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SARI 

Fitriani Mardiningsih. 2011. “Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi terhadap 
Kinerja Karyawan pada Kospin Jasa Cabang Brebes”. Skripsi. Jurusan 
Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. 
Drs. Sugiharto, M.Si. Pembimbing II. Dra. Nanik Suryani, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Kepemimpinan, Motivasi, dan Kinerja Karyawan 
 
 Kepemimpinan dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat 
penting, sebab keberhasilan perusahaan juga didukung dengan adanya 
kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik akan dapat meningkatkan 
kinerja karyawan. Motivasi dalam perusahaan juga dibutuhkan untuk mendorong 
karyawan agar bekerja giat dan dapat mencapai kinerja yang diharapkan agar 
kebutuhannya dapat terpenuhi. Jika karyawan termotivasi dengan baik maka 
kinerjanya dapat meningkat. 
 Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah 
kepemimpinan dan motivasi memiliki pengaruh yang signifikan baik secara 
partial maupun simultan terhadap kinerja karyawan pada Kospin Jasa cabang 
Brebes. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis besar pengaruh kepemimpianan dan motivasi baik secara partial 
maupun simultan terhadap kinerja karyawan pada Kospin Jasa cabang Brebes. 
 Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena objek yang diteliti 
adalah seluruh karyawan Kospin Jasa cabang Brebes yang berjumlah 33 orang. 
Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis pendahuluan, deskriptif persentase, dan analisis regresi 
berganda. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan uji-t dan uji F 
serta koefisien determinasi. 

 Hasil analisis regresi data menunjukkan persamaan sebagai berikut Y = 
9,906 + 0,243  + 0,541 . Secara parsial variabel kepemimpinan memberikan 
kontribusi sebesar 19,54% dan variabel motivasi sebesar 38,19% terhadap kinerja. 
Secara simultan (kepemimpinan dan motivasi) berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan sebesar 52,4%. Sedangkan sisanya sebesar 47,6% dipengaruhi 
oleh faktor lain. 
 Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa kepemimpinan dan motivasi 
mempunyai pengaruh yang signifikan, baik secara parsial maupun secara simultan 
terhadap kinerja karyawan. Saran yang dapat diberikan yaitu: (1) ada beberapa 
indikator dari variabel kepemimpinan yang perlu mendapat perhatian dari 
perusahaan yaitu aspek mendukung tercapainya tujuan dan aspek menciptakan 
rasa aman; (2) ada beberapa indikator dari variabel motivasi yang perlu mendapat 
perhatian dari perusahaan yaitu aspek kebutuhan penghargaan dan aspek 
kebutuhan aktualisasi diri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari suatu perusahaan atau 

organisasi bukan hanya ditentukan dari keberhasilan mengelola keuangan semata, 

keunggulan tekhnologi sarana ataupun prasarana yang dimiliki. Tetapi juga 

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

organisasi dituntut untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dengan 

baik demi kelangsungan hidup dan kemajuan organsiasi. 

 Kontribusi karyawan bagi organisasi sangat penting, karena karyawan 

adalah penghasil kerja bagi organisasi. Berhasil tidaknya suatu organisasi 

ditentukan oleh unsur manusia yang melakukan pekerjaan sehingga perlu adanya 

balas jasa terhadap karyawan sesuai dengan sifat dan keadaannya. Karyawan yang 

memberikan kontribusi maksimal, dapat menghasilkan kepuasan bagi perusahaan 

atau organisasi. 

 Kinerja karyawan merupakan gabungan dari kemampuan, usaha, dan 

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

bukan hanya menyangkut karakteristik pribadi yang ditunjukkan oleh seseorang, 

melainkan hasil kerja yang telah dan akan dilakukan oleh seseorang. 

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

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, 

usaha, dan kesempatan. Kinerja adalah hal yang sangat penting dalam suatu 
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perusahaan untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya tersebut, 

perusahaan perlu mengadakan standar kerja tertentu di dalam perusahaan. Standar 

kerja menjelaskan tentang tingkat-tingkat kinerja yang diharapkan, dan 

merupakan bahan perbandingan, tujuan, ataupun target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Adalah penting bagi perusahaan untuk menetapkan standar-standar 

tertentu sebelum pekerjaan itu tampil, sehingga semua yang terlibat akan 

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

merupakan hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran atau standar yang 

berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.                                                                                   

 Berbagai macam hambatan pasti akan ditemui oleh para individu 

organisasi untuk dapat bekerja dengan baik agar kinerja mereka dapat diterima 

dengan baik pula oleh perusahaan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja, antara lain: kompensasi, stres kerja, lingkungan kerja, budaya organisasi, 

disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi, kepemimpinan, dan motivasi. Namun 

dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada dua variabel bebas yang 

mempengaruhi kinerja yakni kepemimpinan dan motivasi. Dalam banyak studi 

yang telah dilakukan bahwasannya apabila kepemimpinan dan motivasi baik, 

maka kinerja yang dihasilkan akan baik pula. 

 Kepemimpinan merupakan faktor penting dari perusahaan sebab dalam 

kenyataannya pemimpin dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja 

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

suatu organisasi (Hani Handoko, 2001:293). Kepemimpinan merupakan 

serangkaian usaha dari pemimpin dalam mempengaruhi dan menggerakkan 
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bawahannya sedemikian rupa sehingga para bawahannya tersebut dapat bekerja 

dengan baik, bersemangat tinggi, dan mempunyai disiplin serta tanggung jawab 

yang tinggi pula terhadap atasan. Memimpin juga melibatkan pemberian motivasi 

kepada seluruh departemen, divisi, dan individu yang bekerja langsung dengan 

manajer atau pimpinan. Kepemimpinan yang bisa menumbuhkan motivasi kerja 

karyawan adalah kepemimpinan yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri para 

karyawan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. 

 Motivasi atau dorongan untuk bekerja sangat penting dalam penentuan 

tinggi rendahnya kerja perusahaan. Motivasi juga akan mendorong seseorang 

untuk bekerja lebih baik agar meraih kinerja yang diharapkan, sehingga 

mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Oleh karena itu, motivasi sangat 

penting dimiliki oleh pimpinan dan karyawan dalam meningkatkan semangat 

kerja dan kinerja para karyawan (Wursanto, 2001:132). 

 Kospin Jasa adalah salah satu badan usaha milik swasta yang memberikan 

jasa dan manfaat bagi anggota, gerakan koperasi, masyarakat, lingkungan dan 

pemerintah. Kospin Jasa merupakan sektor swasta yang memberikan pelayanan 

jasa dalam bentuk simpanan dan pinjaman. Dalam memberikan pelayanan kepada 

para anggota maupun luar anggota, masing-masing karyawan memiliki kinerja 

yang berbeda-beda. Pemimpin Kospin Jasa sangat menyadari adanya perbedaan 

kinerja antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya yang berada di 

bawah pengawasannya. Hal ini terlihat jelas bahwa adanya sebagian karyawan 

yang belum memberikan kinerja yang maksimal dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya selama jam kerja berlangsung. 
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 Kondisi karyawan yang ada saat ini pada Kospin Jasa cabang Brebes 

adalah bahwa karyawan memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan 

mereka bebas bersaing secara sehat untuk dapat memegang jabatan-jabatan di 

dalam Kospin Jasa. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kinerja yang 

dihasilkan oleh karyawan Kospin Jasa cabang Brebes. Tidak tercapainya target 

yang dianggarkan merupakan bukti nyata bahwa kinerja Kospin Jasa yang dalam 

hal ini direfleksikan oleh kinerja karyawan belum menunjukkan tingkat kinerja 

yang tinggi. Selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2007 hingga akhir tahun 

2009, belum terbukti adanya pencapaian target yang telah ditentukan oleh Kospin 

Jasa. Tidak tercapainya target ini menjadi penghambat Kospin Jasa untuk 

mencapai tujuannya. 

Tabel 1.1 

Tingkat Pencapaian Jumlah Anggaran 

Kospin Jasa Cabang Brebes Tahun 2007 - Tahun 2009 
 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009

Target 

Pencapaian 

Realisasi 12 

bulan 

Target 

Pencapaian 

Realisasi 12 

bulan 

Target 

Pencapaian 

Realisasi

12 bulan 

Modal 

sendiri 

61.202.420 60.720.946 71.446055 70.937.343 79.413.893 78.710.139

Simpana

n dan 

tabungan 

1.388.338.535 1.064.160.661 1.444.859.415 1.120.681.541 1.468.804.869 1.344.852.018

Sisa Hasil 

Usaha 

1.457.737.168 1.161.585.790 1.541.894.946 1.245.743.568 1.560.854.378 1.464.699.296

Sumber: Laporan Pengurus dan Pengawas Tahun 2007 – Tahun 2009 
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Tabel 1.2 

Tingkat Pendidikan Karyawan 

Kospin Jasa Cabang Brebes Tahun 2007 - Tahun 2009 

Tingkat Pendidikan Jumlah Karyawan 

Magister (S2) 4 orang 

Sarjana (S1) 14 orang 

Sekolah Menengah Atas (SMA) 5 orang 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 8 orang 

Sekolah Menengah Pertama (SMP)  2  orang  

JUMLAH 33 orang 

Sumber: Data sekunder 

 Karyawan Kospin Jasa cabang Brebes pada umumnya memiliki tingkat 

pendidikan dan motivasi yang cukup tinggi sebagai bekal mereka untuk bekerja. 

Mereka bebas bersaing secara sehat untuk dapat memegang jabatan-jabatan yang 

tersedia di dalam Kospin Jasa melalui kualitas kerja yang dapat mereka hasilkan. 

Tidak luput pula pemimpin Kospin Jasa cabang Brebes selalu memberi bekal 

motivasi yang cukup kepada seluruh karyawannya sebelum mereka mulai bekerja. 

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam memberikan 

pelayanan kepada publik. 
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 Namun pada kenyataannya, beberapa karyawan bekerja tidak sesuai 

dengan standar waktu bekerja yang telah ditentukan oleh Kospin Jasa. Hal ini 

disebabkan beberapa karyawan ditempatkan di beberapa kantor cabang pembantu 

yang tidak mendapat pengawasan penuh dari pimpinan sehingga menyebabkan 

tingkat kedisiplinan mereka dalam penggunaan waktu menurun dan menyebabkan 

pula tingkat kinerja yang dihasilkan ikut menurun. Padahal faktor kepemimpinan 

yang ada di dalam Kopin Jasa sudah cukup baik, apalagi semua karyawan bebas 

bersaing secara sehat untuk dapat memegang jabatan-jabatan yang tersedia di 

dalam Kospin Jasa. 

 Sehingga semakin jelas bahwa sumber daya manusia adalah aset utama 

yang menjadi penggerak bagi seluruh aktivitas perusahaan yang keberadaannya 

masih perlu diperhatikan dan dikembangkan. Karyawan yang memiliki motivasi 

tinggi dan didukung oleh kepemimpinan yang baik akan menghasilkan kinerja 

yang tinggi pula. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada Kospin Jasa 

cabang Brebes menunjukkan masalah kinerja karyawan yang tidak dapat 

mencapai standar yang telah ditentukan oleh Kospin Jasa, sehingga masalah ini 

masih perlu dikaji lebih lanjut. 

 Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dan didorong untuk mendalami 

bidang ekonomi khususnya sumber daya manusia yang telah diperoleh di bangku 

kuliah, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: 

”PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PADA KOSPIN JASA CABANG BREBES”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada  Kospin Jasa cabang Brebes? 

2. Apakah motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada  Kospin Jasa cabang Brebes? 

3. Apakah kepemimpinan dan motivasi secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada Kospin Jasa 

cabang Brebes? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis besar pengaruh kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan pada Kospin Jasa cabang Brebes. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis besar pengaruh motivasi 

terhadap kinerja karyawan pada Kospin Jasa cabang Brebes. 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara bersama-sama besar 

pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada 

Kospin Jasa cabang Brebes. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis 
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Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan sumbangan 

konseptual bagi perkembangan kajian ilmu manajemen, khususnya dalam 

menghasilkan konsep mengenai pengaruh kepemimpinan dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan. 

 

b. Secara praktis 

1. Bagi perusahaan maupun badan usaha yang lain khususnya Kospin Jasa 

cabang Brebes, untuk mengetahui sejauh mana kepemimpinan dan 

motivasi berpengaruh pada kinerja karyawan yang diharapkan oleh 

perusahaan tersebut, kemudian hasilnya dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam menyusun strategi dan menyusun kebijakan 

pemimpin untuk meningkatkan kinerja para karyawan. 

2. Bagi para akademisi sebagai implikasi lebih lanjut dalam memberikan 

informasi guna menciptakan peningkatan kemampuan dan pemahaman 

mengenai manajemen sumber daya manusia yang mengarah pada 

kondisi kinerja karyawan di dalam perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Kinerja Karyawan 

 2.1.1 Pengertian Kinerja 

 Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang 

dicapai oleh seseorang. Biasanya orang yang kinerjanya tinggi disebut 

sebagai orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang tingkat kinerjanya 

tidak mencapai standar dikatakan sebagai orang yang tidak produktif atau 

berperforma rendah. 

 Hasibuan (2005:11) mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan 

suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

atas kecakapan, usaha, dan kesempatan. Suprihanto (dalam Srimulyo, 

1999:39) mengatakan bahwa kinerja seorang karyawan pada dasarnya adalah 

hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan 

kemungkinan, misalnya standar target atau kinerja yang telah ditentukan 

terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja menurut Mangkunegara 

(2005:9) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

 Berdasarkan pengertian kinerja dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat 

ditafsirkan bahwa kinerja karyawan erat kaitannya dengan hasil pekerjaan seseorang 



 

 

dalam suatu organisasi, hasil pekerjaan tersebut dapat menyangkut kualitas, 

kuantitas, dan ketepatan waktu. 

 2.1.2 Indikator Kinerja 

 Bernardin (dalam Robbins, 1998:260) mengemukakan bahwa kinerja 

dapat dikatakan baik bila karyawan memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

1) Kualitas kerja 

Tingkat dimana hasil aktivitas yang dikehendaki mendekati sempurna 

dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas 

maupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. Diukur 

dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta 

kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan; 

2) Kuantitas 

Merupakan jumlah yang dihasilkan dan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Diukur dari persepsi 

karyawan terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya; 

3) Ketepatan waktu 

Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan dan 

dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan 

waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Diukur dari persepsi karyawan 

terhadap suatu aktivitas yang diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi 

output; 

 

 



 

 

4) Efektivitas 

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

bahan baku) yang dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari 

setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Diukur dari persepsi karyawan 

dalam menilai pemanfaatan waktu dalam menjalankan tugas; 

5) Kemandirian 

Adalah tingkat dimana seorang karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya 

tanpa meminta bantuan atau bimbingan dari orang lain atau pengawas. 

Diukur dari persepsi karyawan dalam melakukan fungsi kerjanya masing-

masing sesuai dengan tanggung jawabnya; 

6) Komitmen kerja 

Merupakan tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan 

perusahaan dan tanggungjawab karyawan terhadap perusahaan. 

Pengukuran dengan menggunakan persepsi karyawan dalam membina 

hubungan dengan perusahaan serta tanggungjawab dan loyalitas karyawan. 

 Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh 

seseorang berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Atau karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka kinerja 

sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam memainkan peran yang 

mereka lakukan di dalam suatu organisasi untuk memenuhi standar perilaku 

yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan, 

sehingga indikator yang digunakan pada variabel kinerja adalah 



 

 

menggunakan teori Bernardin yaitu: kualitas kerja, kuantitas, ketepatan 

waktu, efektifitas, kemandirian, dan komitmen kerja. 

 2.1.3 Teori-teori kinerja 

a. Goal Theory 

 Teori ini dikemukakan oleh Georgopoulus (1975) yang disebut 

path goal theory. Menurutnya performance adalah fungsi dari 

facilitating process dan inhibiting process. Prinsip dasarnya adalah jika 

seseorang melihat bahwa performance yang tinggi itu merupakan jalur 

(path) untuk memuaskan need (goal) tertentu, maka ia akan berbuat 

mengikuti jalur tersebut sebagai fungsi dari level of needs yang 

bersangkutan. 

 Kesimpulan dari teori ini adalah bahwa performance kerja itu 

merupakan fungsi dari motivasi untuk berproduksi dengan level  

tertentu. Motivasinya ditentukan oleh kebutuhan yang mendasari tujuan 

yang bersangkutan dan merupakan alat dari tingkah laku produktif 

terhadap tujuan yang diharapkan. 

b. Attribusi / Expectancy Theory 

 Pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958), pendekatan teori 

atribusi ini mengenai performance kerja yang dirumuskan sebagai 

berikut: 

 P = M x A 

 
Keterangan : 

P         Performance (kinerja) 



 

 

A        Ability (kemampuan) 

M       Motivation (motivasi) 

 Berpijak dari formula di atas, menurut teori performance adalah 

hasil interaksi antara motivation (motivasi) dan ability (kemampuan). 

Atas dasar ini Vroom (dalam As’ad, 1991:58) menyarankan agar 

karyawan yang ditraining harus orang yang mempunyai motivasi tinggi, 

sedangkan karyawan yang perlu dimotivasi adalah mereka yang 

mempunyai kemampuan yang tinggi. 

 2.1.4 Penilaian kinerja 

 Evaluasi kinerja (performance evaluation) dalam organisasi publik 

merupakan peranan kunci dalam pengembangan karyawan. Evaluasi kinerja 

pada prinsipnya merupakan manisfestasi dari bentuk penilaian kinerja 

seorang karyawan. Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi 

dalam menilai kinerja karyawannya. Penilaian kinerja memberikan gambaran 

tentang keadaan karyawan dan sekaligus dapat memberikan feedback (umpan 

balik) bagi para karyawan (Sulistiyani, 2003:223). 

 Pada prinsipnya penilaian kinerja merupakan cara pengukuran 

kontribusi-kontribusi dari individu di dalam perusahaan yang dilakukan 

terhadap perusahaan tersebut. Nilai penting dari penilaian kinerja adalah 

menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atau kinerja yang 

diekspresikan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya (Rosidah, 2003:223). 



 

 

 Penilaian kinerja adalah salah satu tugas yang perlu dilakukan oleh 

seorang manajer atau pimpinan. Kegiatan penilaian ini tergolong penting, 

karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia 

dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang kinerja mereka. 

 Penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya merupakan 

salah satu faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif 

dan efisien. Karena adanya kebijakan atau program penilaian prestasi kerja, 

berarti organisasi telah memanfaatkan secara baik atas sumber daya manusia 

dalam organisasi (Sulistiyani, 2003:224). 

 2.1.5 Manfaat dan Tujuan Penilaian Kinerja 

 Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan sesuatu yang sangat 

bermanfaat bagi perencanaan kebijakan-kebijakan organisasi. Kebijakan-

kebijakan organisasi dapat menyangkut aspek individual maupun aspek 

organisasi. Adapun manfaat penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1.) Perbaikan kinerja memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 

mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja 

melalui feedback yang diberikan oleh organisasi. 

2.) Penyesuaian gaji yang dapat dipakai sebagai informasi untuk 

mengkompensasi karyawan secara layak sehingga dapat memotivasi 

mereka. 

3.) Pelatihan dan pengembangan, yaitu melalui penilaian akan diketahui 

kelemahan-kelemahan dari karyawan sehingga dapat dilakukan program 

pelatihan dan pengambangan yang lebih efektif. 



 

 

4.) Meningkatkan adanya perlakuan kesempatan yang sama pada karyawan, 

yaitu dengan dilakukannya penilaian yang obyektif berarti meningkatkan 

perlakuan yang adil bagi para karyawan. 

5.) Dapat membantu karyawan mengatasi masalah yang bersifat eksternal, 

yaitu dengan penilaian kinerja, atasan akan mengetahui apa yang 

menyebabkan terjadinya kinerja yang buruk sehingga atasan dapat 

membantu menyelesaikannya. 

6.) Umpan balik pada pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia, 

yaitu dengan diketahuinya kinerja karyawan secara keseluruhan, akan 

menjadi informasi sejauh mana fungsi sumber daya manusia berjalan 

dengan baik atau tidak. 

 Informasi penilaian kinerja tersebut dapat dipakai perusahaan untuk 

mengelola kinerja karyawannya, dan mengungkapkan kelemahan kinerja 

karyawan sehingga pimpinan dapat menentukan tujuan maupun peringkat 

target yang harus diperbaiki. Tersedianya informasi kinerja para karyawan 

sangat membantu pimpinan dalam mengambil langkah perbaikan program-

program kepegawaian yang telah dibuat, maupun program-program 

organisasi secara menyeluruh (Rosidah, 2003:225). 

 Sedangkan tujuan dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1.) Untuk mengetahui tujuan dan sasaran manajemen dan karyawan; 

2.) Memotivasi karyawan untuk memperbaiki kinerjanya; 

3.) Mendistribusikan reward dari organisasi atau perusahaan yang dapat 

berupa tambahan gaji atau upah serta promosi yang adil. 



 

 

 2.1.6 Evaluasi Penilaian Kinerja 

 Evaluasi penilaian kinerja adalah merupakan proses pemberian umpan 

balik kepada karyawan yang sedang dinilai dalam upaya memberi masukan 

tentang aspek-aspek yang harus diperbaiki. Beberapa pendekatan yang dapat 

ditempuh, yaitu: 

a. Evaluation interview 

Memberikan umpan balik tentang kinerja masa lalu dan potensi masa 

depan. Dilakukan dengan menggambarkan hasil penilaian sebelumnya 

dan mengidentifikasi perilaku-perilaku tertentu yang harus diulangi dan 

dihilangkan. 

b. Tell and sell approach 

Menggambarkan keadaan kinerja karyawan dan meyakinkan karyawan 

untuk berperilaku lebih baik. 

c. Tell and listen method 

Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan alasan, 

mempertahankan apa yang sudah dilakukan, dan mencoba mengatasi 

reaksi dengan membimbing karyawan untuk berperilaku lebih baik. 

d. Problem solving approach 

Mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi karyawan dalam 

pekerjaannya melalui pelatihan, coaching,  dan counseling. 

 

 

 



 

 

2.2  Kepemimpinan 

 2.2.1 Pengertian Kepemimpinan 

 Kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain untuk 

bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Secara 

sederhana kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi 

orang lain atau seni mempengaruhi orang lain dalam situasi tertentu guna 

mencapai tujuan tertentu (Wursanto, 2005: 196). Menurut Anoraga (2003:2) 

kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat 

mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang tersebut 

agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti 

kehendak-kehendak pemimpin itu.  

 Hani Handoko (2003:294) mendefinisikan kepemimpinan adalah 

kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain 

agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Definisi lain kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran 

(Robbins, 2006:432). Kepemimpinan merupakan suatu proses pengarahan 

dan usaha mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas para anggota 

kelompok ( Stoner dalam Umar, 2003:18). 

 Berdasarkan pengertian kepemimpinan dari beberapa pendapat ahli diatas, 

dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan erat kaitannya dengan kemampuan 

seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain agar bekerja sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. 

 



 

 

 2.2.2 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 daripada kesepakatan antara para bawahan 

maupun antara pemimpin dengan bawahan dalam mencapai tujuan 

organisasi; 

2. Memberi sugesti 

Sugesti biasanya disebut sebagai saran atau anjuran. Dalam rangka 

kepemimpinan, sugesti merupakan pengaruh dan sebagainya, yang 

mampu menggerakkan hati orang lain dan sugesti mempunyai peranan 

yang sangat penting di dalam memelihara dan membina harga diri serta 

rasa pengabdian, partisipasi, dan rasa kebersamaan diantara para 

bawahan. 

3. Mendukung tujuan 

Tercapainya tujuan organisasi tidak secara otomatis terbentuk, melainkan 

harus didukung oleh adanya kepemimpinan. Oleh karena itu, agar setiap 

organisasi dapat efektif dalam arti mampu mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, maka setiap tujuan yang ingin dicapai perlu disesuaikan 

dengan keadaan organisasi serta memungkinkan para bawahan untuk 

bekerja sama. 



 

 

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 peranan dalam segala 

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

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

karena itu 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 karena itu, setiap pemimpin harus selalu dapat 

membangkitkan semangat para bawahan sehingga bawahan menerima 



 

 

dan memahami tujuan organisasi dengan antusias dan bekerja secara 

efektif ke arah 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 atasan. 

Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi pemimpin untuk mau 

memberikan penghargaan atau pengakuan dalam bentuk apapun kepada 

bawahannya.                                                                                                         

 Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, menggerakkan, mengarahkan, 

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

secara produktif guna pencapaian tujuan tertentu, sehingga indikator yang 

digunakan dalam variabel kepemimpinan adalah menggunakan teori dari  

Wahjosumidjo yaitu: bersifat adil, memberi sugesti, mendukung tercapainya 

tujuan, sebagai katalisator, menciptakan rasa aman, sebagai wakil organisasi, 

sumber inspirasi, dan bersikap menghargai. 

 2.2.3 Teori-teori Kepemimpinan 

a. Teori Bawaan atau Heredity Theory 

 Teori ini berasumsi bahwa sifat-sifat kepemimpinan seseorang 

adalah faktor bawaan sejak lahir, dimana menjadi pemimpin atau 

tidaknya seseorang karena takdir semata. Teori ini berpandangan bahwa 

secara filosofis, manusia itu memiliki kemampuan yang luar biasa, baik 



 

 

fisik maupun otaknya. Modal dasar seperti bakat, intuisi atau kecakapan 

praktis tanpa dibarengi dengan teori-teori atau prinsip-prinsip, dianggap 

cukup untuk membuat seseorang menjadi pimpinan. 

b. Teori Psikologi atau Psychological Theory 

 Teori ini berasumsi bahwa sifat kepemimpinan seseorang dapat 

dibentuk sesuai dengan jiwanya. Konsep dasar teori kejiwaan ini adalah 

bahwa kapasitas seseorang dapat dibentuk, dimanipulasi, didongkrak 

kematangannya, dan karenanya bakat yang dibawa sejak lahir ke muka 

bumi ini bias diabaikan. 

c. Teori Situasi atau Situational Theory 

 Teori ini mengajarkan bahwa kepemimpinan seseorang muncul 

sejalan dengan situasi atau lingkungan yang mengelilinginya. Pada saat 

tertentu seseorang berfungsi sebagai pemimpin, dan pada saat lain 

sebagai manusia yang dipimpin. Teori ini adalah sintesis dari teori 

keturunan yang mengatakan bahwa bakat adalah faktor dominan, dan 

teori kejiwaan yang berasumsi bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin 

jika dibekali pengetahuan dan sejumlah pengalaman yang memadai. 

 2.2.4 Tipe-tipe Kepemimpinan 

a. Pemimpin Otokratik 

 Kepemimpinan otokratik bertolak dari anggapan bahwa 

pimpinanlah yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap organisasi. 

Pemimpin otokratik barasumsi bahwa maju mundurnya organisasi hanya 

tergantung kepada dirinya. Dia bekerja sungguh-sungguh, belajar keras, 

tertib, dan tidak boleh dibantah. Sikapnya senantiasa mau menang 



 

 

sendiri, tertutup terhadap ide dari luar, dan hanya idenya yang dianggap 

akurat. 

b. Pemimpin Demokratis 

 Tipe kepemimpinan demokratis bertolak dari asumsi bahwa 

hanya dengan kekuatan kelompok, tujuan-tujuan yang bermutu dapat 

dicapai. Pemimpin yang demokratis berusaha lebih banyak melibatkan 

anggota kelompok dalam memacu tujuan-tujuan organisasi. Tugas dan 

tanggung jawab dibagi-bagi menurut bidang masing-masing. 

c. Tipe Permisif 

 Pemimpin permisif tidak mempunyai pendirian yang kuat, 

sikapnya serba boleh. Pimpinan yang termasuk ke dalam kategori ini 

biasanya terlalu banyak mengambil muka dengan dalih untuk 

mengenakan individu yang dihadapinya. Dia memberikan kebebasan 

seluas-luasnya kepada manusia organisasional sehingga bawahan tidak 

mempunyai pegangan yang jelas, informasi yang diterima simpang siur, 

dan tidak konsisten. 

 2.2.5 Keterampilan Kepemimpinan 

 Robert L. Katz mengatakan bahwa keterampilan yang harus dimiliki 

oleh administrator yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan Tekhnis (Technical Skill) 

 Keterampilan tekhnis adalah keterampilan menerapkan 

pengetahuan teoritis ke dalam tindakan-tindakan praktis; kemampuan 

memecahkan masalah melalui taktik yang baik; atau kemampuan 

menyelesaikan tugas-tugas secara sistematis. 



 

 

b. Keterampilan Hubungan Manusiawi (Human Skill) 

 Keterampilan hubungan manusiawi adalah kemampuan untuk 

menempatkan diri di dalam kelompok kerja dan keterampilan menjalin 

komunikasi yang mampu menciptakan kepuasan kedua belah pihak. 

c. Keterampilan Konseptual (Conceptual Skill) 

 Keterampilan konseptual adalah kecakapan untuk 

memformulasikan pikiran, memahami teori-teori, melakukan aplikasi, 

melihat kecenderungan berdasarkan kemampuan teoritis dan yang 

dibutuhkan di dalam dunia kerja. 

 

2.3  Motivasi Kerja 

 Pelaksanaan pekerjaan oleh para karyawan di lingkungan sebuah 

organisasi atau perusahaan, pada dasarnya berlangsung dalam kondisi bahwa 

karyawan adalah sebagai manusia. Dari segi psikologis, kenyataan menunjukkan 

bahwa bergairah atau tidaknya seorang karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja yang mendorongnya. 

Dengan kata lain, setiap karyawan memerlukan motivasi yang kuat agar bersedia 

melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan penuh semangat agar 

kinerja karyawan tersebut dapat meningkat. 

 2.3.1 Pengertian Motivasi 

 Kata motivasi (motivation) berasal dari bahasa latin, yaitu movere, 

yang berarti menggerakkan (to move). Kata dasar dari motivasi (motivation) 

adalah motive yang berarti dorongan, sebab, atau dasar seseorang melakukan 



 

 

sesuatu. Motivasi bisa berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi 

sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung 

secara sadar (Hadari, 2003:351). 

 Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, 

dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. 

Artinya, motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan 

potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif serta berhasil 

mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan (Hasibuan, 

2007:143). 

 Vance (dalam Danim, 2004:15) mengatakan bahwa pada hakikatnya 

motivasi adalah perasaan atau keinginan seseorang yang berada dan bekerja 

pada kondisi tertentu untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang 

menguntungkan dilihat dari perspektif pribadi dan terutama organisasi. 

Motivasi diartikan sebagai setiap kekuatan yang muncul dari dalam diri 

individu untuk mencapai tujuan atau keuntungan tertentu di lingkungan dunia 

kerja atau di pelataran kehidupan pada umumnya (Danim, 2004:15). 

 Dari definisi-definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi adalah suatu dorongan yang timbul sebagai daya penggerak yang 

menciptakan kegairahan kerja pada diri seseorang untuk melaksanakan 

tindakan-tindakan yang menguntungkan guna mencapai tujuan tertentu di 

lingkungan dunia kerja atau di kehidupan pada umumnya. 



 

 

 Dengan bertolak dari pengertian-pengertian tersebut, motivasi kerja 

adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja, atau dengan 

kata lain motivasi kerja adalah pendorong semangat kerja. 

 2.3.2 Teori-teori Motivasi Menurut Para Pakar 

a. Teori Hierarki Kebutuhan 

 Teori ini dikemukakan oleh A.H. Maslow pada tahun 1943 yang 

menyatakan bahwa manusia dimotivasi untuk memuaskan sejumlah 

kebutuhan yang melekat pada diri setiap manusia yang cenderung 

bersifat bawaan. Kebutuhan ini terdiri dari lima jenis dan terbentuk 

dalam suatu hierarki dalam pemenuhan, dalam arti manusia pada 

dasarnya pertama sekali akan berusaha memenuhi kebutuhan tingkat 

pertama, kemudian kebutuhan tingkat kedua dan seterusnya, dan 

pemenuhan semua kebutuhan inilah yang menimbulkan motivasi 

seseorang. Suatu kebutuhan yang sudah terpenuhi tidak menjadi unsur 

pemotivasi lagi. Adapun kebutuhan-kebutuhan itu adalah: 

1. Kebutuhan fisiologikal (physiological needs), yang dapat 

dimanifestasikan  dalam hal kebutuhan akan makan, minum, 

pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang bersifat 

fisiologis, misalnya kebutuhan bebas akan rasa sakit. Karena ini 

merupakan kebutuhan biologis, maka kebutuhan ini akan 

didahulukan pemenuhannya oleh manusia untuk merangsang 

seseorang berperilaku atau bekerja giat. 



 

 

2. Kebutuhan rasa aman (safety needs), misalnya dalam bentuk 

kebutuhan akan kebebasan dari segala macam ancaman, baik di 

dalam dinas maupun di luar jam dinas, bebas dari segala macam 

tuduhan, kebutuhan akan keamanan jiwa maupun harta. 

3. Kebutuhan sosial (social needs), yang termasuk dalam kebutuhan 

ini antara lain kebutuhan akan berkelompok (teman), afiliasi, 

interaksi, dicintai dan mencintai. 

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

mendapatkan pujian, pemberian hadiah, pengakuan atas 

keberhasilannya atau prestasi kerjanya (misalnya: dengan 

sertifikat, tanda penghargaan, maupun bonus-bonus), serta 

pemberian simbol-simbol status. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization), yaitu kebutuhan 

untuk memenuhi diri sendiri dengan menggunakan kemampuan, 

ketrampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja 

yang sangat memuaskan. 

 Sehingga motivasi merupakan dorongan dari orang lain atau dari 

dalam diri sendiri, yang digunakan sebagai penyemangat dalam 

melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi 

tujuannya. Pemenuhan kebutuhan seseorang selalu bertahap secara 

hierarki mulai dari kebutuhan yang relatif lebih rendah dan apabila sudah 

terpenuhi, maka timbul keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih 

tinggi. 



 

 

 Sehingga dalam penelitian ini, indikator yang digunakan dari 

variabel motivasi adalah menggunakan teori tata tingkat kebutuhan dari 

Maslow, karena Maslow memuat faktor motivasi secara intern maupun 

secara ekstern. Teori tata tingkat kebutuhan dari Maslow meliputi: 

kebutuhan fisiologikal, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, 

kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. 

b. Teori X dan Y 

 Teori ini menyatakan bahwa manusia pada dasarnya terdiri dari 

dua jenis. Teori ini dikemukakan oleh McGregor yang mengatakan 

bahwa ada jenis manusia X dan manusia Y yang masing-masing 

memiliki karakteristik tertentu. 

 Jenis manusia X adalah manusia yang selalu menghindarkan 

tanggung jawabnya dengan cara mengkambinghitamkan oran 

lain,pekerjaan yang ia dapatkan, sementara jenis manusia Y 

menunjukkan sifat yang senang bekerja yang diibaratkan bahwa bekerja 

baginya seperti bermain. Kemudian jenis manusia tipe X tidak 

mempunyai inisiatif dan tidak senang diarahkan, sedangkan jenis 

manusia Y adalah sebaliknya. 

 Dikaitkan dengan kebutuhan, apabila mengacu pada hierarki 

kebutuhan dari Maslow, maka tipe manusia X memiliki kebutuhan 

tingkat yang rendah, sedangkan manusia tipe Y memiliki kebutuhan 

tingkat yang tinggi. Sehingga motivasi seseorang menurut teori ini 

termasuk kebutuhan yang bersifat internal. 



 

 

c. ERG Theory 

 Teori ini dikemukakan oleh Clayton Alderfer, yang sebenarnya 

tidak jauh berbeda dengan teori dari A. Maslow, yang mengatakan bahwa 

ada tiga kelompok kebutuhan manusia. Teori ini mengubah hierarki 

kebutuhan yang telah dikembangkan oleh Maslow menjadi tiga level, 

yaitu: 

1. Kebutuhan-kebutuhan eksistensi, berhubungan dengan kebutuhan 

untuk mempertahankan keberadaan seseorang dalam hidupnya. 

Dikaitkan dengan penggolongan dari Maslow, ini berkaitan 

dengan kebutuhan fisik dan keamanan. 

2. Kebutuhan-kebutuhan hubungan, berhubungan dengan kebutuhan 

untuk berinteraksi dengan orang lain. Dikaitkan dengan 

penggolongan dari Maslow, ini meliputi kebutuhan sosial dan 

pengakuan dari orang lain. 

3. Kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan, yang merupakan level 

tertinggi dalam skema ERG, meliputi kebutuhan akan 

penghargaan diri (self-esteem) dan aktualisasi diri. 

 Meskipun teori ERG mengasumsikan bahwa perilaku yang 

termotivasi mengikuti suatu hierarki yang agak serupa dengan hierarki 

yang dikemukakan oleh Maslow, terdapat dua perbedaan yang penting. 

Pertama, teori ERG menyatakan bahwa lebih dari satu level kebutuhan 

bisa menggerakkan motivasi pada saat yang bersamaan. Kedua, teori 

ERG memiliki apa yang dinamakan elemen frustasi-regresi. Jadi, apabila 



 

 

kebutuhan-kebutuhan tertentu tidak terpenuhi, individu akan menjadi 

frustasi, mundur ke level yang lebih rendah, dan mulai mengejar 

kebutuhan-kebutuhan tersebut sekali lagi. 

 2.3.3 Tujuan Pemberian Motivasi 

 Perusahaan akan lebih mudah mencapai tujuannya apabila berbagai 

faktor menyangkut produktivitas kerja dilaksanakan dengan baik oleh 

pemimpin dan semua karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. 

Menurut Hasibuan (2007:97), tujuan pemberian motivasi adalah: 

a. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan; 

b. Meningkatkan moral dan kepuasankerja karyawan; 

c. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan; 

d. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan; 

e. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi 

karyawan; 

f. Mengefektifkan pengadaan karyawan; 

g. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik; 

h. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan; 

i. Meningkatkan kesejahteraan karyawan; 

j. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya; 

k. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

 

 



 

 

 2.3.4 Model-model Motivasi 

a. Model Tradisional 

 Model ini mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan 

agar gairah bekerjanya meningkat, dilakukan dengan sistem insentif yaitu 

memberikan insentif materiil kepada karyawan yang berprestasi baik. 

Semakin berprestasi maka semakin banyak balas jasa yang diterimanya. 

Jadi motivasi bawahan adalah untuk mendapatkan insentif (uang atau 

barang) saja. 

b. Model Hubungan Manusia 

 Model ini mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan 

agar gairah bekerjanya meningkat, dilakukan dengan mengakui 

kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna serta 

penting. Sebagai akibatnya karyawan mendapatkan beberapa kebebasan 

membuat keputusan dan kreativitas dalam melakukan pekerjaannya. Jadi 

motivasi ini mempertimbangkan kebutuhan sosial karyawan. 

c. Model Sumber Daya Manusia 

 Model ini mengatakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak 

faktor, bukan hanya uang atau barang, ataupun keinginan akan kepuasan, 

tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Jadi 

untuk memotivasi bawahan dilakukan dengan memberikan tanggung 

jawab dan kesempatan yang luas bagi mereka untuk mengambil 

keputusan atau kebijaksanaan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

 



 

 

 2.3.5 Metode-metode Motivasi 

a. Motivasi Langsung (Direct Motivation), adalah motivasi (materiil 

dan nonmateriil) yang diberikan secara langsung kepada setiap 

individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. 

Jadi sifatnya khusus, seperti memberikan pujian, penghargaan, 

bonus, piagam, tunjangan hari raya, dan bintang jasa. 

b. Motivasi Tidak Langsung (Indirect Motivation), adalah motivasi 

yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung 

serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas, sehingga para 

karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. 

 2.3.6 Jenis-jenis Motivasi 

a. Motivasi Positif (Insentif Positif) 

Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada 

mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini, semangat 

kerja bawahan akan meningkat, karena manusia pada umumnya 

senang menerima yang baik-baik saja. 

b. Motivasi Negatif (Insentif Negatif) 

Manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman 

kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik (prestasi rendah). 

Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka 

waktu pendek akan meningkat, karena mereka takut dihukum. Tetapi 

untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. 



 

 

 Dalam kenyataannya, kedua jenis motivasi ini sering digunakan oleh 

manajer suatu perusahaan. Penggunaan kedua jenis motivasi ini harus tepat 

dan seimbang agar dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Motivasi 

positif efektif digunakan untuk jangka panjang, sedangkan motivasi negatif 

efektif digunakan untuk jangka pendek saja. 

 2.3.7 Asas-asas Motivasi 

a. Asas mengikutsertakan, artinya mengajak bawahan untuk ikut 

berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka 

mengajukan pendapat, rekomendasi dalam proses pengambilan 

keputusan. 

b. Asas komunikasi, artinya menginformasikan secara jelas tentang 

tujuan yang ingin dicapai, cara-cara mengerjakannya dan kendala-

kendala yang dihadapi dalam perusahaan. 

c. Asas pengakuan, artinya memberikan penghargaan, pujian, dan 

poengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi 

kerja yang dicapainya. 

d. Asas wewenang yang didelegasikan, artinya memberikan 

kewenangan dan kepercayaan diri pada bawahan, bahwa dengan 

kemampuan dan kreatifitasnya, ia mampu mengerjakan tugas-tugas 

dengan baik. 

e. Asas adil dan layak, artinya bahwa alat dan jenis motivasi yang 

diberikan harus berdasarkan atas keadilan dan kelayakan terhadap 

semua karyawan. 



 

 

f.  Asas perhatian timbal balik, artinya bawahan yang berhasil 

mencapai tujuan dengan baik, maka pimpinan harus bersedia 

memberikan alat dan jenis motivasi. Tegasnya adalah kerja sama yang 

saling menguntungkan kedua belah pihak. 

 2.3.8 Alat-alat Motivasi 

1. Materiil Insentif 

Alat motivasi yang diberikan berupa uang dan atau barang yang 

mempunyai nilai pasar, sehingga mampu memberikan kebutuhan 

ekonomis. Misalnya: kendaraan, rumah, dan lain-lain. 

2. Nonmaterial Insentif 

Alat motivasi yang diberikan berupa barang atau benda yang tidak 

ternilai, jadi hanya memberikan kepuasan atau kebanggaan rohani 

saja. Misalnya: medali, piagam, bintang jasa, dan lain-lain. 

3. Kombinasi Materiil Dan Nonmaterial Insentif 

Alat motivasi yang diberikan berupa materiil (uang dan barang) dan 

nonmateriil (medali dan piagam), jadi memenuhi kebutuhan ekonomis 

dan kepuasan atau kebanggaan rohani. 

 

2.4  Kerangka Berfikir 

 Kerangka berfikir merupakan gambaran secara skematis tentang arah 

penelitian yang dilakukan. Berkaitan dengan hal tesebut, perlu diketahui skema 

penelitian yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. Di dalam suatu perusahaan, kinerja merupakan hal yang terpenting. 



 

 

Setiap karyawan dituntut untuk dapat menampilkan kinerja yang baik dan 

memberikan kontribusi yang maksimal. Kinerja dipengaruhi oleh kondisi input 

dan proses sumber daya manusia sebagai faktor pendukung dalam menjalankan 

tugas. Kinerja merupakan hasil dari suatu proses bekerja. Dalam penelitian ini 

yang menjadi indikator kinerja adalah kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, 

efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja. 

 Dalam hal ini, motivasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja 

karyawan, karena keinginan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang lebih baik 

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

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

organisasi. Motivasi merupakan dorongan atau semangat yang membuat 

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

motivasi meliputi kebutuhan fisiologikal, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, 

kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. 

 Namun hal tersebut perlu didukung dengan adanya sikap kepemimpinan 

yang dapat mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dengan baik guna 

mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Kepemimpinan dan motivasi saling 

terkait dalam mempengaruhi kinerja karyawan di dalam suatu perusahaan. 

 Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, menggerakkan, 

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

bekerja secara produktif guna pencapaian tujuan tertentu, Indikator yang 

digunakan dalam variabel kepemimpinan yaitu: bersifat adil, memberi sugesti, 



 

 

mendukung tercapainya tujuan, sebagai katalisator, menciptakan rasa aman, 

sebagai wakil organisasi, sumber inspirasi, dan bersikap menghargai. 

 Dari penjelasan di atas dapat digambarkan sebuah model kerangka berfikir 

sebagai berikut: 

 
Kepemimpinan (X1) 

Indikatornya: 

a. Bersifat adil 

b. Memberikan sugesti 

c. Mendukung tercapainya tujuan 

d. Sebagai katalisator 

e. Menciptakan rasa aman   Kinerja Karyawan (Y) 

f. Sebagai wakil dari organisasi   Indikatornya: 

g. Sumber inspirasi              a. Kualitas kerja 

h. Bersikap menghargai              b. Kuantitas 

(Wahjosumidjo, 1991:154)   c. Ketepatan waktu 

                 d. Efektivitas 

                e. Kemandirian 

Motivasi Kerja (X2)               f. Komitmen kerja 

Indikatornya:                (Bernardin dalam Robbins,    

a. Kebutuhan fisiologikal    1998:260) 

  b. Kebutuhan rasa aman 

  c. Kebutuhan sosial 

  d. Kebutuhan penghargaan 

  e. Kebutuhan aktualisasi diri 

A.H. Maslow  
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2.5  Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2008:64). 

 Sedangkan menurut Arikunto (2006:71) hipotesis merupakan suatu 

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian dan 

belum ada jawaban empiris. 

 Penolakan dan penerimaan hipotesis tergantung pada hasil penyelidikan 

terhadap fakta-fakta. Dengan demikian, hipotesis adalah suatu teori sementara 

yang kebenarannya masih perlu diuji. 

 Berdasarkan landasan teori di atas, dapat disusun hipotesis penelitian 

sebagai berikut: H   : Ada pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan. H  : Ada pengaruh yang signifikan dari motivasi terhadap kinerja 

karyawan. H  : Ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari 

kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Populasi dan Sampel 

 3.1.1 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006:130). 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2002:57). 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Kantor 

Kospin Jasa cabang Brebes yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang 

karyawan. 

 3.1.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008:81). Sampel merupakan sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Apabila dalam menentukan jumlah sampel yang 

diteliti subjeknya kurang dari 100 (seratus), maka sampel tersebut lebih baik 

diambil semua (Arikunto, 2006:131). Sehingga penelitian tersebut merupakan 

penelitian populasi. 

 Berdasarkan jumlah populasi yang terdapat pada Kospin Jasa cabang 

Brebes, maka sampel yang digunakan adalah sampel populasi. Tekhnik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

tekhnik total sampling. Digunakan tekhnik ini karena populasi yang akan 



 

 

diteliti kurang dari 100 (seratus) orang sehingga sampel yang diambil berasal 

dari keseluruhan populasi yang ada dalam perusahaan yang berjumlah 33 

(tiga puluh tiga) orang. 

 

3.2  Definisi Operasional Variabel 

 Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian yaitu 

faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diselidiki. Variabel 

dapat didefinisikan sebagai atribut dari sekelompok orang atau objek yang 

mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan 

objek yang lain dalam kelompok tersebut (Sugiyono, 2005:2). 

 Variabel diartikan sebagai objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

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

 3.2.1 Variabel Bebas (X) 

 Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2008:39). 

3.2.1.1 Kepemimpinan ( ) 

 Dalam penelitian ini yang dimaksud kepemimpinan adalah suatu 

aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam mempengaruhi tingkah 

laku orang lain atau kelompok agar bekerja sama di dalam situasi 

tertentu dalam pencapaian tujuan. Indikator kepemimpinan 

menggunakan teori dari Wahjosumidjo (1991:154) yaitu: bersifat adil, 

memberikan sugesti, mendukung tercapainya tujuan, sebagai 



 

 

katalisator, menciptakan rasa aman, sebagai wakil dari organisasi, 

sumber inspirasi, bersikap menghargai. 

3.2.1.2 Motivasi ( ) 

 Dalam penelitian ini yang dimaksud motivasi adalah suatu 

perbuatan usaha untuk menggerakkan dan mendorong orang lain agar 

mereka mau bekerja sama dalam melakukan sesuatu untuk memenuhi 

kebutuhan yang menjadi tujuannya, sampai kebutuhan itu terpuaskan 

kemudian digantikan dengan tujuan-tujuan yang lainnya. Indikator dari 

motivasi mengguinakan teori kebutuhan Maslow (dalam Hariandja, 

2007:325) ialah: kebutuhan fisiologikal, kebutuhan rasa aman, 

kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. 

 3.2.2 Variabel Terikat 

 Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008:39). 

3.2.2.1 Kinerja (Y) 

 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kerja 

karyawan Kospin Jasa cabang Brebes, yaitu bagaimana hasil dari kerja 

karyawan tersebut. Indikator dari kinerja menggunakan teori dari 

Bernardin (dalam Robbins, 1998:260) yaitu: kualitas kerja, kuantitas, 

ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, komitmen kerja. 

 

 

 



 

 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang tepat adalah sangat penting dalam penelitian, 

karena data menentukan baik buruknya suatu penelitian. Pengumpulan data 

merupakan usaha-usaha untuk memperoleh bahan-bahan keterangan serta 

kenyataan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam peneltian ini adalah: 

 3.3.1 Metode Angket (Kuesioner) 

 Angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang mereka ketahui (Arikunto, 2006:151). 

 Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan. Dengan 

memberikan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden secara 

langsung di lokasi penelitian. Daftar pertanyaan tersebut berkaitan dengan 

variabel kepemimpinan dan motivasi kerja karyawan. Data yang dihasilkan 

dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang dikualitatifkan, maka perlu 

diubah ke dalam bentuk skor, yaitu dengan memberikan skor sebagai berikut: 

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

b. Jawaban B diberi skor 4 dengan kategori setuju. 

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

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

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

 



 

 

3.3.2 Metode Dokumentasi 

 Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, 

dokumen, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2006:158). 

 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data 

dengan mempelajari dokumen-dokumen Kospin Jasa cabang Brebes yang 

meliputi nama dan jumlah karyawan, uraian tugas dan wewenang, dan 

sebagainya yang dibutuhkan yang berada di lingkungan Kospin Jasa cabang 

Brebes. 

 

3.4  Validitas dan Reabilitas 

 Baik buruknya suatu penelitian tergantung dari benar tidaknya suatu data. 

Karena data merupakan gambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat 

pembuktian hipotesis. 

3.4.1 Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu intrumen (Arikunto, 2006:168). 

 Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dalam mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Agar diperoleh kesahihan dan keterandalan instrumen, dilakukan uji coba. Uji 

validitas instrumen digunakan tehnik uji validitas internal yaitu menguji 

apakah terdapat kesesuaian antara bagian instrumen secara keseluruhan. 



 

 

Analisis yang digunakan adalah analisis butir, yaitu untuk menguji validitas 

setiap butir soal instrument dengan cara mengkorelasikan butir soal dengan 

skor total. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah korelasi 

product moment, yaitu untuk melihat hubungan korelasi antara dua variabel 

yaitu X dan Y, dengan rumus: 

  ∑ −  ∑ ∑∑ − ∑   ∑  −  ∑   
 
 Keterangan: 

  = koefisien korelasi X dan Y ∑X = jumlah skor X ∑Y = jumlah skor Y 

n  = jumlah responden ∑XY = jumlah skor X dan Y 

 Untuk menguji validitas instrumen dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Menyampaikan uji coba ke seluruh responden 

2. Mengelompokkan item-item dari jawaban ke dalam butir dan 

jumlah skor total yang diperoleh dari masing-masing responden 

3. Dari skor yang diperoleh kemudian dibuat tabel perhitungan 

validitas 

4. Mengkorelasikan tiap butir skor dengan menggunakan rumus 

product moment. 

5. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung 

dengan rtabel. Pada penampilan output SPSS pada Cronbach Alpha 



 

 

di kolom correlated Item-total correlation, jika rhitung lebih besar 

dari rtabel  dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator 

tersebut dinyatakan valid atau layak digunakan dalam pengambilan 

data. 

 Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) 15.0 for windows. Pengukuran validitas 

instrumen diperoleh dari hasil uji coba instrumen terhadap 33 responden. Hasil 

perhitungan validitas ke tiga variabel dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kepemimpinan 

No. Item Keterangan 

1. 0,387 0,344 Valid 

2. 0,531 0,344 Valid 

3. 0,435 0,344 Valid 

4. 0,441 0,344 Valid 

5. 0,386 0,344 Valid 

6. 0,554 0,344 Valid 

7. 0,520 0,344 Valid 

8. 0,482 0,344 Valid 

9. 0,590 0,344 Valid 

11. 0,513 0,344 Valid 

12. 0,591 0,344 Valid 

13. 0,539 0,344 Valid 

14. 0,519 0,344 Valid 

15. 0,413 0,344 Valid 

16. 0,425 0,344 Valid 

 



 

 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Motivasi Kerja 

No. Item Keterangan 

17. 0,381 0,344 Valid 

18. 0,542 0,344 Valid 

19. 0,562 0,344 Valid 

20. 0,667 0,344 Valid 

21. 0,667 0,344 Valid 

22. 0,650 0,344 Valid 

23. 0,753 0,344 Valid 

24. 0,353 0,344 Valid 

25. 0,586 0,344 Valid 

26. 0,738 0,344 Valid 

 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kinerja Karyawan 

No. Item Keterangan 

27. 0,354 0,344 Valid 

28. 0,463 0,344 Valid 

29. 0,461 0,344 Valid 

30. 0,350 0,344 Valid 

31. 0,467 0,344 Valid 

32. 0,455 0,344 Valid 

33. 0,523 0,344 Valid 

34. 0,529 0,344 Valid 

35. 0,394 0,344 Valid 

36. 0,610 0,344 Valid 

37. 0,567 0,344 Valid 

38. 0,396 0,344 Valid 

 



 

 

 Dari tabel diatas nampak bahwa hasil perhitungan validitas diperoleh rhitung > rtabel  sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian valid dan 

dapat digunakan untuk penelitian. 

 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut (lihat pada lampiran) menunjukkan 

bahwa rhitung > rtabel  yaitu untuk N= 33 dengan taraf signifikansi 5% adalah 0,344 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini valid yaitu berjumlah 38 dan dapat digunakan dalam pengambilan 

data. 

 
3.4.2 Reabilitas 

 Reabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut cukup baik (Arikunto, 2006:178). Sedangkan 

pengujiannya menggunakan rumus alpha, digunakan untuk mencari reabilitas 

instrument yang skornya bukan 1 dan 0, dengan rumus: 

=  − 1  1 − ∑
 

 
 Keterangan: 

   = reabilitas intrument 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal ∑  = jumlah varians butir 

 = varians total 

 



 

 

 Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

(Ghozali, 2009:45). Menurut Nunnally (dalam Ghozali, 2009:46) Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha > 0,60. Selanjutnya untuk uji reliabilitas digunakan alat bantu dengan 

menggunakan program SPSS 16.0  for window. Pengukuran reliabilitas 

instrumen diperoleh dari hasil uji coba instrumen terhadap 33 responden. 

Hasil perhitungan reliabilitas ke tiga variabel dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Keterangan 

Kinerja 0,858 0,344 Reliabel 

Motivasi 0,856 0,344 Reliabel 

Disiplin 0,812 0,344 Reliabel 

 

 Dari tabel diatas nampak bahwa semua variabel penelitian reliabel dan 

dapat digunakan dalam penelitian. 

3.5  Metode Analisis Data 

 Metode analisis data adalah salah satu cara yang digunakan untuk 

mengolah hasil penelitian guna suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini metode 

analisis data yang digunakan adalah: 

 



 

 

3.5.1 Analisis Pendahuluan 

 Sebelum melakukan uji statistik, langkah awal yang harus dilakukan 

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

salah satu asumsi penggunaan statistik parametrik adalah multivariate 

normalitas. Multivariat normalitas merupakan asumsi bahwa setiap variabel 

dan semua kombinasi linear dari variabel berdistribusi normal dan 

independen. Asumsi multivariat normalitas ini dapat diuji dengan melihat 

normalitas, linearitas dan heterokedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

 Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menetukan apakah 

variabel berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, 

maka uji hipotesis menggunakan statistik parametrik, sedangkan jika 

data tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan 

statistik non-parametrik. 

b. Uji Multikolinearitas 

 Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk 

mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan mencari 

besarnya Variance Infaction Factor( VIF ) dan nilai tolerancenya. Jika 

nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,1 maka 

regresi bebas dari multikolinearitas. 

c. Uji Heterokedastisitas 



 

 

 Pengujian terhadap heterokedastisitas dapat dilakukan melalui 

pengamatan terhadap pola scater plot yang dihasilkan melalui SPSS. 

Apabila pola scater plot membentuk pola tertentu, maka model regresi 

memiliki gejala heterokedastisitas. Munculnya gejala heterokedastisitas 

menunjukan bahwa penaksir dalam model regresi tidak efisien dalam 

sampel besar maupun kecil. 

3.5.2 Metode Analisis Deskriptif Presentase 

 Metode analisis deskriptif presentase digunakan untuk mengkaji 

variabel–variabel yang ada pada penelitian ini yang terdiri dari 

kepemimpinan, motivasi, dan kinerja. Metode ini menggunakan rumus 

sebagai berikut: DP = × 100% 

Keterangan: 

DP = Deskriptif Persentase (%) 

n = Jumlah skor jawaban 

N = Jumlah skor total  

( Ali, 1992:18 ) 

 Kriteria interval didapat dari perhitungan sebagai berikut : 

Presentase maximal  = × 100%  = 100% 

Presentase minimal   = × 100%  = 20% 

Rentang = 100% - 20%  = 80% 

Panjang kelas interval = 80% : 5 = 16% 

 Sehingga kriteria intervalnya dapat dibuat tabel sebagai berikut: 



 

 

Tabel 3.5  Kriteria Interval 

No Interval ( % ) Kriteria 

1 84 ≤ 100 Sangat Setuju 

2 68  ≤ 84 Setuju 

3 52 ≤ 68 Ragu - ragu 

4 36 ≤ 52 Tidak Setuju 

5 20 ≤ 36 Sangat Tidak Setuju 

 

3.5.3 Metode Analisis Regeresi Linear Berganda 

 Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu antara variabel 

kepemimpianan (X1) dan motivasi (X2) terhadap variabel kinerja (Y). 

Dengan menggunakan rumus sebagai berikut : =  + +  

Keterangan: 

Y = kinerja karyawan 

a = konstanta  ,  = koefisien persamaan regresi predictor  ,  

 = kepemimpinan 

 = motivasi 

3.5.4 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan: 

a. Uji Simultan (uji-f) 

Uji simultan (uji-f) ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

dependen (kinerja) terhadap variabel independen (kepemimpianan 

dan motivasi) secara bersama–sama (simultan) dengan tingkat 



 

 

signifikan yang digunakan sebesar α = 5%. Kaidah pengambilan 

keputusan dalam uji-f dengan menggunakan SPSS adalah: 

1. Jika probabilitas > 0,05, maka Ho diterima. 

2. Jika probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak. 

b. Uji Partial (uji-t) 

Uji partial (uji-t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing–

masing variabel independen (kepemimpianan dan motivasi) terhadap 

variabel dependen (kinerja). Kaidah pengambilan keputusan dalam 

uji-t dengan menggunakan SPSS adalah: 

1. Jika probabilitas > 0,05, maka Ho diterima (variance sama) 

2. Jika probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak (variance berbeda) 

c. Uji Koefisien Determinasi (r ) 

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas. Bila koefisien determinasi 2 = 0, berarti 

variabel bebas tidak mempunyai pengaruh sama sekali (= 0%) 

terhadap variabel tidak bebas. Sebaliknya, jika koefisien determinasi 

2 = 1, berarti variabel tidak bebas 100% dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Karena itu letak 2 berada dalam selang (interval) antara 0 

dan 1, secara aljabar dinyatakan 0 ≤ 2 ≤ 1. 2 secara sederhana 

merupakan suatu ukuran kemajuan ditinjau dari sudut pengurangan 

kesalahan total (total error). 2 menunjukkan pengurangan atas 

kesalahan total ketika diplot sebuah garis regresi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 4.1.1.1 Sejarah berdirinya Kospin Jasa 

 Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris co dan operation. Co berarti 

bersama-sama, sedangkan operation berarti bekerja. Dari dua kata tersebut 

diperoleh kata ko-operasi dengan arti umum yaitu bersama-sama dengan beberapa 

orang secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Batasan 

koperasi berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 adalah: 

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, 
beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang 
merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas 
azaz kekeluargaan. 

Kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian yaitu: 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan atas azaz kekeluargaan. 

 Kospin Jasa sebagai salah satu bentuk badan usaha koperasi tetap 

bernaung sepenuhnya di bawah UU No. 25 Tahun 1992 dengan semua peraturan 

pelaksanaannya. Pengaturan organisasi dari koperasi simpan pinjam, termasuk di 

dalamnya Kospin Jasa, sudah hampir sama dengan lembaga keuangan non bank 

lainnya. 



 

 

 Kospin Jasa didirikan oleh para pengusaha kecil dan menengah pada tahun 

1970-an yang pada saat itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan 

permodalan. Karena pada umumnya, para pengusaha kecil dan menengah 

mengelola usahanya secara tradisional, sehingga mereka mengalami kesulitan atas 

sistem pemberian kredit yang ditetapkan oleh perbankan (bank tekhnis). Untuk 

menanggulangi kesulitan tersebut, pada tanggal 13 Desember 1973 di kediaman 

Bapak H.A. Djunaid (almarhum) yang merupakan seorang tokoh koperasi 

nasional, diadakan pertemuan yang terdiri atas tokoh masyarakat dari tiga etnis, 

yaitu: pribumi, keturunan china dan keturunan arab. Mereka sepakat membentuk 

koperasi yang usahanya dalam bidang simpan pinjam. Dan atas kesepakatan 

bersama, koperasi tersebut diberi nama “JASA” dengan harapan agar dapat 

memberikan jasa dan manfaat bagi anggota, gerakan koperasi, masyarakat, 

lingkungan, dan pemerintah. 

 Badan hukum diperoleh pada tanggal 11 Maret 1974 dengan nomor 

8516/BH/VI dengan daerah kerja 6 (enam) kecamatan. Dan pada akhirnya badan 

hukum mengalami beberapa kali perubahan sesuai perkembangan dan jangkauan 

daerah kerja. Terakhir menyesuaikan UU No. 25 Tahun 1992 anggaran dasar 

Kospin Jasa kembali dirubah dengan wilayah kerja seluruh Indonesia. Badan 

hukum tersebut diperoleh pada tanggal 20 Februari 2001 di bawah nomor: 

12/PAD/MENEG.I/II/2001. 

 Sejak berdiri sampai sekarang mengikutsertakan secara aktif semua pihak 

dan golongan tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama, semata-mata 

hanya untuk bersatu padu hidup berdampingan dalam rangka memecahkan 



 

 

masalah di bidang ekonomi secara bersama-sama dan bergotong royong dalam 

wadah koperasi. Untuk itulah Kospin Jasa mendapat predikat “Koperasi Kesatuan 

Bangsa”. Bahkan oleh Bapak Ir. Ibnoe Soedjono (Dirjen koperasi saat itu), Kospin 

Jasa ditetapkan sebagai “Pilot Proyek Koperasi Kesatuan Bangsa” yang bisa ditiru 

dan dikembangkan oleh koperasi-koperasi lainnya di Indonesia. Keterpaduan dan 

kebersamaan usaha semua golongan antar etnis inilah yang menjadi salah satu 

unsur penunjang perkembangan Kospin Jasa dan sekaligus tidak bisa dilepas dari 

program pemerintah dalam rangka pembauran. 

 Karena perkembangannya yang cukup berarti, maka eksistensi Kospin Jasa 

diakui oleh masyarakat, koperasi, dan pemerintah sehingga mendapat beberapa 

penghargaan baik di tingkat wilayah maupun tingkat nasional. 

 
 4.1.1.2 Struktur Organisasi 

 Dalam suatu badan usaha, struktur organisasi mutlak diperlukan sebab 

struktur organisasi akan mencerminkan keadaan manajemen dari organisasi yang 

bersangkutan. Kospin Jasa memiliki struktur organisasi sesuai dengan yang 

diisyaratkan dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perangkat koperasi yang 

terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. 

 Dari bagan struktur organisasi yang ada di Kospin Jasa, dapat diketahui 

bahwa struktur organisasi tersebut sudah menggambarkan struktur organisasi yang 

ideal. Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota, begitu pula dengan 

pengawas. Manajer membawahi unit-unit usaha dan mempertanggungjawabkan 

kegiatan kepada pengurus. Adapun bentuk struktur organisasi pada Kospin Jasa 

dapat digambarkan sebagai berikut: 



 

 

 4.1.1.3 Perangkat Organisasi 

A. Rapat Anggota 

 Dalam tata kehidupan berkoperasi, rapat anggota merupakan 

kekuasaan tertinggi atau bisa disebut sebagai media demokrasi bagi para 

anggotanya. Rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali 

pada setiap penutupan tahun buku. 

 Rapat anggota koperasi mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk 

menetapkan: 

1. Anggaran dasar; 

2. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan 

usaha koperasi; 

3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan 

pengawas; 

4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi 

serta pengesahan laporan keuangan; 

5. Pengesahan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya; 

6. Pembagian sisa hasil usaha; 

7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. 

B. Pengurus 

 Pengurus merupakan kumpulan orang yang dipercaya oleh rapat 

anggota untuk mengelola kebijaksanaan yang dilakukan oleh koperasi. 

Kepengurusan koperasi ini dipilih dari kalangan anggota untuk mengelola 

koperasi atas nama anggota. 



 

 

 Susunan pengurus Kospin Jasa untuk masa bakti tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut: 

Ketua Umum : H. A. Zaky Arslan Djunaidi 

Ketua I : Lukito Sindoro 

Ketua II : H. Teguh Suhardi, B.A 

Ketua III : H. Marsidi, S.H 

Ketua IV : H.M. Andy Arslan, S.E 

Sekretaris Umum : H. Sachroni 

Sekretaris I : H. A. Alif Arslan, S.E 

Sekretaris II : DR. H. Moh. Ali Shahab, S.E, M. Si. 

Sekretaris III : H. Ali Mukti, S.H, M. Hum 

Bendahara Umum : H. Taufik Kariem 

Bendahara I : H. Nadhirin Maskha 

Bendahara II : Budi Setiawan 

Bendahara III : H. Baidhowi 

Bendahara IV : Ir. Ong Umaryadi, M.M 

C. Badan Pengawas 

 Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam melaksanakan 

pengawasan terhadap tata kehidupan koperasi yang mencakup bidang 

organisasi dan bidang usaha. 

 Susunan badan pengawas Kospin Jasa untuk masa bakti tahun 2005 

sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut: 

Koordinator Pengawas : H. Agus Anwar 



 

 

Wakil Koordinator Pengawas : H. Lutfi Tochfa 

Anggota Pengawas : Ir. Tunggul Ardiantoro 

Anggota Pengawas : Husen Shahab 

 
 4.1.1.4 Bidang Usaha Kospin Jasa 

 Usaha-usaha yang dijalankan Kospin Jasa dalam mencapai tujuannya 

adalah: 

a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada koperasi 

secara teratur. Untuk memberikan minat menyimpan, Kospin Jasa 

menciptakan produk-produk simpanan dan tabungan yang sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan anggotanya. Bentuk-betuk simpanan 

atau tabungan antara lain: 

- Simpanan Pokok 

- Simpanan Wajib 

- Simpanan Manasuka Harian 

- Simpanan Manasuka Berjangka 

- Simpanan Hari Koperasi (Harkop) 

- Tabungan Koperasi  (Takop) 

- Tabungan Safari 

- Tabungan Haji 

b. Memberi pinjaman kepada anggota. 

Pinjaman diberikan sesuai dengan prosedur dan kelayakan usaha 

dengan tanpa mengurangi rasa kekeluargaan sebagai ciri dari koperasi. 

Bentuk-bentuk pinjaman antara lain: 



 

 

- Pinjaman Harian 

- Pinjaman Berjangka 

- Pinjaman Insidentil 

- Pinjaman Anuiter 

c. Membantu anggota dan calon anggota dalam hal pembayaran hutang 

piutang yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran (kiriman uang) dan 

penagihan dengan jangkauan layanan ke kota-kota besar di seluruh 

Indonesia. Dalam memberikan layanan tersebut, Kospin Jasa membuka 

kantor-kantor pelayanan yang terdiri dari 32 kantor cabang dan 23 

kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Dan tidak menutup kemungkinan Kospin Jasa akan menambah lagi 

beberapa kantor cabang serta kantor cabang pembantu di seluruh 

wilayah Indonesia pada setiap tahunnya. 

 
 4.1.1.5 Visi, Misi, dan Motto Kospin Jasa 

A. Visi Kospin Jasa 

Visi dari Kospin Jasa adalah “Terwujudnya koperasi simpan pinjam 

yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam 

membangun ekonomi bersama dan keadilan di Indonesia”. 

B. Misi Kospin Jasa 

Upaya untuk mewujudkan visi, Kospin Jasa melakukan beberapa 

aktivitas, yaitu: 

1. Mengajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan 

tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama agar mereka 



 

 

dapat bersama-sama, bersatu padu, dan beritikad baik dalam 

turut membangun ekonomi kerakyatan secara bergotong royong 

dalam bentuk koperasi. 

2. Membantu para pengusaha atau pedagang kecil dan menengah 

di dalam mobilisasi permodalan demi kelancaran usaha sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. 

3. Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang 

pelaksanaan kegiatan usaha secara aktif dengan mengajak mitra 

usaha lainnya, baik BUMN, swasta, perbankan, maupun gerakan 

koperasi lainnya. 

C. Motto Kospin Jasa 

Kata-kata slogan yang dapat membangkitkan semangat kebersamaan 

dalam usaha, yaitu: “BERSAMA MEMBANGUN USAHA”.  

 

4.1.2  Hasil Analisis Data 

 4.1.2.1 Analisis Deskriptif Persentase 

 Deskripsi variabel penelitian atas dasar data primer yang didapat melalui 

kuesioner sebanyak 33 responden akan dilihat dengan kriteria persentase untuk 

menentukan seberapa jauh skor empirik mendekati skor ideal dan juga dilihat dari 

kecenderungan (modus) dari respon responden berkenaan dengan indikator dari 

setiap variabel kepemimpinan, motivasi dan kinerja. 

 

 

 



 

 

1. Kepemimpinan 

Tabel 4.1 
Deskripsi Frekuensi Kepemimpinan 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 2 6,06% 

Baik 26 78,79% 

Cukup Baik 4 12,12% 

Kurang Baik 1 3,03% 

Tidak Baik 0 0,00% 

 33 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 84,85% kepemimpinan tergolong 

dalam kriteria baik; 12,12% kepemimpinan berada dalam kriteria cukup baik; dan 

3,03% kepemimpinan berada dalam kriteria kurang baik. 

 Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada variabel 

kepemimpinan digunakan 16 butir pernyataan, masing-masing pernyataan skornya 

adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 16 x 33 = 528 dan 

skor maksimal 5 x 16 x 33 = 2640. Interval (2640-528) : 5 = 422,4. 

 
Tabel 4.2 

Persentase Skor Kepemimpinan 
Interval Interval persentase Kriteria 

2217,6 – 2640 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Baik 

1795,2 – 2217,6 68,00% < % skor ≤ 84,00% Baik 

1372,8 – 1795,2 52,00% < % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

950,4 – 1372,8 36,00% < % skor ≤ 52,00% Kurang Baik 

528 – 950,4 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Tidak Baik 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 



 

 

 Hasil penelitian tentang kepemimpinan pada lampiran diperoleh total skor 

sebesar 1978, sehingga diperoleh rata-rata = 1978 : 2640 x 100% = 74,92%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.2 variabel kepemimpinan termasuk dalam 

kategori baik. 

 Pada variabel kepemimpinan ini terdapat 8 indikator yang menjelaskan 

tentang kepemimpinan yaitu bersifat adil, memberikan sugesti, mendukung 

tercapainya tujuan, sebagai katalisator, menciptakan rasa aman, sebagai wakil dari 

organisasi, sumber inspirasi, dan bersikap menghargai. Dan indikator-indikator 

tersebut bisa dijelaskan melalui analisis berikut ini: 

a. Bersifat Adil 

Tabel 4.3 
Deskripsi Frekuensi Bersifat Adil 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 9 27,27% 

Baik 16 48,48% 

Cukup Baik 5 15,15% 

Kurang Baik 3 9,09% 

Tidak Baik 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 75,75% indikator bersifat adil 

tergolong dalam kriteria baik; 15,15% indikator bersifat adil berada dalam kriteria 

cukup baik; dan 9,09% indikator bersifat adil berada dalam kriteria kurang baik. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator bersifat adil digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing pernyataan 



 

 

skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 2 x 33 = 

66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

 
Tabel 4.4 

Persentase Skor Bersifat Adil 

Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Baik 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Baik 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Kurang Baik 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Tidak Baik 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Hasil penelitian tentang bersifat adil pada lampiran diperoleh total skor 

sebesar 246, sehingga diperoleh rata-rata = 246 : 330 x 100% = 74,56%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.4 indikator bersifat adil termasuk dalam 

kategori baik. 

b. Memberi Sugesti 

Tabel 4.5 
Deskripsi Frekuensi Memberi Sugesti 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Baik `10 30,30% 

Baik 16 48,48% 

Cukup Baik 4 12,12% 

Kurang Baik 3 9,09% 

Tidak Baik 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 



 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 78,78% indikator memberikan 

sugesti tergolong dalam kriteria baik; 12,12% indikator memberikan sugesti 

berada dalam kriteria cukup baik; dan 9,09% indikator memberikan sugesti berada 

dalam kriteria kurang baik. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator memberi sugesti digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 

2 x 33 = 66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

 
Tabel 4.6 

Persentase Skor Memberi Sugesti 

Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Baik 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Baik 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Kurang Baik 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Tidak Baik 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Hasil penelitian tentang memberi sugesti pada lampiran diperoleh total 

skor sebesar 252, sehingga diperoleh rata-rata = 252 : 330 x 100% = 76,36%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.6 indikator memberi sugesti termasuk dalam 

kategori baik. 

 

 

 

 



 

 

c. Mendukung Tujuan 

Tabel 4.7 
Deskripsi Frekuensi Mendukung Tujuan 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 6 18,18% 

Baik 12 36,36% 

Cukup Baik 7 21,21% 

Kurang Baik 8 24,24% 

Tidak Baik 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 54,54% indikator mendukung 

tujuan tergolong dalam kriteria baik; 21,21% indikator mendukung tujuan berada 

dalam kriteria cukup baik; dan 24,24% indikator mendukung tujuan berada dalam 

kriteria kurang baik. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator mendukung tujuan digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 

2 x 33 = 66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

Tabel 4.8 
Persentase Skor Mendukung Tujuan 

Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Baik 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Baik 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Kurang Baik 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Tidak Baik 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 



 

 

 Hasil penelitian tentang mendukung tujuan pada lampiran diperoleh total 

skor sebesar 220, sehingga diperoleh rata-rata = 220 : 330 x 100% = 66,67%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.8 indikator mendukung tujuan termasuk dalam 

kategori cukup baik. 

d. Sebagai Katalisator 

Tabel 4.9 
Deskripsi Frekuensi Sebagai Katalisator 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 13 39,39% 

Baik 16 48,48% 

Cukup Baik 2 6,06% 

Kurang Baik 2 6,06% 

Tidak Baik 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 87,87% indikator sebagai 

katalisator tergolong dalam kriteria baik; 6,06% indikator sebagai katalisator 

berada dalam kriteriacukup baik; dan 6,06% indikator sebagai katalisator berada 

dalam kriteria kurang baik. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator sebagai katalisator digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 

2 x 33 = 66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

 
 
 
 



 

 

Tabel 4.10 
Persentase Skor Sebagai Katalisator 

Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Baik 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Baik 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Kurang Baik 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Tidak Baik 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 
 Hasil penelitian tentang sebagai katalisator pada lampiran diperoleh total 

skor sebesar 264, sehingga diperoleh rata-rata = 264 : 330 x 100% = 80,00%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.10 indikator sebagai katalisator termasuk dalam 

kategori baik. 

e. Menciptakan Rasa Aman 

Tabel 4.11 
Deskripsi Frekuensi Menciptakan Rasa Aman 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 5 15,15% 

Baik 11 33,33% 

Cukup Baik 10 30,30% 

Kurang Baik 7 21,21% 

Tidak Baik 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 48,48% indikator menciptakan 

rasa aman tergolong dalam kriteria baik; 30,30% indikator menciptakan rasa aman 



 

 

berada dalam kriteria cukup baik; dan  21,21% indikator menciptakan rasa aman 

berada dalam kriteria kurang baik. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator menciptakan rasa aman digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 

2 x 33 = 66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

 
Tabel 4.12 

Persentase Skor Menciptakan Rasa Aman 

Interval Interval persentase Kriteria 
277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Baik 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Baik 
171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 
118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Kurang Baik 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Tidak Baik 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Hasil penelitian tentang menciptakan rasa aman pada lampiran diperoleh 

total skor sebesar 218, sehingga diperoleh rata-rata = 218 : 330 x 100% = 66,06%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.12 indikator menciptakan rasa aman termasuk 

dalam kategori cukup baik. 

f. Sebagai Wakil Organisasi 

Tabel 4.13 
Deskripsi Frekuensi Sebagai Wakil Organisasi 

Kriteria Frekuensi Persentase 
Sangat Baik 9 27,27% 

Baik 22 66,67% 
Cukup Baik 1 3,03% 
Kurang Baik 1 3,03% 
Tidak Baik 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 



 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 93,94% indikator sebagai wakil 

organisasi tergolong dalam kriteria baik; 3,03% indikator sebagai wakil organisasi 

berada dalam kriteria cukup baik; dan 3,03% indikator sebagai wakil organisasi 

berada dalam kriteria kurang baik. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator sebagai wakil organisasi digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 

2 x 33 = 66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

Tabel 4.14 
Persentase Skor Sebagai Wakil Organisasi 

Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Baik 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Baik 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Kurang Baik 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Tidak Baik 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Hasil penelitian tentang sebagai wakil organisasi pada lampiran diperoleh 

total skor sebesar 263, sehingga diperoleh rata-rata =  263 : 330 x 100%= 79,70%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.12 indikator sebagai wakil organisasi termasuk 

dalam kategori baik. 

 

 

 

 



 

 

g. Sumber Inspirasi 

Tabel 4.15 
Deskripsi Frekuensi Sumber Inspirasi 
Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 11 33,33% 

Baik 16 48,48% 

Cukup Baik 4 12,12% 

Kurang Baik 2 6,06% 

Tidak Baik 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 81,81% indikator sumber inspirasi 

tergolong dalam kriteria baik; 12,12% indikator sumber inspirasi berada dalam 

kriteria cukup baik; dan 6,06% indikator sumber inspirasi berada dalam kriteria 

kurang baik. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator sumber inspirasi digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 

2 x 33 = 66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

 
Tabel 4.16 

Persentase Skor Sumber Inspirasi 
Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Baik 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Baik 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Kurang Baik 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Tidak Baik 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 



 

 

 Hasil penelitian tentang sumber inspirasi pada lampiran diperoleh total 

skor sebesar 258, sehingga diperoleh rata-rata = 258 : 330 x 100% = 78,18%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.16 indikator sumber inspirasi termasuk dalam 

kategori baik. 

h. Bersikap Menghargai 

Tabel 4.17 
Deskripsi Frekuensi Bersikap Menghargai 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 8 24,24% 

Baik 22 66,67% 

Cukup Baik 2 6,06% 

Kurang Baik 1 3,03% 

Tidak Baik 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 90,91% indikator bersikap 

menghargai tergolong dalam kriteria baik; 6,06% indikator bersikap menghargai 

berada dalam kriteria cukup baik; dan 3,03% indikator bersikap menghargai 

berada dalam kriteria kurang baik. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator bersikap menghargai digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 

2 x 33 = 66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

 

 



 

 

Tabel 4.18 
Persentase Skor Bersikap Menghargai 

Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Baik 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Baik 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Kurang Baik 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Tidak Baik 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Hasil penelitian tentang bersikap menghargai pada lampiran diperoleh total 

skor sebesar 256, sehingga diperoleh rata-rata = 256 : 330 x 100% = 77,58%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.18 indikator bersikap menghargai termasuk 

dalam kategori baik. 

2. Motivasi 

Tabel 4.19 
Deskripsi Frekuensi Motivasi 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 5 15,15% 

Tinggi 19 57,58% 

Sedang 9 27,27% 

Rendah 0 0,00% 

Sangat Rendah 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 72,73% motivasi tergolong dalam 

kriteria tinggi; dan 27,27% motivasi berada dalam kriteria sedang. 



 

 

 Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada variabel motivasi 

digunakan 10 butir pernyataan, masing-masing pernyataan skornya adalah dari 1 

sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 10 x 33 = 330 dan skor 

maksimal 5 x 10 x 33 = 1650. Interval (1650-330) : 5 = 264. 

 
Tabel 4.20 

Persentase Skor Motivasi 

Interval Interval persentase Kriteria 

1386 – 1650 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Tinggi 

1122 – 2217,6 68,00% < % skor ≤ 84,00% Tinggi 

858 – 1122 52,00% < % skor ≤ 68,00% Sedang 

594 – 858 36,00% < % skor ≤ 52,00% Rendah 

330 – 594 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Rendah 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Hasil penelitian tentang motivasi pada lampiran diperoleh total skor 

sebesar 1212, sehingga diperoleh rata-rata = 1212 : 1650 x 100% = 73,46%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.20 variabel motivasi termasuk dalam kategori 

tinggi. 

 Pada variabel motivasi ini terdapat 5 indikator yang menjelaskan tentang 

motivasi yaitu kebutuhan dasar,  kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, 

kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Dan indikator-indikator 

tersebut bisa dijelaskan melalui analisis berikut ini: 

 

 

 

 



 

 

a. Kebutuhan Dasar 

Tabel 4.21 
Deskripsi Frekuensi Kebutuhan Dasar 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 10 30,30% 

Tinggi 19 57,58% 

Sedang 4 12,12% 

Rendah 0 0,00% 

Sangat Rendah 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 87,88% indikator kebutuhan dasar 

tergolong dalam kriteria tinggi; dan 12,12% indikator kebutuhan dasar berada 

dalam kriteria sedang. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator kebutuhan dasar digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 

2 x 33 = 66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

 
Tabel 4.22 

Persentase Skor Kebutuhan Dasar 

Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Tinggi 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Tinggi 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Sedang 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Rendah 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Rendah 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 



 

 

 Hasil penelitian tentang kebutuhan dasar pada lampiran diperoleh total 

skor sebesar 263, sehingga diperoleh rata-rata = 263 : 330 x 100% = 79,70%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.22 indikator kebutuhan dasar termasuk dalam 

kategori tinggi. 

b. Kebutuhan Rasa Aman 

Tabel 4.23 
Deskripsi Frekuensi Kebutuhan Rasa Aman 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 9 27,27% 

Tinggi 19 57,58% 

Sedang 4 12,12% 

Rendah 1 3,03% 

Sangat Rendah 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 84,85% indikator kebutuhan rasa 

aman tergolong dalam kriteria tinggi; 12,12% indikator kebutuhan rasa aman 

berada dalam kriteria sedang; dan 3,03% indikator kebutuhan rasa aman berada 

dalam kriteria rendah. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator kebutuhan rasa aman digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 

2 x 33 = 66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

 
 
 
 



 

 

Tabel 4.24 
Persentase Skor Kebutuhan Rasa Aman 

Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Tinggi 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Tinggi 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Sedang 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Rendah 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Rendah 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Hasil penelitian tentang kebutuhan rasa aman pada lampiran diperoleh 

total skor sebesar 253, sehingga diperoleh rata-rata = 253 : 330 x 100% = 76,67%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.24 indikator kebutuhan rasa aman termasuk 

dalam kategori tinggi. 

c. Kebutuhan Sosial 

Tabel 4.25 
Deskripsi Frekuensi Kebutuhan Sosial 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 10 30,30% 

Tinggi 19 57,58% 

Sedang 4 12,12% 

Rendah 0 0,00% 

Sangat Rendah 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 87,88% indikator kebutuhan 

sosial tergolong dalam kriteria tinggi; dan 12,12% indikator kebutuhan sosial 

berada dalam kriteria sedang. 



 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator kebutuhan sosial digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 

2 x 33 = 66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

Tabel 4.26 
Persentase Skor Kebutuhan Sosial 

Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Tinggi 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Tinggi 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Sedang 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Rendah 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Rendah 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Hasil penelitian tentang kebutuhan sosial pada lampiran diperoleh total 

skor sebesar 260, sehingga diperoleh rata-rata = 260 : 330 x 100% = 78,79%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.26 indikator kebutuhan sosial termasuk dalam 

kategori tinggi. 

d. Kebutuhan Penghargaan 

Tabel 4.27 
Deskripsi Frekuensi Kebutuhan Penghargaan 

Kriteria Frekuensi Persentase 
Sangat Tinggi 4 12,12% 

Tinggi 15 45,45% 
Sedang 8 24,24% 
Rendah 6 18,18% 

Sangat Rendah 0 0,00% 
 33 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 



 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 57,57% indikator kebutuhan 

penghargaan tergolong dalam kriteria tinggi; 24,24% indikator kebutuhan 

penghargaan berada dalam kriteria sedang; dan 18,18% indikator kebutuhan 

penghargaan berada dalam kriteria rendah. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator kebutuhan penghargaan digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 

2 x 33 = 66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

Tabel 4.28 
Persentase Skor Kebutuhan Penghargaan 

Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Tinggi 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Tinggi 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Sedang 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Rendah 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Rendah 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Hasil penelitian tentang kebutuhan penghargaan pada lampiran diperoleh 

total skor sebesar 220, sehingga diperoleh rata-rata = 220 : 330 x 100% = 66,67%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.28 indikator kebutuhan penghargaan termasuk 

dalam kategori sedang. 

 

 

 

 



 

 

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Tabel 4.29 
Deskripsi Frekuensi Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 2 6,06% 

Tinggi 16 48,48% 

Sedang 10 30,30% 

Rendah 5 15,15% 

Sangat Rendah 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 54,54% indikator kebutuhan 

aktualisasi diri tergolong dalam kriteria tinggi; 30,30% indikator kebutuhan 

aktualisasi diri berada dalam kriteria sedang; dan 15,15% indikator kebutuhan 

aktualisasi diri berada dalam kriteria rendah. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator kebutuhan aktualisasi diri digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 

2 x 33 = 66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

Tabel 4.30 
Persentase Skor Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Tinggi 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Tinggi 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Sedang 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Rendah 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Rendah 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 



 

 

 Hasil penelitian tentang kebutuhan aktualisasi diri pada lampiran diperoleh 

total skor sebesar 221, sehingga diperoleh rata-rata = 221 : 330 x 100% = 66,97%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.30 indikator kebutuhan aktualisasi diri 

termasuk dalam kategori sedang. 

3. Kinerja 

Tabel 4.31 
Deskripsi Frekuensi Kinerja 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 2 6,06% 

Tinggi 21 63,64% 

Sedang 10 30,30% 

Rendah 0 0,00% 

Sangat Rendah 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 69,70% kinerja tergolong dalam 

kriteria tinggi; dan 30,30% kinerja berada dalam kriteria sedang. 

 Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada variabel kinerja 

digunakan 12 butir pernyataan, masing-masing pernyataan skornya adalah dari 1 

sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 12 x 33 = 396 dan skor 

maksimal 5 x 12 x 33 = 1980. Interval (1980-396) : 5 = 316,8. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabel 4.32 
Persentase Skor Kinerja 

Interval Interval persentase Kriteria 

1663,2 – 1980 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Tinggi 

1346,4 – 1663,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Tinggi 

1029,6 – 1346,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Sedang 

712,8 – 1029,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Rendah 

396 – 712,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Rendah 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Hasil penelitian tentang kinerja pada lampiran diperoleh total skor sebesar 

1400, sehingga diperoleh rata-rata = 1400 : 1980 x 100% = 70,71%. Berdasarkan 

kategori pada tabel 4.32 variabel kinerja termasuk dalam kategori tinggi. 

 Pada variabel kinerja ini terdapat 6 indikator yang menjelaskan tentang 

kinerja yaitu kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas, kemandirian, 

dan komitmen kerja. Dan indikator-indikator tersebut bisa dijelaskan melalui 

analisis berikut ini: 

a. Kualitas Kerja 

Tabel 4.33 
Deskripsi Frekuensi Kualitas Kerja 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 9 27,27% 

Tinggi 13 39,39% 

Sedang 9 27,27% 

Rendah 2 6,06% 

Sangat Rendah 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 



 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 66,66% indikator kualitas kerja 

tergolong dalam kriteria tinggi; 27,27% indikator kualitas kerja berada dalam 

kriteria sedang; dan 6,06% indikator kualitas kerja berada dalam kriteria rendah. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator kualitas kerja digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing pernyataan 

skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 2 x 33 = 

66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

Tabel 4.34 
Persentase Skor Kualitas Kerja 

Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Tinggi 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Tinggi 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Sedang 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Rendah 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Rendah 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Hasil penelitian tentang kualitas kerja pada lampiran diperoleh total skor 

sebesar 240, sehingga diperoleh rata-rata = 240 : 330 x 100% = 72,73%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.34 indikator kualitas kerja termasuk dalam 

kategori tinggi. 

 

 

 

 

 



 

 

b. Kuantitas 

Tabel 4.35 
Deskripsi Frekuensi Kuantitas 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 6 18,18% 

Tinggi 18 54,55% 

Sedang 7 21,21% 

Rendah 2 6,06% 

Sangat Rendah 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 72,73% indikator kuantitas 

tergolong dalam kriteria tinggi;  dan 21,21% indikator kuantitas berada dalam 

kriteria sedang. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator kuantitas digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing pernyataan 

skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 2 x 33 = 

66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

Tabel 4.36 
Persentase Skor Kuantitas 

Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Tinggi 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Tinggi 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Sedang 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Rendah 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Rendah 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 



 

 

 Hasil penelitian tentang kuantitas pada lampiran diperoleh total skor 

sebesar 245, sehingga diperoleh rata-rata = 245 : 330 x 100% = 74,24%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.34 indikator kualitas kerja termasuk dalam 

kategori tinggi. 

c. Ketepatan Waktu 

Tabel 4.37 
Deskripsi Frekuensi Ketepatan Waktu 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 8 24,24% 

Tinggi 19 57,58% 

Sedang 6 18,18% 

Rendah 0 0,00% 

Sangat Rendah 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 81,82% indikator ketepatan waktu 

tergolong dalam kriteria tinggi; dan 18,18% indikator ketepatan waktu berada 

dalam kriteria rendah. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator ketepatan waktu digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 

2 x 33 = 66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.38 
Persentase Skor Ketepatan Waktu 

Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Tinggi 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Tinggi 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Sedang 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Rendah 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Rendah 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Hasil penelitian tentang ketepatan waktu pada lampiran diperoleh total 

skor sebesar 252, sehingga diperoleh rata-rata = 252 : 330 x 100% = 76,36%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.38 indikator ketepatan waktu termasuk dalam 

kategori tinggi. 

d. Efektivitas 

Tabel 4.39 
Deskripsi Frekuensi Efektivitas 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 5 15,15% 

Tinggi 15 45,45% 

Sedang 8 24,24% 

Rendah 5 15,15% 

Sangat Rendah 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 60,60% indikator efektivitas 

tergolong dalam kriteria tinggi; 24,24% indikator efektivitas berada dalam kriteria 

sedang; dan 15,15% indikator efektivitas berada dalam kriteria rendah. 



 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator efektivitas digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing pernyataan 

skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 2 x 33 = 

66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

Tabel 4.40 
Persentase Skor Efektivitas 

Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Tinggi 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Tinggi 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Sedang 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Rendah 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Rendah 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Hasil penelitian tentang efektivitas pada lampiran diperoleh total skor 

sebesar 228, sehingga diperoleh rata-rata = 228 : 330 x 100% = 69,09%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.40 indikator efektivitas termasuk dalam 

kategori tinggi. 

e. Kemandirian 

Tabel 4.41 
Deskripsi Frekuensi Kemandirian 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 3 9,09% 

Tinggi 16 48,48% 

Sedang 6 18,18% 

Rendah 8 24,24% 

Sangat Rendah 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 



 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 57,57% indikator kemandirian 

tergolong dalam kriteria tinggi; 18,18% indikator kemandirian berada dalam 

kriteria sedang; dan  24,24% indikator kemandirian berada dalam kriteria rendah. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator kemandirian digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing pernyataan 

skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 2 x 33 = 

66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

 
Tabel 4.42 

Persentase Skor Kemandirian 

Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Tinggi 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Tinggi 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Sedang 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Rendah 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Rendah 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Hasil penelitian tentang kemandirian pada lampiran diperoleh total skor 

sebesar 219, sehingga diperoleh rata-rata = 219 : 330 x 100% = 66,36%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.42 indikator kemandirian termasuk dalam 

kategori sedang. 

 

 

 

 

 



 

 

f. Komitmen Kerja 

Tabel 4.43 
Deskripsi Frekuensi Komitmen Kerja 
Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 5 15,15% 

Tinggi 13 39,39% 

Sedang 5 15,15% 

Rendah 10 30,30% 

Sangat Rendah 0 0,00% 

 33 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 54,54% indikator komitmen kerja 

tergolong dalam kriteria tinggi;  15,15% indikator komitmen kerja berada dalam 

kriteria sedang; dan 30,30% indikator komitmen kerja berada dalam kriteria 

rendah. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase diketahui pada 

indikator komitmen kerja digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya adalah dari 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 

2 x 33 = 66 dan skor maksimal = 5 x 2 x 33 = 330. Interval (330-66) : 5 = 52,8. 

Tabel 4.44 
Persentase Skor Komitmen Kerja 

Interval Interval persentase Kriteria 

277,2 – 330 84,00% < % skor ≤ 100,00% Sangat Tinggi 

224,4 – 277,2 68,00% < % skor ≤ 84,00% Tinggi 

171,6 – 224,4 52,00% < % skor ≤ 68,00% Sedang 

118,8 – 171,6 36,00% < % skor ≤ 52,00% Rendah 

66 – 118,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Rendah 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 



 

 

 Hasil penelitian tentang komitmen kerja pada lampiran diperoleh total skor 

sebesar 217, sehingga diperoleh rata-rata = 217 : 330 x 100% = 65,76%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.44 indikator komitmen kerja termasuk dalam 

kategori sedang. 

 
 4.1.2.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menentukan apakah variabel 

berdistribusi normal atau tidak. Jika berdistribusi normal, maka uji hipotesis 

menggunakan statistik parametrik, sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, 

maka uji hipotesis menggunakan non parametrik. Pengujian normalitas dapat 

dilihat pada gambar grafik normal, maka penyebaran plot akan berada di sekitar 

dan sepanjang garis 45 derajat. 

 
Gambar 4.2 

Grafik Normal P-P Plot 



 

 

 Dengan melihat tampilan grafik P-Plot di atas dapat disimpulkan bahwa 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hal ini dapat dilihat dari penyebaran 

titik-titik dan mengikuti arah garis diagonal. 

2. Uji Multikolinieritas 

 Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas 

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

nilai tolerancenya. Jika VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 maka 

regresi bebas dari multikolinieritas. 

Tabel 4.45 
Multikoliniaritas 

 
 Berdasarkan hasil penelitian, diketahui nilai VIF sebesar 1,117 (kurang 

dari 10) dan nilai tolerancenya sebesar 0,895 (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 15.0 for 

windows. 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. 

 
Gambar 4.3 

Grafik Scatter Plots 

 Dari grafik scatter plots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik di atas ataupun di bawah 0 pada sumbu Y dan tidak 

membentuk suatu pola tertentu. 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 motivasi. 

 
 4.1.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

pada Kospin Jasa cabang Brebes. Dari analisis regresi diperoleh model regresi 
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210-1-2-3 
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linier yang menyatakan pengaruh kepemimpinan ( ) dan motivasi ( ) terhadap 

kinerja karyawan (Y) sebagai berikut: 

 
Tabel 4.46 

Regresi Linier Berganda 

 
 
 Dengan hasil di atas dapat disusun persamaan regresinya sebagai berikut: 

Y = 9,906 + 0,243 X1 + 0,541 X2 

Model tersebut menunjukkan arti bahwa: 

1. Konstanta = 9,906 

Jika variabel kepemimpinan dan motivasi diasumsikan tetap maka 

kinerja karyawan akan meningkat sebesar 9,906. 

2. Koefisien Kepemimpinan X1 

Nilai koefisien kepemimpinan sebesar 0,243 menyatakan bahwa setiap 

terjadi kenaikan 1 skor untuk kepemimpinan akan diikuti dengan 

kenaikan kinerja sebesar 0,243. 

3. Koefisin Motivasi X2 

Nilai koefisien motivasi menunjukan angka sebesar 0,541 menyatakan 

bahwa apabila terjadi kenaikan 1 skor untuk motivasi akan diikuti 

dengan terjadi kenaikan kinerja sebesar 0,541. 

 



 

 

 4.1.2.4 Uji Hipotesis 

1. Uji Partial (Uji-t) 

 Untuk mengetahui pengaruh variabel kepemimpinan dan motivasi 

terhadap variabel terikat yaitu kinerja karyawan, maka perlu dilakukan uji-t. 

Pengujian secara partial dapat dilihat dari uji-t, apabila nilai probabilitasnya 

<0,05, maka Ho ditolak yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Hasil uji 

partial dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.47 
Uji Statistik t 

 
 Berdasarkan hasil uji partial untuk variabel kepemimpinan diperoleh 

 = 2,696 dengan nilai signifikasi sebesar 0,011. Karena nilai signifikasi 

<0,05 maka H  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa H  yang menyatakan ada 

pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan terhadap kinerja karyawan diterima. 

 Berdasarkan hasil uji partial untuk variabel motivasi diperoleh  = 

4,301 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000. Karena nilai signifikasi <0,05 maka H  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa H  yang menyatakan ada pengaruh yang 

signifikan dari motivasi terhadap kinerja karyawan diterima. 

 

 

 



 

 

2. Uji Simultan (Uji F) 

 Untuk mengetahui pengaruh antara kepemimpinan dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan secara simultan dilakukan dengan uji F. Kriteria pengambilan 

keputusannya adalah dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan 

nilai F menurut tabel (  = 5%). Apabila nilai F  lebih besar dari F  maka H  diterima. 

 Hasil uji statistik F dapat dilihat dari output SPSS versi 15.0 pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.48 
Uji Statistik F 

 

 Hasil uji F diperoleh F  sebesar 18,590 dengan nilai signifikasi 

0,000< 0,05 maka H  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa H3 yang menyatakan 

ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara kepemimpinan dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan diterima. 

 

 4.1.2.5 Koefisien Determinasi ( ) 

1. Simultan 



 

 

 Untuk mengetahui besarnya kontribusi kepemimpinan dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan secara simultan atau bersama-sama dapat diketahui 

berdasarkan nilai Adjusted R Square pada tabel berikut: 

Tabel 4.49 
Koefisien Determinasi

 
 Berdasarkan tampilan output SPSS model summary besarnya Adjusted R 

Square adalah 0,524. Hal ini berarti 52,4% variabel kinerja dapat dijelaskan oleh 

ke dua variabel bebas kepemimpinan dan motivasi. Sedangkan sisanya (100%- 

52,4% = 47,6%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model. 

2. Partial 

 Besarnya pengaruh variabel bebas secara partial dapat diketahui dari 

kuadrat partial correlation pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.50 
Koefisien Variabel Bebas 

 



 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 

diketahui bahwa besarnya koefisien antara kepemimpinan terhadap kinerja secara 

partial sebesar 0,442 sehingga dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh X1 

terhadap Y sebesar (0,442)2 sama dengan 0,1954 atau 19,54%. Sedangkan 

besarnya koefisien antara motivasi terhadap kinerja secara partial sebesar 0,618 

sehingga dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh X2 terhadap Y sebesar 

(0,618)2 sama dengan 0,3819 atau 38,19%. 

 
4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh kepemimpinan dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan, maka ada beberapa hal yang dapat dijelaskan 

dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan bahwasannya 

kepemimpinan mempunyai nilai yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hasil uji-t menunjukkan angka  sebesar 2,696 dengan nilai signifikasi 

sebesar 0,011. Sehingga H  yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan dari kepemimpinan terhadap kinerja karyawan diterima. Besar 

pengaruh yang diberikan oleh variabel kepemimpinan adalah sebesar 0,243. 

 Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, diperoleh hasil 

koefisien regresinya yaitu Y = 9,906 + 0,243  + 0,541 . Bentuk pengaruh 

yang diperoleh dari persamaan di atas adalah apabila variabel kepemimpinan 

( ) ditingkatkan 1 satuan, maka akan diikuti meningkatnya kinerja karyawan 

sebesar 0,243 satuan. Dan sebaliknya, apabila kepemimpinan menurun 1 



 

 

satuan, maka akan menyebabkan penurunan kinerja sebesar 0,243, dengan 

catatan variabel lainnya konstan. Keeratan hubungan antara kepemimpinan 

dan kinerja dapat diketahui dari koefisien korelasi partial yang diperoleh. 

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi partial 

antara variabel kepemimpinan dengan kinerja adalah sebesar 0,442 sehingga 

koefisien determinasi ( ) atau kuadrat partial correlation diperoleh hasil 

sebesar 0,1954 atau 19,54%. 

2. Pengaruh motivasi terhadap kinerja 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan bahwasannya 

motivasi mempunyai nilai yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil 

uji-t menunjukkan angka  sebesar 4,301 dengan nilai signifikasi 

sebesar 0,000. Sehingga  yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan dari motivasi terhadap kinerja karyawan diterima. Besar pengaruh 

yang diberikan oleh variabel motivasi adalah sebesar 0,541. 

 Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, diperoleh hasil 

koefisien regresinya yaitu Y = 9,906 + 0,243  + 0,541 . Bentuk pengaruh 

yang diperoleh dari persamaan di atas adalah apabila variabel motivasi ( ) 

ditingkatkan 1 satuan, maka akan diikuti meningkatnya kinerja karyawan 

sebesar 0,541 satuan. Dan sebaliknya, apabila motivasi menurun 1 satuan, 

maka akan menyebabkan penurunan kinerja sebesar 0,541, dengan catatan 

variabel lainnya konstan. Keeratan hubungan antara motivasi dan kinerja 

dapat diketahui dari koefisien korelasi partial yang diperoleh. Sedangkan 

berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi partial antara 



 

 

variabel motivasi dengan kinerja adalah sebesar 0,618 sehingga koefisien 

determinasi ( ) atau kuadrat partial correlation diperoleh hasil sebesar 

0,3819 atau 38,19%. 

3. Pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja 

 Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) kepemimpinan dan motivasi 

terhadap kinerja menunjukkan adanya pengaruh, terbukti dari hasil analisis 

yang memperoleh  sebesar 18,590 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,000 jauh lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil regresi linier berganda 

diperoleh koefisien regresi Y = 9,906 + 0,243  + 0,541  yang berarti 

terdapat pengaruh antara kepemimpinan dan motivasi secara bersama-sama 

terhadap kinerja. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan besarnya 

pengaruh kepemimpinan dan motivasi secara bersama-sama terhadap kinerja 

dapat dilihat dari hasil Adjusted R Square yaitu sebesar 0,524. Hal ini berarti 

52,4% variabel kinerja dapat dijelaskan oleh ke dua variabel bebas 

kepemimpinan dan motivasi. Sedangkan sisanya (100% - 52,4% = 47,6%) 

dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model. 

 Deskripsi data penelitian menunjukkan kepemimpinan pada Kospin 

Jasa cabang Brebes sebesar 74,92% dan tergolong dalam kategori baik (tabel 

4.2). Namun ada pernyataan responden yang dalam penelitian ini masih 

menunjukkan adanya sikap kepemimpinan yang masih perlu mendapat 

perhatian dari perusahaan yaitu indikator mendukung tercapainya tujuan dan 

menciptakan rasa aman. Untuk menyikapi hasil tersebut perusahaan perlu 

menerapkan kepemimpinan yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan 



 

 

dapat menciptakan rasa aman karyawan selama mereka bekerja seperti 

misalnya memberikan penghargaan  dan sanksi atas prestasi karyawan 

sehingga karyawan lebih termotivasi untuk bekerja lebih maksimal dan 

kinerja karyawan dapat ditingkatkan. 

 Deskripsi data penelitian menunjukkan motivasi pada Kospin Jasa 

cabang Brebes sebesar 73,46% dan tergolong dalam kategori tinggi (tabel 

4.20). Namun ada pernyataan responden yang dalam penelitian ini masih 

menunjukkan adanya motivasi kerja karyawan yang masih perlu mendapat 

perhatian dari perusahaan yaitu indikator  kebutuhan penghargaan dan 

kebutuhan aktualisasi diri. Untuk menyikapi hasil tersebut perusahaan perlu 

menerapkan motivasi yang tinggi terutama pada aspek kebutuhan 

penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri dengan mengajak karyawan untuk 

ikut terlibat dalam rapat atau pertemuan guna menyumbangkan pikiran, 

pendapat dan gagasan-gagasan yang baru. Sehingga perusahaan mendapat 

masukan-masukan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat 

keputusan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Kospin Jasa cabang Brebes dengan sumbangan sebesar 

19,54%. Dan berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase, variabel 

kepemimpinan yang terdapat di Kospin Jasa cabang Brebes tergolong baik 

dengan nilai persentase sebesar 74,92%. Sehingga semakin baik 

kepemimpinan yang diterapkan maka kinerja yang dihasilkan akan 

semakin meningkat. 

2. Motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada Kospin Jasa cabang Brebes dengan sumbangan sebesar 38.19%. Dan 

berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase, variabel motivasi yang 

terdapat di Kospin Jasa cabang Brebes tergolong baik dengan nilai 

persentase sebesar 73,46%. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki maka 

akan semakin tinggi pula kinerja yang dapat dihasilkan. 

3. Kepemimpinan dan motivasi memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-

sama terhadap kinerja karyawan pada Kospin Jasa cabang Brebes, yakni 

sebesar 52,4% dan sisanya sebesar 47,6% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

 



 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, ada beberapa indikator dari 

variabel kepemimpinan  yang perlu mendapat perhatian dari perusahaan, 

yaitu aspek mendukung tercapainya tujuan dan aspek menciptakan rasa 

aman. Pada aspek mendukung tercapainya tujuan, perusahaan hendaknya 

menerapkan kepemimpinan yang dapat memberikan ketentuan reward dan 

punishmen kepada karyawan secara subjektif. Sedangkan untuk aspek 

menciptakan rasa aman, perusahaan hendaknya menerapkan 

kepemimpinan yang dapat mencari alternative penyelesaian jika di dalam 

perusahaan terjadi kondisi ketidakharmonisan diantara para karyawan. 

2. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, ada beberapa indikator dari 

variabel motivasi  yang perlu mendapat perhatian dari perusahaan, yaitu 

aspek kebutuhan penghargaan dan aspek kebutuhan aktualisasi diri. Pada 

aspek kebutuhan penghargaan, hendaknya perusahaan memberikan 

ruangan khusus bagi karyawan yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi 

untuk membedakan dengan karyawan biasa. Sedangkan untuk aspek 

kebutuhan aktualisasi diri, hendaknya perusahaan memberikan fasilitas 

pelatihan untuk pengembangan diri karyawan. 
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Angket Penelitian 
 

Kepada: 

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari karyawan Kospin Jasa cabang Brebes 
 
 Sehubungan dengan diadakannya penelitian dalam rangka 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi 

terhadap Kinerja Karyawan Kospin Jasa Cabang Brebes”, maka peneliti 

bermaksud mengumpulkan data guna penyelesaian penelitian tersebut. 

 Oleh karena itu peneliti mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari 

agar berkenan mengisi angket yang terlampir pada halaman berikut ini dengan 

benar sesuai dengan pengamatan dan pengalaman Bapak/Ibu/Saudara/Saudari 

selaku karyawan Kospin Jasa cabang Brebes. 

 Demikianlah permohonan peneliti, atas perhatian dan kerjasama juga 

bantuan yang diberikan, peneliti ucapkan terima kasih. 

 

 

Hormat  saya, 

Semarang,         

Oktober 2010 

 

 

Fitriani 

Mardiningsih 

NIM. 7350406553 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Angket Penelitian 
 
Identitas Responden 

a. Nama : 

b. Jenis Kelamin : 
 
Petunjuk pengisian: 

1. Sebelum pengisian angket lebih lanjut, mohon Bapak/Ibu/Saudara/Saudari 

membaca dengan seksama dan isilah semua pernyataan ini dengan 

sebenar-benarnya tanpa terpengaruh oleh lingkungan. 

2. Dalam menjawab / mengisi angket ini, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari cukup 

memberikan tanda contreng (√) pada pernyataan berikut ini dan diisi pada 

kolom pilihan: SS (sangat setuju), S (setuju), RG (ragu-ragu), TS (tidak 

setuju), atau STS (sangat tidak setuju). 

 
No. Pernyataan SS S RG TS STS

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

4 

 

 

5. 

 

Kepemimpinan 

a. Bersifat adil : 

Pimpinan tidak membeda-bedakan antara karyawan 

yang satu dengan yang lain dalam memberikan tugas. 

Pimpinan selalu memberikan kesempatan pada semua 

karyawan untuk mengikuti seleksi jenjang 

kepegawaian sesuai dengan potensi yang dimiliki 

karyawan. 

b. Memberikan sugesti : 

Pimpinan selalu memberikan teladan yang baik dan 

membagi pengalaman kerjanya. 

Pimpinan selalu memberikan dorongan semangat kerja 

dalam bentuk apapun kepada karyawannya. 

c. Mendukung tercapainya tujuan : 

Pimpinan menerapkan ketentuan reward dan 

punishmen kepada karyawan. 

     



 

 

No. Pernyataan SS S RG TS STS

6.  

 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

 

13. 

14. 

 

 

15. 

 

16. 

 

 

 

Pimpinan selalu mengoreksi hasil pekerjaan yang 

dikerjakan oleh karyawannya. 

d. Sebagai katalisator : 

Pimpinan selalu mengawasi pekerjaan yang dikerjakan 

oleh karyawannya. 

Pimpinan selalu memberikan informasi yang lengkap 

tentang petunjuk pelaksanaan kerja yang benar kepada 

semua karyawannya. 

e. Menciptakan rasa aman : 

Pimpinan selalu berusaha untuk mencari alternatif 

penyelesaian jika di kantor terjadi kondisi 

ketidakharmonisan diantara para karyawan. 

Pimpinan membuat peraturan-peraturan yang dapat 

mengendalikan keamanan dan kenyamanan karyawan. 

f. Sebagai wakil dari organisasi : 

Pimpinan bertanggung jawab atas pengaturan jalannya 

kegiatan operasional perusahaan. 

Pimpinan selalu berpartisipasi dalam memberikan 

contoh cara bekerja yang benar kepada karyawan. 

g. Sumber inspirasi : 

Pimpinan selalu berpenampilan rapi dan menarik. 

Pimpinan selalu berbicara menggunakan bahasa 

santun kepada karyawannya. 

h. Bersikap menghargai : 

Pimpinan selalu memberikan pujian kepada karyawan 

atas hasil kerja yang baik. 

Pimpinan menegur karyawan yang melakukan 

kesalahan pada saat tidak di depan teman sekerjanya. 

Motivasi 

a. Kebutuhan fisiologis : 
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Jumlah penghasilan yang diperoleh telah mencukupi 

 kebutuhan pokok 

Perusahaan menyediakan air minum di ruang kerja 

untuk karyawan. 

b. Kebutuhan rasa aman : 

Perusahaan telah memberikan Jamsostek kepada 

seluruh karyawan. 

Tempat parkir yang tersedia di dalam perusahaan 

aman untuk menyimpan kendaraan selama karyawan 

bekerja. 

c. Kebutuhan sosial : 

Jalinan komunikasi antar karyawan dalam satu bagian 

dapat dijalin dengan baik. 

Jalinan komunikasi antar karyawan dengan karyawan 

bagian lain dapat dijalin dengan baik. 

d. Kebutuhan penghargaan : 

Perusahaan memberi kesempatan promosi jabatan atau 

kenaikan pangkat kepada karyawan yang memenuhi 

persyaratan. 

Perusahaan memberikan ruangan khusus bagi 

karyawan yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi 

untuk membedakan dengan karyawan biasa. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri : 

Perusahaan memberi fasilitas pelatihan untuk 

pengembangan diri karyawan. 

Perusahaan memberi kesempatan kepada karyawan 

untuk melakukan kreativitas serta menyampaikan 

gagasan atau pendapat di dalam suatu rapat atau 

pertemuan lainnya. 

Kinerja 
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a. Kualitas kerja : 

Perusahaan menuntut karyawan untuk cepat berfikir 

dalam memecahkan masalah. 

Perusahaan menentukan standar pencapaian hasil 

pekerjaan yang baik / benar kepada karyawan. 

b. Kuantitas : 

Pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan sudah sesuai 

dengan target yang ditentukan perusahaan. 

Jumlah karyawan pada perusahaan telah memenuhi 

standar perusahaan untuk menjalankan suatu 

pekerjaan di segala bidang. 

c. Ketepatan waktu : 

Karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

tepat waktu. 

Karyawan tidak pernah menunda-nunda waktu dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

d. Efektivitas : 

Karyawan selalu memanfaatkan waktu luang di kantor 

untuk hal-hal yang berguna mengenai pekerjaan. 

Karyawan selalu menggunakan waktu sebaik mungkin 

untuk menyelesaikan pekerjaan. 

e. Kemandirian : 

Pimpinan selalu memberikan kebebasan kepada 

karyawan untuk memecahkan sendiri persoalan 

pekerjaan yang dihadapi. 

Karyawan selalu mampu menyelesaikan pekerjaan di 

kantor meskipun tidak diawasi oleh pimpinan. 

f. Komitmen kerja : 

Karyawan tidak pernah absen tanpa keterangan atau 

tanpa alasan penting yang tidak bisa ditinggalkan. 
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Karyawan bersedia menyelesaikan pekerjaan yang 

belum selesai saat jam kerja berakhir meskipun tanpa 

upah tambahan. 
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