebih yang menganut prinsip-prinsip keteladanan 

atau panutan-panutan. Seorang pemimpin adalah segala-galanya, oleh 

karenanya segala perilaku, perbuatan dan kata-katanya akan selalu 

memberikan kesan-kesan tertentu terhadap organisasinya. 

7. Sumber inspirasi 

Seorang pemimpin pada hakikatnya adalah sumber semangat bagi para 

bawahannya. Oleh karenanya setiap pemimpin harus selalu dapat 

membangkitkan semangat para bawahannya sehingga bawahan menerima 
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dan memahami tujuan organisasi secara antusias dan bekerja secara efektif 

kearah tercapainya tujuan organisasi. 

8. Bersikap menghargai 

Setiap orang pada dasarnya menghendaki adanya pengakuan dan 

penghargaan diri pada orang lain. Demikian pula setiap bawahan dalam 

organisasi memerlukan adanya pengakuan dan penghargaan dari 

atasannya. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi pemimpin untuk 

mau memberikan penghargaan atau pengakuan dalam bentuk apapun 

kepada bawahannya. 

 Dari indikator-indikator diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang 

pemimpin mempunyai sifat dan sikap yang pada intinya dapat mendukung 

tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemampuan 

pemimpin yang baik akan sukses di dalam mengatasi berbagai kesulitan atau 

permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan maupun karyawannya. Hal ini 

menyebabkan timbulnya suasana antara lain bawahan merasa diayomi, dibimbing 

dan dibantu oleh pimpinan yang pada akhirnya mereka merasa senang untuk 

melaksanakan kewajibannya. Sehingga indikator yang digunakan pada variabel 

kepemimpinan adalah menggunakan teori dari Wahjosumidjo (1991:154), yaitu 

bersifat adil, memberikan sugesti, mendukung tercapainya tujuan, katalisator, 

menciptakan rasa aman, sebagai wakil organisasi, sumber inspirasi dan bersikap 

menghargai. 

 



25 

 

2.3 Pemikiran – pemikiran Mengenai Lingkungan Kerja 

Menurut Basuki dan Susilowati (2005:40) lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang berada di lingkungan yang dapat mempengaruhi baik secara 

langsung maupun tidak langsung seseorang atau sekelompok orang di dalam 

melaksanakan aktivitasnya. Lingkungan kerja yang baik akan mendorong 

seseorang untuk bekerja lebih baik dan bersikap positif seperti mempunyai 

kesetiaan yang tinggi, kegembiraan, kebanggaan dalam dinas, kerjasama dan 

kedisplinan dalam kewajiban menurut Moekijat (2003:136). Berdasarkan paparan 

diatas, dapat disimpulkan lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang di dalam melaksanakan 

aktivitasnya. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya lingkungan kerja 

menurut Soedarmayanti (2006:46) adalah sebagai berikut: 

1. Penerangan/Cahaya 

 Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan guna 

mendapat keselamatan dan kelancaran bekerja. Oleh sebab itu perlu diperhatikan 

adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. Apabila 

cahaya yang kurang jelas akan membuat pekerjaan akan lambat, banyak 

mengalami kesalahan dan pada akhirnya menyebabkan kurang efisien dalam 

melaksanakan pekerjaan. 
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2. Suhu Udara 

 Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk 

menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolism. Udara di sekitar 

dikatakan kotor apabila kadar oksigen, dalam udara tersebut telah berkurang dan 

telah bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. 

Rasa sejuk dan segar dalam bekerja akan membantu mempercepat pemulihan 

tubuh akibat lelah setelah bekerja. 

3. Suara Bising 

 Salah satu populasi yang cukup menyibukkan para pakar untuk 

mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. 

Tidak dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjang, bunyi tersebut dapat 

mengganggu ketenangan kerja, merusak pendengaran dan menimbulkan 

kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian, kebisingan yang serius bisa 

menyebabkan kematian, karena pekerjaan membutuhkan konsentrasi, maka suara 

bising hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan 

efisien sehingga produktivitas kerja meningkat. 

4. Keamanan Kerja 

 Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan 

aman maka perlu diperhatikan adanya keberadaannya. Salah satu upaya untuk 

menjaga keamanan di tempat kerja dapat memanfaatkan tenaga Satuan Petugas 

Keamanan (SATPAM). 
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5. Hubungan Karyawan 

 Lingkungan kerja yang menyenangkan bagi karyawan melalui pengikatan 

hubungan yang harmonis dengan atasan, rekan kerja maupun bawahan serta di 

dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang ada di tempat bekerja akan 

membawa dampak yang positif bagi karyawan, sehingga kinerja karyawan dapat 

meningkat. 

Karyawan yang merasa senang, optimis mengenai kegiatan dan tugasnya 

menunjukkan adanya lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang aman 

dan sehat sangat diperlukan oleh setiap orang, karena di lingkungan kerja seperti 

itulah seseorang dapat bekerja dengan tenang sehingga hasil kerja yang dapat 

diselesaikan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berikut ini 

lingkungan kerja dalam suatu perusahaan diukur, menurut Nitisemito (1992:159) 

lingkungan kerja diukur melalui indikator sebagai berikut: 

a. Suasana kerja 

Setiap karyawan selalu menginginkan suasana kerja yang 

menyenangkan, karena berapapun besarnya jumlah kompensasi yang 

diberikan perusahaan, tapi kalau suasana kerja kurang menyenangkan 

niscaya tidak betah. Hal ini sesuai dengan pendapat Soedarmayanti 

(2001:46) bahwa penerangan, tingkat kebisingan (ketenangan) dan 

suhu ruangan sebagai indikator dari lingkungan kerja berpengaruh 

secara positif terhadap kinerja karyawan. 
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b. Hubungan antar karyawan 

Hal ini di maksudkan hubungan dengan rekan kerja harmonis dan 

tanpa ada saling intrik di antara sesama rekan kerja. Salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi karyawan tetap tinggal dalam satu 

organisasi adalah adanya hubungan yang harmonis diantara rekan 

kerja. Hubungan kerja yang harmonis dan kekeluargaan merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

c. Tersedianya fasilitas kerja 

Hal ini di maksudkan bahwa peralatan yang digunakan untuk 

mendukung kelancaran kerja lengkap dan mutakhir. Tersedianya 

fasilitas kerja yang lengkap, walaupun tidak baru merupakan salah satu 

penunjang proses kelancaran dalam bekerja. 

Lingkungan kerja sebenarnya merupakan hal yang dinamis, berubah-ubah 

dengan demikan harus selalu dievaluasi agar terjadi penyesuian dengan kebutuhan 

karyawan, agar tidak terjadi penurunan kinerja karyawan, oleh karena itu 

diperlukan kerjasama yang baik antara karyawan maupun atasan. Keberhasilan 

suatu kerjasama sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di dalamnya 

baik yang digerakkan maupun yang menggerakkan.  
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Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel 
Independen (X) 

Hasil Penelitian

1. Retno Triyaningsih 
(2009) 

Pengaruh 
Kepemimpinan dan 
Motivasi terhadap 
Kinerja Karyawan 
Hotel Muria Semarang 

Kepemimpinan 
dan motivasi 

Kepemimpinan dan motivasi 
mempunyai pengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja 
karyawan 

2. Vera Parlinda dan 
M. Wahyudin 
(2009) 

Pengaruh 
Kepemimpinan, 
Motivasi, Pelatihan, 
dan Lingkungan kerja 
terhadap Kinerja 
Karyawan Pada 
Perusahaan Daerah 
Air Minum Kota 
Surakarta 

Kepemimpinan, 
motivasi, 
pelatihan,dan 
lingkungan kerja 

Lingkungan kerja dan motivasi 
berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja Karyawan, 
sementara kepemimpinan 
mempunyai pengaruh yang 
negatif 

3. Adimas Astabayu 
(2008) 

Pengaruh Lingkungan 
Kerja dan 
Kepemimpinan 
terhadap Kinerja 
Karyawan PT. Pos 
Indonesia (Persero) 
Wilayah Usaha Pos VI 
Jateng dan DIY 
Yogyakarta 

Lingkungan kerja, 
kepemimpinan 

Pengaruh lingkungan kerja dan 
kepemimpinan terhadap kinerja 
karyawan secara bersama-sama 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja 
karyawan. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja 

karyawannya, berbagai cara akan ditempuh oleh perusahaan dalam meningkatkan 
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kinerja karyawan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan 

tercapai. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya 

kepemimpinan dan lingkungan kerja. 

Pemimpin memainkan peranan yang penting dan sangat dibutuhkan, baik 

oleh perusahaan maupun bawahan. Pimpinan merupakan pihak yang menentukan 

dan pengambil keputusan yang paling utama yang berhubungan dengan 

kebijaksanaan perusahaan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi 

orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi (Daft, 2003:50). Oleh 

karena itu, peran pimpinan sangat besar dalam menentukan maju mundurnya 

perusahaan. Setiap pimpinan mempunyai cara yang berbeda-beda. Pimpinan harus 

mempunyai kemampuan untuk memberikan inspirasi dan motivasi orang lain 

untuk melakukan lebih dari apa yang biasa mereka lakukan, agar mempunyai 

kharisma atau daya tarik pribadi sehingga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Hal ini diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Hani Handoko (2003) bahwa 

kepemimpinan dapat mempengaruhi tingkat prestasi (kinerja karyawan). 

Keberadaan pemimpin dalam perusahaan adalah sangat penting karena 

memiliki peranan yang strategis dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan organisasi karena 

tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi. 

Sukses tidaknya karyawan dalam prestasi kerja dapat dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan atasannya. Tentunya pimpinan harus mempunyai kemampuan 

dalam mengelola, mengarahkan, mempengaruhi, memerintah dan memotivasi 

bawahannya untuk memperoleh tujuan yang diinginkan oleh perusahaan melalui 
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persepsi karyawan. Perilaku yang timbul karena adanya suatu stimulus atau 

situasi, hal ini karena di pengaruhi oleh bagaimana persepsi seseorang atau 

stimulus atau situasi tersebut. Pada hakekatnya persepsi merupakan suatu proses 

kognitif yang dialami setiap orang, dalam memahami informasi tentang 

lingkungannya. Dengan demikian persepsi menurut Slamet (2007:115) suatu 

proses dimana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, 

dan penginterprestasian atas informasi yang diterimanya tentang lingkungannya. 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang berada di lingkungan 

sekitarnya yang dapat mempengaruhi aktivitas secara langsung maupun tidak 

langsung seorang atau sekelompok karyawan dalam bekerja. Hubungan yang erat 

dan saling membantu antar sesama karyawan, antara bawahan dan atasan, akan 

mempunyai pengaruh yang baik pula terhadap motivasi seseorang dalam bekerja, 

yang pada akhirnya mempengaruhi kinerjanya.  

Lingkungan kerja dapat menciptakan hubungan kerja yang mengikat 

antara orang-orang yang ada di dalam lingkungannya. Oleh karena itu, hendaknya 

diusahakan agar lingkungan kerja tetap berjalan dengan baik dan kondusif karena 

lingkungan kerja yang baik dan kondusif menjadikan karyawan merasa betah 

berada di ruangan dan merasa senang serta mempunyai motivasi yang tinggi untuk 

melaksanakan setiap tugas-tugasnya. Artinya kurang terciptanya hubungan yang 

harmonis antara rekan dengan rekan, rekan dengan pimpinan bahkan pimpinan 

dengan pimpinan dapat menghambat kinerja, suasana kerja bahkan peralatan yang 

kurang mendukung. 
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 Kepemimpinan dan lingkungan kerja yang baik dalam perusahaan apabila 

diperhatikan maka karyawan akan bekerja dan berupanya mendapatkan hasil yang 

berkualitas demi organisasi maupun dirinya sendiri. Berdasarkan kerangka 

pemikiran diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran 

 

2.6 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

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

2006:71). 

Persepsi Mengenai 
Kepemimpinan 

(X1) 
 

1. Bersifat adil 
2. Memberikan sugesti 
3. Mendukung tercapainya 

tujuan 
4. Katalisator 
5. Menciptakan rasa aman 
6. Sebagai 

wakil organisasi 
7. Sumber Inspirasi 
8. Bersikap Menghargai 

Lingkungan Kerja 
(X2) 

 
1. Suasana kerja 
2. Hubungan antar karyawan 
3. Fasilitas kerja 

Kinerja Karyawan 
(Y) 

 
1. Kualitas 
2. Kuantitas 
3. Ketepatan waktu 
4. Efektivitas 
5. Kemandirian 
6. Komitmen kerja 
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dikemukakan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1:   Persepsi mengenai kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 

 H2:   Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

 H3:  Persepsi mengenai kepemimpinan dan lingkungan kerja secara  

  simultan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Objek penelitian ini mengenai kinerja karyawan PT. Kereta Api (Persero) 

Daop IV Semarang. Adapun desain yang digunakan dalam penelitian yang 

berjudul pengaruh persepsi kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Kereta Api Daop IV Semarang adalah penelitian deskriptif. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Kereta Api 

Daop IV Semarang. Adapun ukuran populasi dalam penelitian ini sebesar 166 

karyawan,  dikarenakan penelitian ini tidak mungkin menggunakan sensus, maka 

penelitian ini akan menggunakan teknik sampel. Adapun teknik sampling yang 

digunakan adalah teknik area proporsional random sampling, yaitu tekhnis 

pengambilan sampel yang subyeknya diambil dari masing-masing sub populasi 

secara seimbang dan acak (Suharsimi, 2006:120). Metode yang digunakan adalah 

metode Slovin yaitu 

 n = ( )  

dimana : 

n  = ukuran sampel   

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, sebesar 10%. 
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 Persen kelonggaran ketidaktelitian sampel ditetapkan hanya 10% 

dimaksudkan untuk membatasi jumlah sampel yang terlalu banyak. Dasar 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah jika jumlah subjeknya besar lebih 

dari 100 maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% lebih tergantung setidak-

tidaknya: 1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. 2. Sempit 

luasnya wilayah pengamatan dari subjek. 3. Besar kecilnya risiko yang 

ditanggung oleh peneliti. Kebanyakan peneliti beranggapan bahwa semakin 

banyak sampel atau semakin besar presentase sampel dari populasi, hasil 

penelitian akan semakin baik (Suharsimi, 2006:42). 

maka  n = ( %)  

          n = ,  

  n = 62,4 

 Jadi, berdasar perhitungan diatas didapat sampel sebesar 62 responden 

dari 166 jumlah karyawan. Alasan digunakan tekhnik area proporsional random 

sampling tersebut karena banyaknya subyek penelitian dalam setiap sub populasi 

yang tidak sama dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama 

untuk dipilih sebagai sampel, digunakan perhitungan sebagai berikut 

 (  ) x 62 
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Tabel Sampel 3.1 

 Satuan Kerja 
Sub 

populasi 
Sampel Pembulatan 

 Sarana 
Jalan dan Jembatan 
Otomotif,Telpon,Lampu 
Operasi 
Himpunan Kesehatan Karyawan 
Keuangan 
Umum 
Humas 
SDM 
Pelelangan 
Anggaran 
Properti 
Komersial 

12 
15 
12 
17 
5 
15 
20 
3 
20 
5 
10 
10 
22 

4,4 
5,6 
4,4 

6,34 
1,86 
5,60 
7,46 
1,1 

7,46 
1,86 
3,73 
3,73 
8,21 

 

4 
6 
4 
6 
2 
6 
7 
1 
8 
2 
4 
4 
8 

 Jumlah   62 

 

3.3  Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi 

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

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

Variabel Terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (independen) (Sugiyono, 2005:33). 

Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah 
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3.3.1. Kinerja karyawan (Y) 

 Dalam kinerja yang merupakan variabel (Y) ada 6 sub variabel yang akan 

dijabarkan menjadi indikator, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, 

efektivitas, kemandirian, komitmen kerja menurut Bernardin (dalam Robbins, 

2006:260), indikator kinerja karyawan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kualitas 

1. Ketelitian kerja. 

2. Kerapian kerja. 

b. Kuantitas 

1. Hasil pekerjaan. 

c. Ketepatan waktu 

1. Kemampuan karyawan dalam ketepatan waktu. 

d. Efektivitas 

1. Efektivitas penyelesaian tugas yang dibebankan perusahaan. 

e. Kemandirian 

1. Persepsi karyawan sesuai dengan tanggung jawab terhadap fungsi 

kerja. 

f. Komitmen kerja 

1. Hubungan yang baik dengan perusahaan. 

2. Tanggung jawab. 

3. Loyalitas karyawan. 
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Untuk mengukur indikator diatas dengan cara penilaian yaitu dengan 

menggunakan daftar pertanyaan/pernyataan (sesuai aspek yang dinilai), Adapun 

penilaian setiap indikator antara 1 sampai dengan 5 adalah sebagai berikut: 

a. 5 mencerminkan Sangat Setuju 

b. 4 mencerminkan Setuju 

c. 3 mencerminkan Tidak Berpendapat 

d. 2 mencerminkan Kurang Setuju 

e. 1 mencerminkan Tidak Setuju 

Cara mengukur indikator dari aspek kinerja karyawan ini menggunakan skala 

ordinal. 

 Variabel Bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen) 

(Sugiyono, 2005:33). Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari : 

3.3.2 Kepemimpinan (X1) 

Kepemimpinan menurut teori dari Wahjosumidjo (1991:154), yaitu bersifat 

adil, memberikan sugesti, mendukung tercapainya tujuan, katalisator, 

menciptakan rasa aman, sebagai wakil organisasi, sumber inspirasi dan bersikap 

menghargai, adapun indikatornya adalah : 

1.Kepemimpinan (X1) 

a.  Bersifat adil 

1. Pembagian tugas berdasar tugas, pokok dan fungsi. 

b. Memberikan sugesti 

1. Mempunyai pengaruh kepada karyawan. 
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2. Rasa pengabdian dan partisipasi pimpinan. 

3. Rasa kebersamaan diantara karyawan 

c. Mendukung tercapainya tujuan 

1. Menyesuaikan tujuan perusahaan dengan lingkungan perusahaan. 

2. Mengajak karyawan untuk bekerja sama. 

d. Katalisator 

1. Memberikan semangat kepada karyawan. 

2. Mempunyai daya kerja tinggi terkait pekerjaan. 

e. Menciptakan rasa aman 

1. Karyawan memperoleh jaminan keamanan dari pemimpin. 

f. Sebagai wakil organisasi 

1. Sebagai panutan terhadap karyawan. 

2. Dapat memberikan kesan yang membangun pada perusahaan. 

g. Sumber inspirasi 

1. Memberikan semangat kepada karyawan. 

2. Pimpinan bekerja secara efektif. 

h. Bersikap menghargai 

1. Adanya pengakuan dari pimpinan kepada karyawan. 

2. Adanya penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. 

Untuk mengukur indikator diatas dengan cara penilaian yaitu dengan 

menggunakan daftar pertanyaan/pernyataan (sesuai aspek yang dinilai), Adapun 

penilaian setiap indikator antara 1 sampai dengan 5 adalah sebagai berikut: 
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a. 5 mencerminkan Sangat Setuju 

b. 4 mencerminkan Setuju 

c. 3 mencerminkan Tidak Berpendapat 

d. 2 mencerminkan Kurang Setuju 

e. 1 mencerminkan Tidak Setuju 

Cara mengukur indikator dari aspek kepemimpinan ini menggunakan skala 

ordinal. 

3.3.3. Lingkungan kerja (X2) 

          Dalam mengukur lingkungan kerja yang merupakan variabel (X2) ada 3 sub 

variabel yaitu suasana kerja, hubungan antar karyawan, fasilitas kerja menurut 

Nitisemito (1992:159): 

Indikator lingkungan kerja dalam penelitian ini adalah: 

a. Suasana kerja. 

1. Kenyamanan dan ketenangan telah sesuai dengan harapan 

2. Kondisi kebersihan. 

b. Hubungan antar karyawan 

1. Hubungan yang kondusif. 

2. Adanya sifat gotong royong. 

c. Fasilitas kerja 

1. Fasilitas komputer. 

2. Penerangan pada tiap-tiap ruangan. 

3. Fasilitas AC pada tiap ruangan. 

4. Fasilitas transportasi. 
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Untuk mengukur indikator diatas dengan cara penilaian yaitu dengan 

menggunakan daftar pertanyaan/pernyataan (sesuai aspek yang dinilai), Adapun 

penilaian setiap indikator antara 1 sampai dengan 5 adalah sebagai berikut: 

a. 5 mencerminkan Sangat Setuju 

b. 4 mencerminkan Setuju 

c. 3 mencerminkan Tidak Berpendapat 

d. 2 mencerminkan Kurang Setuju 

e. 1 mencerminkan Tidak Setuju 

Cara mengukur indikator dari aspek lingkungan kerja ini menggunakan skala 

ordinal. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Uji Validitas 

    Validitas adalah suatu ukuran uang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi, 2006:170). Suatu instrumen 

yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Pernyataan dikatakan valid 

apabila nilai r hitung > nilai r tabel dengan menggunakan level signifikan 5%. 

Untuk menguji validitas instrumen menggunakan rumus korelasi Product Moment 

Person (Suharsimi, 2006:161). 
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Keterangan : 

rxy  = Besarnya korelasi 

N  = Besarnya populasi 

X  = Skor butir ( nilai skor tertentu ) 

Y  = Skor total butir 

∑X  = Jumlah skor item 

 ∑Y  = Jumlah skor total 

 ∑ 2X  = Jumlah skor kuadrat nilai X 

 ∑ 2Y  = Jumlah skor kuadrat nilai Y 

  Untuk N = 20 pada taraf kesalahan 5% diperoleh harga tabel sebesar 0,444. 

Adapun kriterianya adalah sebagai berikut: 

Hasil rhitung  > rtabel (0,444) maka dinyatakan valid 

Hasil rhitung < rtabel (0,444) maka dinyatakan tidak valid 

Berikut ini ialah tabel uji validitas variabel kepemimpinan yang telah diolah 

menggunakan program SPSS 16.0. 
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Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kepemimpinan 
Indikator No. 

Instrumen 
R tabel R hitung Keterangan 

Bersifat Adil 1 0,444 0,649 Valid 
Memberikan Sugesti 2 0,444 0,529 Valid 

3 0,444 0,632 Valid 
4 0,444 0,543 Valid 

Mendukung Tercapainya 
Tujuan 

5 0,444 0,810 Valid 
6 0,444 0,633 Valid 

Katalisator 7 0,444 0,737 Valid 
8 0,444 0,675 Valid 

Menciptakan Rasa aman 9 0,444 0,616 Valid 
Sebagai Wakil Organisasi 10 0,444 0,727 Valid 

11 0,444 0,664 Valid 
Sumber Inspirasi 12 0,444 0,828 Valid 

13 0,444 0,532 Valid 
Bersikap Menghargai 14 0,444 0,670 Valid 

15 0,444 0,592 Valid 
Sumber : data primer yang diolah, 2010 

Tabel 3.2 uji validitas kepemimpinan memperlihatkan, nilai r hitung 

semua indikator > dari nilai r tabel sehingga dinyatakan valid sebagai alat ukur 

penelitian, dengan demikian pada variabel kepemimpinan digunakan sebanyak 15 

indikator karena nilai r hitung > dari nilai r tabel. 

Berikut ini adalah tabel uji validitas untuk variabel lingkungan kerja yang 

telah diolah menggunakan program SPSS 16.0. 
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Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Lingkungan Kerja 
Indikator No. 

Instrument 
R tabel R hitung Keterangan 

Suasana Kerja 1 0,444 0,786 Valid 

2 0,444 0,691 Valid 

Hubungan Antar Karyawan 3 0,444 0,607 Valid 

4 0,444 0,808 Valid 

Fasilitas Kerja 5 0,444 0,784 Valid 

6 0,444 0,527 Valid 

7 0,444 0,666 Valid 

8 0,444 0,595 Valid 

Sumber : data primer yang diolah, 2010 

Tabel 3.3 uji validitas variabel lingkungan kerja memperlihatkan nilai r 

hitung semua indikator > dari nilai r tabel sehingga dinyatakan valid sebagai alat 

ukur penelitian, dengan demikian pada variabel lingkungan kerja digunakan 

sebanyak 8 indikator karena nilai r hitung > dari nilai r tabel. 

 Berikut ini tabel uji validitas untuk variabel kinerja yang telah diolah 

menggunakan program SPSS 16.0. 
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Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kinerja 

Indikator No. 
Instrument 

R tabel R hitung Keterangan 

Kualitas 1 0,444 0,670 Valid 

2 0,444 0,643 Valid 

Kuantitas 3 0,444 0,764 Valid 

Ketepatan Waktu 4 0,444 0,748 Valid 

Efektivitas 5 0,444 0,706 Valid 

Kemandirian 6 0,444 0,661 Valid 

Komitmen Kerja 7 0,444 0,615 Valid 

8 0,444 0,462 Valid 

9 0,444 0,551 Valid 

Sumber : data primer yang diolah, 2010 

Tabel 3.4 uji validitas variabel kinerja memperlihatkan nilai r hitung 

semua indikator > dari nilar r tabel sehingga dinyatakan valid sebagai alat ukur 

penelitian, dengan demikian pada variabel kinerja digunakan sebanyak 9 indikator 

karena nilai r hitungnya > dari nilai r tabel. 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

   Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi, 2006:178). Instrumen yang baik tidak 

akan bersifat tendensius atau mengarahkan responden untuk memilih jawaban-

jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya benar-benar sesuai 
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dengan kenyataannya, maka berapa kalipun data diambil, tetap akan sama. Rumus 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Koefisien Alpha Croncbach 

(Suharsimi, 2006:192). 
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Keterangan : 

n = banyaknya butir pertanyaan 

r11 = koefisien reliabilitas 

 Σσᵢ² = jumlah varians skor tiap – tiap item  
σt

2 =  varians total 
 

Suatu variabel dikatakan reliabel apabila:  

Hasil Cronbach Alpha > 0,6  = reliabel 

Hasil Cronbach Alpha < 0,6  = tidak reliabel 

Berikut ini tabel uji reliabilitas yang telah diolah menggunakan program SPSS 

16.0. 

 

Tabel 3.5 Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Kepemimpinan 0,926 Reliabel 

Lingkungan kerja 0,898 Reliabel 

Kinerja karyawan 0,885 Reliabel 

Sumber : data primer yang diolah, 2010 

Berdasar dari Tabel 3.5 uji reliabilitas masing-masing variabel dalam 

penelitian ini sudah reliabel karena hasil Cronbach’s Alpha > 0,6 sehingga data 

dari ketiga variabel tersebut reliabel atau layak digunakan sebagai data penelitian. 
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3.4.3 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

a) Kuesioner 

Kuesioner adalah suatu pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan/pernyataan kepada responden dengan harapan 

memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut (Umar, 2005:49). Penelitian 

ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu model pertanyaan 

dimana pertanyaan tersebut telah disediakan jawabannya, sehingga responden 

hanya memilih dari alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat atau 

pilihannya (Supardi, 2005:133), sedangkan pertanyaan tertutup tersebut 

menerangkan tanggapan responden terhadap variabel kepemimpinan, lingkungan 

kerja, dan kinerja karyawan. 

b) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari dan 

mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari naskah-naskah 

kearsipan, data, dan lain sebagainya (Supardi, 2005:138). Hasil dari dokumentasi 

adalah sejarah PT. Kereta Api Daop IV Semarang, lokasi dan struktur organisasi 

dan tugas-tugas masing-masing jabatan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik 

dengan menggunakan program SPSS 16.0. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, menginterprestasikan data yang 

berwujud angka kemudian mengambil kesimpulan. Sebelum melakukan teknik 

analisis data digunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah untuk 
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mengukur indikasi ada tidaknya penyimpangan data melalui hasil distribusi, 

korelasi, varians indikator-indikator variabel. Ada pun uji asumsi klasik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:  

3.5.1. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

 Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan 

dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2005:110). Uji normalitas data 

dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov. Uji 

kolmogorov ini dimaksudkan untuk menguji hipotesa ada atau tidak ada beda 

antara dua buah  distribusi, atau untuk menentukan apakah data dari masing-

masing variabel telah terdistribusi dengan normal. Berdasarkan hasil yang didapat 

dengan menggunakan pengujian one sample kolmogorov-smirnov ini, akan 

diketahui pengujian apa yang akan digunakan selanjutnya untuk menguji hipotesis 

yang timbul dalam penelitian ini sebesar 5% atau 0,05. Hasil uji normalitas 

selengkapnya dapat dilihat dari nilai Kolmogorov Smirnov pada Tabel 3.6 

berikut: 

Tabel 3.6 Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 62
Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 1.49352818
Most Extreme Differences Absolute .072

Positive .061
Negative -.072

Kolmogorov-Smirnov Z .568
Asymp. Sig. (2-tailed) .903
a. Test distribution is Normal. 
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 Tabel 3.6 menunjukkan nilai signifikansi One-Sample Kolmogorov-

Smirnov sebesar 0,903 angka tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa 

variabel kepemimpinan dan lingkungan kerja terdistribusi dengan normal. Uji 

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

Apabila variabel berdistribusi normal maka penyebaran plot akan berada disekitar 

dan disepanjang garis 45 derajat. Hasil dapat dilihat pada lampiran. 

2) Uji Multikolinieritas  

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana variabel-variabel 

independen dalam persamaan regresi memiliki hubungan yang kuat satu sama 

lain. Multikolinieritas dapat menyebabkan variabel-variabel independen 

menjelaskan varians yang sama dalam mengestimasikan variabel dependen. Uji 

ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat 

dilakukan dengan mencari besarnya Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai 

tolerance. Jika VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0.1 maka regresi 

bebas dari multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas selengkapnya pada Tabel 

3.7 berikut : 

Tabel 3.7 Uji Multikolinirietas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Kepemimpinan .737 1.356 

Lingkungan Kerja .737 1.356 

a. Dependent Variable: Kinerja  
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Tabel 3.7 menunjukkan nilai VIF sebesar 1.356 (kurang dari 10) dan nilai 

tolerancenya sebesar 0.737 (lebih dari 0.1) sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi 

bebas dari multikolinieritas. 

3) Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui 

pengamatan terhadap pola scatter plot yang dihasilkan melalui SPSS 16.0. 

Apabila pola scatter plot membentuk pola tertentu, maka model regresi memiliki 

gejala heteroskedastisitas. Munculnya gejala heteroskedastisitas menunjukkan 

bahwa penaksir dalam model regresi tidak efisien dalam sampel besar maupun 

kecil. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bebas heteroskedastisitas. 

Berikut hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplots tabel 3.8 

berikut : 

 

Tabel 3.8 Uji Heteroskedastisitas 
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 Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik – titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga 

model regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja karyawan berdasarkan 

variabel independen kepemimpinan dan lingkungan kerja. 

3.5.2 Uji Regresi Berganda 

Regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel 

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

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

Rumus Nurgiyantoro (2004:271) : 

Y = a + b1X1 + b2X2 

 

Dimana :  a   =  konstanta 

b1 =  koefisien regresi untuk X1 

b2 =  koefisien regresi untuk X2 

Y  =  variabel terikat yaitu kinerja karyawan 

X1 =  variabel bebas yaitu kepemimpinan 

X2 = variabel bebas yaitu lingkungan kerja 

3.5.3 Uji Hipotesis 

 1. Uji t (Parsial) 

Tujuan dari uji t adalah untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen dengan menganggap 

variabel lain bersifat konstan. Pengujian secara parsial ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan terikat dengan 
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melihat nilai t pada taraf signifikansi 5%. t hitung diperoleh melalui bantuan 

program SPSS yaitu pada tabel coefficients. Model dikatakan signifikan jika nilai 

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

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

diterima. 

 2. Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen 

(kepemimpinan dan lingkungan kerja) secara bersama-sama terhadap variabel 

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

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

bantuan program SPSS yaitu dilihat pada tabel ANOVA. Model dikatakan 

signifikan jika Sig. F α≤ . Apabila besarnya probabilitas signifikansi lebih kecil 

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

0,05 maka H0 diterima. 

3.5.4 Metode Analisis Deskriptif Presentase 

 Metode analisis deskriptif presentase digunakan untuk mengkaji variabel–

variabel yang ada pada penelitian ini yang terdiri dari persepsi kepemimpinan, 

lingkungan kerja, dan kinerja. Metode ini menggunakan rumus sebagai berikut: 

DP = × 100% 

Keterangan : 

DP = Deskriptif Persentase (%) 

n = Jumlah skor jawaban 

N = Jumlah skor total  

Kriteria interval didapat dari perhitungan sebagai berikut : 
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Presentase maximal  = 55 × 100%  = 100% 

Presentase minimal   = 15 × 100%  = 20% 

Rentang = 100% - 20%  = 80% 

Panjang kelas interval = 80% : 5 = 16% 

 

3.5.5 Koefisien Determinasi 

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar varians dari variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. R2 
yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah R2 
yang mempertimbangkan jumlah variabel independen 

dalam suatu model atau disebut R2 
yang telah disesuaikan (Adjusted-R2). 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Besarnya koefisien 

determinasi secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui 

dari skor r2 atau kuadrat partial correlation dari tabel coefficient. 

Koefisien determinasi secara simultan diperoleh dari besarnya R2 atau 

adjusted R square. Nilai adjusted R square yang kecil berarti kemampuan 

variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. jika nilai R2 
mendekati 0, maka variasi dari variabel dependen tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel independen sebaliknya nilai yang mendekati 1 berarti 

variabel–variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006 : 83), 

dengan kata lain ini dari pengujian ini adalah mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Persepsi Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan 

Pemimpin mempunyai cara yang berbeda-beda untuk memajukan 

perusahaan yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang 

mempunyai kemauan untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada orang lain 

agar mempunyai kharisma atau daya tarik pribadi sehingga dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan. Berdasarkan hipotesis awal dinyatakan bahwa persepsi 

mengenai kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Untuk 

mengetahui pengaruh persepsi mengenai kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan maka perlu dilakukan uji parsial atau uji t. Apabila tingkat signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima, yang berarti bahwa variabel 

kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 Hasil uji statistik t untuk pengaruh persepsi mengenai kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan dapat dilihat pada output SPSS 16.0 sebagai berikut: 

 
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.098 2.409  8.343 .000

Kepemimpinan .274 .040 .667 6.929 .000

a. Dependent Variable: Kinerja     

Melihat hasil uji statistik t diatas diperoleh nilai thitung sebesar 6,929 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, 
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maka Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini menunjukkan secara parsial H1 yang 

dinyatakan persepsi mengenai pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

diterima. 

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana 

diperoleh garis regresi sebagai berikut : 

Y = 20.098 + 0.274 X1 

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat dilihat bahwa koefisien 

regresi kepemimpinan 0.274 (bertanda positif), sehingga persepsi kepemimpinan 

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, yang berarti bahwa 

semakin baik persepsi kepemimpinan, semakin baik pula kinerja karyawan, dan 

sebaliknya semakin buruk persepsi kepemimpinan, kinerja karyawan juga 

semakin buruk. 

Besarnya pengaruh persepsi kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

dapat diketahui dari koefisien determinasi sederhana (r2) pada tabel 4.2 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 Koefisien Determinasi (r2) 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .667a .445 .435 1.68405

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan  
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Tabel 4.2 dapat diketahui besarnya pengaruh persepsi mengenai 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dari koefisien determinasi sederhana r2  

adalah 0.435 atau sama dengan 43.5%. 

Pada variabel kepemimpinan ini terdapat 8 indikator yang menjelaskan 

tentang kepemimpinan yaitu indikator: bersifat adil, memberikan sugesti, 

mendukung tercapainya tujuan, sebagai katalisator, menciptakan rasa aman, 

sebagai wakil dari organisasi, sumber inspirasi, dan bersikap menghargai. Dari 

indikator-indikator tersebut bisa dijelaskan melalui analisis deskriptif persentase 

berikut ini: 

4.1.1 Bersifat Adil 

Tabel 4.3 Tanggapan Responden Indikator Bersifat Adil 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 11 17.74% 
2 Baik 39 62.90% 
3 Cukup Baik 12 19.35% 

Jumlah 62 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

Tabel 4.3 mengenai tanggapan responden terhadap indikator bersifat adil 

pada PT. Kereta Api Daop IV Semarang, diketahui bahwa sebanyak 62.90% 

responden menggambarkan telah mendapat pembagian pekerjaan dengan baik 

sesuai tugas dan fungsi karyawan yang diberikan oleh pimpinan perusahaan 

tersebut. 
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4.1.2 Memberikan Sugesti 

Tabel 4.4 Tanggapan Responden Indikator Memberikan Sugesti 

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 24 38.71% 
2 Baik 34 54.84% 
3 Cukup Baik 4 6.45% 

Jumlah 62 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

Tabel 4.4 mengenai tanggapan responden terhadap indikator memberikan 

sugesti pada PT. Kereta Api Daop IV Semarang, diketahui bahwa sebanyak 

54.84% responden menggambarkan pimpinan PT. Kereta Api Daop IV 

memberikan pengaruh baik dengan karyawan dalam memelihara, membina 

karyawan, mempunyai pengabdian dan partisipasi yang baik dan mempunyai rasa 

kebersamaan diantara karyawan. 

4.1.3 Mendukung Tercapainya Tujuan 

Tabel 4.5 Tanggapan Responden Indikator Mendukung Tercapainya Tujuan 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 23 37.10% 
2 Baik 36 58.06% 
3 Cukup Baik 2 3.23% 
4 Kurang Baik 1 1.61% 

Jumlah 62 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

 Tabel 4.5 mengenai tanggapan responden terhadap indikator mendukung 

tercapainya tujuan pada PT. Kereta Api Daop IV Semarang, diketahui bahwa 
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sebanyak 58.06% responden menggambarkan pimpinan PT. Kereta Api Daop IV 

dalam mencapai tujuan perusahaan melaksanakan dengan baik menyesuaikan 

keadaan perusahaan dan mengajak karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai 

tujuan perusahaan. 

4.1.4 Katalisator 

Tabel 4.6 Tanggapan Responden Indikator Katalisator 

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 21 33.87% 
2 Baik 36 58.06% 
3 Cukup Baik 4 6.45% 
4 Kurang Baik 1 1.61% 

Jumlah 62 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

Tabel 4.6 mengenai tanggapan responden terhadap indikator katalisator 

pada PT. Kereta Api Daop IV Semarang, diketahui bahwa sebanyak 58.06% 

responden menggambarkan pimpinan PT. Kereta Api Daop IV telah memberikan 

dengan baik semangat kepada karyawan dan mempunyai daya kerja yang tinggi 

dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik. 

4.1.5 Menciptakan Rasa Aman 

Tabel 4.7 Tanggapan Responden Indikator Menciptakan Rasa Aman 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 13 20.97% 
2 Baik 35 56.45% 
3 Cukup Baik 12 19.35% 
4 Kurang Baik 2 3.23% 

Jumlah 62 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 
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 Tabel 4.7 mengenai tanggapan responden terhadap indikator menciptakan 

rasa aman pada PT. Kereta Api Daop IV Semarang, diketahui bahwa sebanyak 

56.45% responden menggambarkan pimpinan perusahaan telah menunjukkan rasa 

optimis yang baik dalam menghadapi permasalahan sehingga tidak berdampak 

pada karyawan di bawahnya. 

4.1.6 Sebagai Wakil Organisasi 

Tabel 4.8 Tanggapan Responden Indikator Sebagai Wakil Organisasi 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 21 33.87% 
2 Baik 34 54.84% 
3 Cukup Baik 4 6.45% 
4 Kurang Baik 3 4.84% 

Jumlah 62 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

 Tabel 4.8 mengenai tanggapan responden terhadap indikator sebagai wakil 

organisasi pada PT. Kereta Api Daop IV Semarang, diketahui bahwa sebanyak 

54.84% responden menggambarkan pimpinan PT. Kereta Api Daop IV dengan 

baik dalam berperilaku, perbuatan dan kata – katanya di dalam perusahaan dan 

pimpinan juga memberikan kesan yang baik selama melaksanakan tugasnya di 

dalam perusahaan tersebut. 
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4.1.7 Sumber Inspirasi 

Tabel 4.9 Tanggapan Responden Indikator Sumber Inspirasi 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 17 27.42% 
2 Baik 40 64.52% 
3 Cukup Baik 5 8.06% 

Jumlah 62 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

 Tabel 4.9 mengenai tanggapan responden terhadap indikator sumber 

inspirasi pada PT. Kereta Api Daop IV Semarang, diketahui bahwa sebanyak 

64.52% responden menggambarkan pimpinan PT. Kereta Api Daop IV 

memberikan semangat yang baik dan terus menerus kepada karyawan dalam hal 

memahami tujuan, visi dan misi perusahaan. 

4.1.8 Bersikap Menghargai 

Tabel 4.10 Tanggapan Responden Indikator Bersikap Menghargai 

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 23 37.10% 

2 Baik 35 56.45% 

3 Cukup Baik 3 4.84% 

4 Kurang Baik 1 1.61% 

Jumlah 62 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

 Tabel 4.10 mengenai tanggapan responden terhadap indikator bersikap 

menghargai pada PT. Kereta Api Daop IV Semarang, diketahui bahwa sebanyak 

56.45% responden menggambarkan pimpinan PT. Kereta Api Daop IV telah  
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memberikan dengan baik semacam penghargaan kepada karyawan sebagai bentuk 

balas jasa apa yang telah dilakukan untuk perusahaan tersebut dan memberikan 

bonus apabila karyawan mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. 

4.1.9 Pembahasan Pengaruh Persepsi Kepemimpinan terhadap Kinerja 

Karyawan 

Kepemimpinan merupakan satu unsur penting dalam peningkatan kinerja 

karyawan. Hal ini diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Hani Handoko 

(2003) bahwa kepemimpinan dapat mempengaruhi tingkat prestasi (kinerja 

karyawan). Karyawan yang mendapatkan kepemimpinan dengan baik maka akan 

melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Penerapan kepemimpinan tidak selalu 

berjalan mulus. Boleh jadi karyawan yang dipimpin oleh manajer merasa ragu-

ragu akan kemampuan manajer, tidak jelas apa dan mengapa manajer 

menginstruksikan sesuatu, apatis terhadap manajer atau bahkan bisa saja 

menunjukkan konflik dengan manajer (Mangkuprawira dan Hubeis, 2007:137). 

Begitu pula pada PT. Kereta Api Daop IV Semarang agar memperhatikan hal-hal 

yang dapat membuat karyawan merasa betah dalam bekerja. 

Sesuai tanggapan responden diketahui bahwa secara keseluruhan 

tanggapan responden dimana semua indikator persepsi kepemimpinan yang 

meliputi bersikap adil, memberikan sugesti, mendukung tercapainya tujuan, 

katalisator, menciptakan rasa aman, sebagai wakil organisasi, sumber inspirasi, 

bersikap menghargai, jawaban responden terhadap kepemimpinan termasuk dalam 

kategori baik.  
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Berdasarkan dari hasil penelitian pula, menunjukkan persepsi 

kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Kereta Api Daop IV 

Semarang, hal ini dapat dilihat pada hasil analisis regresi sederhana yang 

menunjukkan koefisien persepsi kepemimpinan sebesar 0.274 (bertanda positif) 

yang menunjukkan bahwa semakin baik kepemimpinan maka akan diikuti dengan 

peningkatan kinerjanya. Keadaan ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan PT. 

Kereta Api Daop IV Semarang yang diukur dari kualitas, kuantitas, ketepatan 

waktu, efektivitas, kemandirian, komitmen kerja dipengaruhi oleh kepemimpinan 

yang meliputi bersifat adil, memberikan sugesti, mendukung tercapainya tujuan, 

katalisator, menciptakan rasa aman, sebagai wakil organisasi, sumber inspirasi, 

bersikap menghargai. Sesuai dengan pendapat Robbins (2006:432) bahwa 

kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kelompok untuk 

menuju sasaran. 

Besarnya pengaruh persepsi mengenai kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan PT. Kereta Api adalah 43.5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepemimpinan ikut berperan dalam meningkatkan kinerja karyawan.  

 Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Triyaningsih (2009) menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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4.2 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang berada di lingkungan 

sekitarnya yang dapat mempengaruhi aktivitas secara langsung maupun tidak 

langsung seorang atau sekelompok karyawan dalam bekerja. Hubungan yang erat 

dan saling membantu antar sesama karyawan, antara bawahan dan atasan, akan 

mempunyai pengaruh yang baik pula terhadap motivasi seseorang dalam bekerja, 

yang pada akhirnya mempengaruhi kinerjanya. Berdasarkan dari hipotesis awal 

dinyatakan bahwa persepsi mengenai lingkungan kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan maka perlu dilakukan uji parsial atau uji t. Apabila 

tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima, yang berarti bahwa 

variabel lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Hasil uji statistik t untuk pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan dapat dilihat pada output SPSS 16.0 sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21.267 2.482  8.570 .000

Lingkungan Kerja .491 .079 .628 6.254 .000

a. Dependent Variable: Kinerja     

 

Tabel 4.11 hasil uji statistik t diatas diperoleh nilai thitung sebesar 6,254 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 
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0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini menunjukkan secara parsial H2 

yang dinyatakan  pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan diterima. 

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana 

diperoleh garis regresinya sebagai berikut: 

Y = 21.267 + 0,491 X2 

Berdasar persamaan regresi diatas dilihat bahwa koefisien regresi 

lingkungan kerja 0,491 (bertanda positif), sehingga lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, yang berarti bahwa semakin kondusif 

lingkungan kerja, semakin baik kinerja karyawan, dan sebaliknya semakin tidak 

kondusif lingkungan kerja , kinerja karyawan juga semakin menurun. 

Besarnya pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dapat 

dilihat dari koefisien determinasi sederhana (r2) pada tabel 4.13 sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi (r2) 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .628a .395 .385 1.75804

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja 
  

 Melihat Tabel 4.12 dapat diketahui besarnya pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan dari koefisien determinasi sederhana r2  adalah 0.385 

atau sama dengan 38.5%. 

 Lingkungan kerja adalah kondisi internal maupun eksternal yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan PT. Kereta Api Daop IV Semarang sehingga 
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dengan demikian pekerjaan dapat diharapkan selesai lebih cepat dan lebih baik. 

Pada variabel lingkungan kerja digunakan 3 indikator. Indikator untuk mengukur 

lingkungan kerja dalam penelitian ini yaitu suasana kerja, hubungan antar 

karyawan, fasilitas kerja. Dari indikator-indikator tersebut bisa dijelaskan melalui 

analisis deskriptif persentase berikut ini: 

4.2.1 Suasana Kerja 

Tabel 4.13 Tanggapan Responden Indikator Suasana Kerja 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 14 22.58% 
2 Baik 46 74.19% 
3 Cukup Baik 2 3.23% 

Jumlah 62 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

 Tabel 4.13 mengenai tanggapan responden terhadap suasana kerja pada 

PT. Kereta Api Daop IV Semarang diketahui sebanyak 74.19 responden 

menggambarkan bahwa suasana kerja seperti kenyamanan, ketenangan dan 

kebersihan sudah baik dan sesuai dengan apa yang dirasakan karyawan selama 

mereka bekerja di perusahaan tersebut. Setiap karyawan selalu menginginkan 

suasana kerja yang menyenangkan, karena berapapun besarnya jumlah 

kompensasi yang diberikan perusahaan, tapi kalau suasana kerja kurang 

menyenangkan niscaya tidak betah.  
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4.2.2 Hubungan Antar Karyawan 

Tabel 4.14 Tanggapan Responden Indikator Hubungan Antar Karyawan 

No Kriteria Frekuensi Persentase

1 Sangat Baik 15 24.19% 
2 Baik 40 64.19% 
3 Cukup Baik 4 6.45% 
4 Kurang Baik 3 4.84% 

Jumlah 62 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

 Tabel 4.14 mengenai tangggapan responden terhadap hubungan antar 

karyawan pada PT. Kereta Api Daop IV Semarang, diketahui bahwa sebanyak 

64.19% responden menggambarkan bahwa hubungan antar karyawan sudah 

terjalin dengan baik seperti saling membantu diantara karyawan apabila ada suatu 

masalah, terciptanya hubungan yang harmonis, dan hubungan yang penuh 

kekeluargaan diantara karyawan. 

4.2.3 Fasilitas Kerja 

Tabel 4.15 Tanggapan Responden Indikator Fasilitas Kerja 
No Kriteria Frekuensi Persentase

1 Sangat Baik 17 27.42% 

2 Baik 37 59.68% 

3 Cukup Baik 8 12.90% 

Jumlah 62 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2010 

 Tabel 4.15 mengenai tanggapan responden terhadap fasilitas kerja pada 

PT. Kereta Api Daop IV Semarang, diketahui 59.68% responden menggambarkan 

fasilitas kerja sudah tersedia dengan baik di perusahaan tersebut, seperti, fasilitas 
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komputer, pencahayaan, fasilitas AC, dan fasilitas transportasi. Tersedianya 

fasilitas kerja yang memadai, walaupun tidak baru merupakan salah satu 

penunjang proses kelancaran dalam bekerja. 

4.2.4 Pembahasan Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

 Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang berada di lingkungan 

sekitarnya yang dapat mempengaruhi aktivitas secara langsung maupun tidak 

langsung seorang atau sekelompok karyawan dalam bekerja. Hubungan yang erat 

dan saling membantu antar sesama karyawan, antara bawahan dan atasan, akan 

mempunyai pengaruh yang baik pula terhadap kinerja karyawan. Hal ini sesuai 

menurut Moekijat (2003:136) bahwa lingkungan kerja yang baik akan mendorong 

seseorang untuk bekerja lebih baik dan bersikap positif seperti mempunyai 

kesetiaan yang tinggi, kegembiraan, kebanggaan dalam dinas, kerjasama dan 

kedisplinan dalam kewajiban. 

Hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa secara keseluruhan tanggapan 

responden terhadap indikator lingkungan kerja pada PT. Kereta Api Daop IV 

Semarang termasuk dalam kategori baik. Hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa lingkungan kerja yang terdiri dari indikator suasana kerja, hubungan antar 

karyawan, fasilitas kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. 

Kereta Api Daop IV Semarang hal ini dapat dilihat pada hasil analisis regresi 

sederhana yang menunjukkan koefisien lingkungan kerja sebesar 0.491 (bertanda 

positif) artinya semakin kondusif lingkungan kerja karyawan maka akan diikuti 

dengan peningkatan kinerjanya. Keadaan ini menunjukkan kinerja karyawan yang 
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diukur dari kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, 

komitmen kerja juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja. 

Besarnya pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Kereta Api Daop IV Semarang adalah sebesar 38.5% meskipun pengaruhnya 

relatif kecil terhadap kinerja karyawan namun ada pengaruh antara variabel 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Parlinda dan Wahyudin (2009) menunjukkan 

bahwa lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 Setiap organisasi dapat dipastikan akan berusaha untuk memperhatikan 

lingkungan kerja para karyawannya guna mendukung kinerjanya. Kondisi ini 

sudah sesuai dengan harapan karyawan PT. Kereta Api Daop IV Semarang. 

Adanya suasana kerja yang harmonis dan dinamis akan menghasilkan kegiatan 

kerja sebagai kontribusi bagi pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. 

Kondisi yang nyaman untuk bekerja akan membuat para karyawan lebih 

berkonsentrasi pada pekerjaannya, serta adanya sarana dan prasarana dari 

perusahaan akan membuat para karyawan dapat maksimal dalam menjalankan 

tugas pekerjaan dan akhirnya akan meningkatkan kinerja karyawan PT. Kereta 

Api Daop IV Semarang.  

 

4.3 Pengaruh Persepsi Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan 

 Untuk mengetahui pengaruh persepsi mengenai kepemimpinan dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Kereta Api Daop IV Semarang 
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secara simultan maka perlu dilakukan uji simultan atau uji F. Apabila nilai 

signifikansi uji F < taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis awal yang dinyatakan 

bahwa persepsi mengenai kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan secara simultan diterima.  

 Hasil uji statistik F untuk mencari pengaruh persepsi mengenai 

kepemimpinan dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja 

karyawan dapat dilihat pada output SPSS 16.0 sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Hasil uji statistik F 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 170.270 2 85.135 36.915 .000a

Residual 136.068 59 2.306   

Total 306.339 61    

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Kepemimpinan   

b. Dependent Variable: Kinerja     
  

 Hasil uji F diperoleh Fhitung = 36.915 dengan tingkat signifikansi 0,000. 

Karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, sehingga H3 yang dinyatakan persepsi mengenai pengaruh 

kepemimpinan dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan 

diterima. 

 Besarnya pengaruh persepsi mengenai kepemimpinan dan lingkungan 

kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan dapat diketahui berdasarkan 

koefisien determinasi (R2) seperti tercantum pada tabel berikut: 
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Tabel 4.17 Hasil uji Koefisien Determinasi (R2)  
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .746a .556 .541 1.51863

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Kepemimpinan 

b. Dependent Variable: Kinerja  
 Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,541. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosentase kontribusi kepemimpinan dan 

lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan adalah 54.1% 

sedangkan sisanya 45.9% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan 

dalam model regresi. 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis regresi linier berganda, yaitu regresi linier dimana sebuah variabel terikat 

(variabel Y) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas (variabel X). 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier yang dilakukan melalui statistik 

dengan menggunakan program SPSS 16.0 maka hasil analisis regresi berganda 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.18 Uji Regresi Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.505 2.479  6.254 .000

Kepemimpinan .192 .042 .468 4.627 .000

Lingkungan Kerja .304 .079 .389 3.845 .000

a. Dependent Variable: Kinerja     
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 Berdasarkan output SPSS diatas, maka diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut: 

  Y = 15,505 + 0,192X1 + 0,304X2 

Penginterprestasian persamaan regresi berganda tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar 15,505 berarti bahwa tanpa melibatkan variabel persepsi 

kepemimpinan (X1) dan lingkungan kerja (X2) atau dengan kata lain jika skor 

persepsi kepemimpinan (X1) dan lingkungan  kerja (X2) adalah nol maka 

besarnya kinerja karyawan (Y) adalah 15,505 satuan. 

2. Koefisien X1 sebesar 0,192 dan bertanda positif, menunjukkan bahwa semakin 

tinggi persepsi kepemimpinan maka akan diikuti dengan peningkatan 

kinerjanya, sehingga pengaruh yang diperoleh dari persamaan di atas adalah 

jika variabel kepemimpinan (X1) ditingkatkan 1 satuan maka akan diikuti 

dengan meningkatnya kinerja karyawan (Y) sebesar 0,192 satuan dan 

sebaliknya jika kepemimpinan (X1) menurun 1 satuan maka akan 

menyebabkan penurunan kinerja karyawan (Y) sebesar 0,192 satuan, dengan 

catatan variabel lingkungan kerja (X2) tetap. 

3. Koefisien X2 sebesar 0,304 dan bertanda positif, menunjukkan bahwa semakin 

tinggi lingkungan kerja maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja karyawan, 

sehingga pengaruh yang diperoleh dari persamaan di atas adalah jika variabel 

lingkungan kerja (X2) ditingkatkan 1 satuan maka akan diikuti dengan 

meningkatnya kinerja karyawan (Y) sebesar 0,304 satuan dan sebaliknya jika 

lingkungan kerja (X2) menurun 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan 



72 
 

 

kinerja karyawan (Y) sebesar 0,304 satuan dengan catatan variabel kepemimpinan 

(X1) tetap. 

 Kinerja merupakan hasil kerja karyawan PT. Kereta Api Daop IV 

Semarang secara kualitas dan kuantitas karyawan atas kemampuan usaha, 

kesempatan dan kecakapan dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi secara 

legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Pada 

variabel kinerja dalam penelitian ini digunakan 6 indikator. Berikut analisisnya: 

4.3.1 Kualitas 

Tabel 4.19 Tanggapan Responden Indikator Kualitas 
No Kriteria Frekuensi Persentase
1 Sangat Baik 21 33.87% 
2 Baik 40 64.52% 
3 Cukup Baik 1 1.61% 

Jumlah 62 100% 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2010 

 Tabel 4.19 mengenai tanggapan responden terhadap kualitas kerja pada 

PT. Kereta Api Semarang, diketahui bahwa sebanyak 64.52% responden 

menjawab baik seperti melakukan pekerjaan dengan cermat, teliti dan apa yang 

diharapkan pimpinan sesuai pekerjaannya sudah sesuai. 

4.3.2 Kuantitas 

Tabel 4.20 Tanggapan Responden Indikator Kuantitas 
No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 11 17.74% 
2 Baik 47 75.81% 
3 Cukup Baik 4 6.45% 

Jumlah 62 100% 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2010 
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 Tabel 4.20 mengenai tanggapan responden terhadap kuantitas kerja pada 

PT. Kereta Api Daop IV Semarang, diketahui bahwa sebanyak 75.81% responden 

menggambarkan bahwa karyawan melakukan pekerjaan dengan baik dan telah 

sesuai dengan target apa yang dibebankan kepada karyawan. 

4.3.3 Ketepatan Waktu 
Tabel 4.21 Tanggapan Responden Indikator Ketepatan Waktu 

No Kriteria Frekuensi Persentase
1 Sangat Baik 13 20.97% 
2 Baik 42 67.74% 
3 Cukup Baik 7 11.29% 

Jumlah 62 100% 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2010 

 Tabel 4.21 mengenai tanggapan responden terhadap ketepatan waktu pada 

PT. Kereta Api Daop IV Semarang, diketahui bahwa sebanyak 67.74% 

menggambarkan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dilakukan baik, benar 

dan tepat waktu. 

4.3.4 Efektivitas 
Tabel 4.22 Tanggapan Responden Indikator Efektivitas 
No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 14 22.58% 

2 Baik 42 67.74% 

3 Cukup Baik 6 9.68% 

Jumlah 62 100% 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2010 

 Tabel 4.22 mengenai tanggapan responden terhadap efektivitas pada PT. 

Kereta Api Daop IV Semarang diketahui, bahwa sebanyak 67.74% 

menggambarkan karyawan telah memanfaatkan waktu luang dengan baik seperti 
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melakukan hal yang berguna untuk pekerjaan yang telah diberikan kepada yang 

bersangkutan. 

4.3.5 Kemandirian 

Tabel 4.23 Tanggapan Responden Indikator Kemandirian 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 9 14.52% 
2 Baik 42 67.74% 
3 Cukup Baik 11 17.74% 

Jumlah 62 100% 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2010 

 Tabel 4.23 mengenai tanggapan responden terhadap kemandirian pada PT. 

Kereta Api Daop IV Semarang, diketahui bahwa sebanyak 67.74% 

menggambarkan karyawan melakukan pekerjaan dengan baik misalnya 

melakukan inisiatif untuk melakukan pekerjaan tanpa harus menunggu perintah 

dari pimpinan. 

4.3.6 Komitmen Kerja 

Tabel 4.24 Tanggapan Responden Indikator Komitmen Kerja 
No Kriteria Frekuensi Persentase
1 Sangat Baik 25 40.32% 
2 Baik 33 53.23% 
3 Cukup Baik 4 6.45% 

Jumlah 62 100% 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2010 

 Tabel 4.24 mengenai tanggapan responden terhadap komitmen kerja pada 

PT. Kereta Api Daop IV Semaranng, diketahui bahwa sebanyak 53.23% 

menggambarkan karyawan dengan perusahaan terjalin hubungan yang baik, 
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seperti karyawan mempunyai tanggung jawab yang baik terkait pekerjaan dan 

karyawan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perusahaan apabila suatu 

saat ada lowongan pekerjaan yang lebih menjanjikan. 

4.3.7 Pembahasan Pengaruh Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan 

 Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja 

karyawannya, berbagai cara akan ditempuh oleh perusahaan dalam meningkatkan 

kinerja karyawan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan 

tercapai. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya 

kepemimpinan dan lingkungan kerja. Kepemimpinan dan lingkungan kerja yang 

baik dalam perusahaan apabila diperhatikan maka karyawan akan bersemangat 

dalam bekerja dan berupanya mendapatkan hasil yang berkualitas demi organisasi 

maupun dirinya sendiri. 

 PT. Kereta Api Daop IV Semarang sudah menerapkan kebijakan 

kepemimpinan atau lingkungan kerja sudah cukup baik, hal ini berdasarkan 

penilaian kinerja secara berkala yang dilakukan pada PT. Kereta Api (Persero). 

Adapun yang menjadi unsur penilaian yaitu kualitas hasil kerja, kuantitas hasil 

kerja, disiplin pegawai, tanggung jawab, kerja sama, kepemimpinan, prakarsa, 

ketrampilan kerja pelaksana, kejujuran. Dari tanggapan responden menerangkan 

bahwa semua indikator kinerja karyawan yang meliputi suasana kerja, hubungan 

antar karyawan, fasilitas kerja termasuk dalam kategori yang baik.  

 Hal tersebut didukung pula dari hasil uji hipotesis secara simultan (uji F), 

yang menunjukkan Fhitung = 36.915 dengan tingkat signifikansi 0,000. Artinya 
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kepemimpinan dan lingkungan kerja secara simultan mempengaruhi kinerja 

karyawan PT. Kereta Api DAOP IV Semarang. Besarnya pengaruh persepsi 

mengenai kepemimpinan dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja 

karyawan PT. Kereta Api Daop IV Semarang dapat dilihat dari hasil Adjusted R 

Square yaitu sebesar 0,541, sehingga pengaruh persepsi mengenai kepemimpinan 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan secara simultan adalah 54.1%, 

sisanya 45.9% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa baik buruknya 

kepemimpinan dan lingkungan kerja akan mempengaruhi kinerja karyawan PT. 

Kereta Api Daop IV Semarang. Di saat kepemimpinan dan lingkungan kerja 

tercipta baik dan kondusif maka karyawan akan lebih bersemangat dalam 

melaksanakan berbagai pekerjaannya dan memberikan hasil kerja yang maksimal, 

sehingga tujuan yang diharapkan oleh PT. Kereta Api Daop IV Semarang dapat 

tercapai. Hasil penelitian di atas diperkuat oleh penelitian yang dilakukan 

Astabayu (2008) yang mengatakan ada pengaruh lingkungan kerja dan 

kepemimpinan secara simultan terhadap kinerja karyawan. 

 

 



 
 

77 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1) Kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Kereta Api Daop IV Semarang, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semakin baik persepsi mengenai kepemimpinan, semakin baik pula kinerja 

karyawan, dan sebaliknya semakin buruk persepsi mengenai kepemimpinan, 

kinerja karyawan juga semakin buruk. 

2) Lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Kereta Api Daop IV Semarang, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semakin kondusif lingkungan kerja, semakin baik pula kinerja karyawan, dan 

sebaliknya semakin tidak kondusif lingkungan kerja, kinerja karyawan juga 

semakin buruk. 

3) Kepemimpinan dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Kereta Api Daop IV 

Semarang. Hal ini dibuktikan dengan besarnya pengaruh secara simultan 

yaitu sebesar 54.1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik 

persepsi mengenai kepemimpinan dan semakin kondusif lingkungan kerja 

maka kinerja karyawan juga semakin baik. 
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5.2 Saran 
 
1)   Bagi perusahaan, dalam hal kepemimpinan hal yang perlu dilakukan adalah 

tetap menjaga hubungan baik terhadap karyawan, terlebih lagi bila pimpinan 

menganggap karyawan adalah keluarga, bukan hanya sekedar bawahan di 

dalam bekerja. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan dan 

menentukan kebijakan untuk menyusun strategi untuk lebih meningkatkan 

kinerja karyawan. 

2) Bagi perusahaan, berkaitan dengan lingkungan kerja pihak perusahaan 

hendaknya tetap memperhatikan faktor lingkungan kerja meskipun sudah 

kondusif bagi karyawan, misalnya penambahan komputer dan AC di tiap 

ruangan yang belum tersedia, penggantian alat transportasi, penggantian 

warna tembok yang telah usang, dan tetap memperhatikan kebersihan 

lingkungan perusahaan. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan 

dan menentukan kebijakan untuk menyusun strategi untuk lebih 

meningkatkan kinerja karyawan. 

2)    Kepada peneliti dimasa yang akan datang agar menambah variabel 

penelitian seperti faktor motivasi, kompensasi, kepuasan, dan lain-lain yang 

menentukan kinerja karyawan, sehingga dalam melakukan penelitian 

tentang kinerja karyawan akan lebih akurat. 
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KUISIONER PENELITIAN 

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. KERETA API DAOP IV 

SEMARANG 

 

Yth. Bapak / Ibu / Saudara / i 

Karyawan PT. Kereta Api DAOP IV 

Semarang 

 

 Dengan hormat,  

 Sehubungan dengan penulisan skripsi yang saya lakukan sebagai 

persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Negeri 

Semarang dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan” Maka saya mohon bantuan bapak/ ibu/ saudara/ i 

untuk mengisi angket penelitian ini sesuai dengan keadaaan yang dialami dan 

dirasakan karyawan PT. Kereta Api DAOP IV Semarang. 

 Besar harapan saya bila bapak/ ibu/ saudara/ i dapat memberikan jawaban 

sejujur-jujurnya, dan saya menjamin kerahasiaan identitas bapak/ ibu/ saudara/ i 

sesuai kode etik dalam penelitian ini.  

 Atas perhatian dan kerjasama bapak/ ibu/ saudara/ i saya ucapkan banyak 

terima kasih. 

       Peneliti,  

 

 

Mailul Hashfi 
NIM : 7350406561 

 



 

 

KUISIONER PENELITIAN 
  
A. Identitas Responden 

Nama   :    
Jenis Kelamin  : 
Bekerja di bagian  : 
Pendidikan Akhir  : 
Lama Masa Kerja  : 

B. Petunjuk Pengisian 
Daftar pertanyaan mengenai kepemimpinan, lingkungan kerja dan kinerja ini 
ditujukan kepada karyawan yang bersangkutan. Pilihlah salah satu jawaban 
dari kelima alternative jawaban yang sesuai dengan cara melingkari salah satu 
nomor pada jawaban yang tersedia. 

a. Kepemimpinan 
 Bersifat Adil

1 Apakah dalam pembagian pekerjaan kepada saudara pimpinan telah membagikan 
sesuai dengan  tugas, pokok dan fungsi saudara? 

1 2 3 4 5

Tidak Sesuai Kurang Sesuai Tidak 
Berpendapat 

Sesuai Sangat Sesuai

 Memberikan Sugesti 

2 Apakah pimpinan saudara memberikan pengaruh dalam memelihara dan membina 
karyawan? 

1 2 3 4 5

Tidak 
Memberikan 

Kurang 
Memberikan 

Tidak 
Berpendapat 

Memberikan Sangat 
Memberikan 

3 Apakah pimpinan saudara mempunyai pengabdian dan partisipasi yang baik kepada 
perusahaan? 

1 2 3 4 5

Tidak 
Mempunyai 

Kurang 
Mempunyai 

Tidak 
Berpendapat 

Mempunyai Sangat 
Mempunyai 

4 Apakah pimpinan saudara mempunyai rasa kebersamaan diantara karyawan?

1 2 3 4 5

Tidak 
Mempunyai 

Kurang 
Mempunyai 

Tidak 
Berpendapat 

Mempunyai Sangat 
Mempunyai 

 Mendukung Tercapainya Tujuan 



 

 

5 Apakah pimpinan saudara dalam mencapai tujuan perusahaan disesuaikan dengan 
keadaan perusahaan? 

1 2 3 4 5

Tidak Sesuai Kurang Sesuai Tidak 
Berpendapat 

Sesuai Sangat Sesuai

6 Apakah pimpinan saudara mengajak saudara untuk bekerja sama dalam mencapai 
tujuan perusahaan? 

1 2 3 4 5

Tidak Setuju Kurang Setuju Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju

 Katalisator

7 Apakah pimpinan saudara memberikan semangat kepada saudara dalam hal 
pekerjaan? 

1 2 3 4 5

Tidak 
Memberikan 

Kurang 
Memberikan 

Tidak 
Berpendapat 

Memberikan Sangat 
Memberikan 

8 Apakah pimpinan saudara mempunyai daya kerja yang tinggi dalam melaksanakan 
pekerjaannya? 

1 2 3 4 5

Tidak 
Mempunyai  

Kurang 
Mempunyai 

Tidak 
Berpendapat 

Mempunyai Sangat 
Mempunyai 

 Menciptakan rasa aman

9 Apakah pimpinan saudara selalu optimis dalam menghadapi permasalahan sehingga 
tidak berdampak pada saudara? 

1 2 3 4 5

Tidak Setuju Kurang Setuju Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju

 Sebagai wakil organisasi

10 Apakah pimpinan saudara dalam perilaku, perbuatan dan kata-katanya patut 
ditauladani? 
 

1 2 3 4 5

Tidak Patut Kurang Patut Tidak 
Berpendapat 

Patut Sangat Patut

11 Apakah pimpinan saudara memberikan kesan pada perusahaan selama melaksanakan 



 

 

tugasnya? 

1 2 3 4 5

Tidak 
Memberikan 

Kurang 
Memberikan 

Tidak 
Berpendapat 

Memberikan Sangat 
Memberikan 

 Sumber inspirasi

12 Apakah pimpinan saudara selalu memberikan semangat pada saudara dalam hal 
memahami tujuan visi misi perusahaan? 

1 2 3 4 5

Tidak 
Memberikan 

Kurang 
Memberikan 

Tidak 
Berpendapat 

Memberikan Sangat 
Memberikan 

13 Apakah pimpinan saudara bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan perusahaan?

1 2 3 4 5

Tidak Setuju Kurang Setuju Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju

   

 Bersikap menghargai

14 Apakah pimpinan saudara memberikan semacam penghargaan kepada saudara 
sebagai balas jasa? 

1 2 3 4 5

Tidak 
Memberikan 

Kurang 
Memberikan 

Tidak 
Berpendapat 

Memberikan Sangat 
Memberikan 

15 Apakah pimpinan saudara memberikan bonus kepada saudara apabila  mengerjakan 
tugas dengan baik dan tepat waktu? 

1 2 3 4 5

Tidak 
Memberikan 

Kurang 
Memberikan 

Tidak 
Berpendapat 

Memberikan Sangat 
Memberikan 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

b. Lingkungan Kerja 
 Suasana Kerja

1 Apakah kenyamanan, ketenangan di ruangan sesuai kebutuhan saudara?

1 2 3 4 5

Tidak Sesuai Kurang 
Sesuai 

Tidak 
Berpendapat 

Sesuai Sangat Sesuai

2 Menurut saudara apakah kebersihan pada perusahaan saudara sudah sesuai?

1 2 3 4 5

Tidak Sesuai Kurang 
Sesuai 

Tidak 
Berpendapat 

Sesuai Sangat Sesuai

 Hubungan Antar Karyawan

3 Apakah dalam tempat kerja saudara tercipta hubungan yang harmonis antar 
karyawan? 

1 2 3 4 5

Tidak 
Tercipta 

Kurang 
Tercipta 

Tidak 
Berpendapat 

Tercipta Sangat 
Tercipta 

4 Apakah sesama karyawan saling membantu apabila salah satu karyawan 
mengalami masalah? 

1 2 3 4 5

Tidak 
Membantu 

Kurang 
Membantu 

Tidak 
Berpendapat 

Membantu Sangat 
Membantu 

 Fasilitas Kerja 

5 Apakah fasilitas komputer di ruang kerja saudara sudah tersedia untuk 
memperlancar pekerjaan saudara? 

1 2 3 4 5

Tidak 
Tersedia 

Kurang 
Tersedia 

Tidak 
Berpendapat 

Tersedia Sangat 
Tersedia 

6 Apakah penerangan atau pencahayaan di ruangan saudara sudah sesuai?



 

 

1 2 3 4 5

Tidak Sesuai Kurang 
Sesuai 

Tidak 
Berpendapat 

Sesuai Sangat Sesuai

 
 

    

7 Apakah fasilitas AC sudah tersedia di tiap di ruang kerja saudara? 

1 2 3 4 5

Tidak 
Tersedia 

Kurang 
Tersedia 

Tidak 
Berpendapat 

Tersedia Sangat 
Tersedia 

8 Apakah fasilitas transportasi sudah sesuai untuk mendukung kelancaran kerja 
saudara? 

1 2 3 4 5

Tidak Sesuai  Kurang 
Sesuai 

Tidak 
Berpendapat 

Sesuai Sangat Sesuai

     

 
3. Kinerja karyawan 

 Kualitas

1. Apakah dalam mengerjakan pekerjaan, saudara lakukan dengan cermat dan 
teliti? 

1 2 3 4 5

Tidak Setuju  Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju

2. Apakah saudara yakin bahwa pekerjaan yang saudara lakukan sesuai dengan 
yang diharapkan pimpinan? 

1 2 3 4 5

Tidak Sesuai  Kurang 
Sesuai 

Tidak 
Berpendapat 

Sesuai Sangat Sesuai

 Kuantitas 

3. Apakah hasil dari pekerjaan yang saudara lakukan sesuai dengan target awal? 
1 2 3 4 5



 

 

Tidak Sesuai Kurang 
Sesuai 

Tidak 
Berpendapat 

Sesuai Sangat Sesuai

 Ketepatan Waktu

4 Apakah dalam melaksanakan pekerjaan, saudara lakukan dengan benar dan 
tepat waktu? 

1 2 3 4 5 

Tidak Setuju Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju

 Efektivitas

5 
 

Apakah saudara memanfaatkan waktu luang di kantor untuk hal yang berguna 
bagi pekerjaan? 

1 2 3 4 5

Tidak Setuju Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju

 Kemandirian

6 Apakah saudara mempunyai inisiatif melakukan pekerjaan tanpa harus 
menunggu perintah dari pimpinan? 

1 2 3 4 5

Tidak 
Mempunyai 

Kurang 
Mempunyai 

Tidak 
Berpendapat 

Mempunyai Sangat 
Mempunyai 

 Komitmen Kerja

7 
 

Apakah saudara dengan perusahaan terjalin hubungan yang baik? 

1 2 3 4 5

Tidak Baik Kurang Baik Tidak 
Berpendapat 

Baik Sangat Baik

8 
 

Apakah saudara mempunyai tanggung jawab dengan baik terkait pekerjaan 
yang anda lakukan? 

1 2 3 4 5

Tidak 
Mempunyai 

Kurang 
Mempunyai 

Tidak 
Berpendapat 

Mempunyai Sangat 



 

 

Mempunyai

9 
 

Apakah saudara akan bertahan apabila ada lowongan bekerja di tempat lain 
yang lebih menjanjikan? 

1 2 3 4 5

Tidak Setuju Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju

 

 
 
 
 


