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SARI 
 

Andre Bramantyo.2010”Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi Terhadap 
Kinerja Karyawan (Studi pada PT Inti Sukses Garmindo, Bawen)”. Skripsi. 
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I. Drs. Marimin, M.Pd. II.   Prof.Dr. Joko Widodo. M.Pd 
 
Kata kunci: Kepemimpinan, komunikasi, Kinerja Karyawan 
 

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung dari 
kinerja sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. PT Inti Sukses Garmindo 
sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang produksi tekstil harus 
mampu melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
karyawan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pengaruh kepemimpinan dan 
komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT Inti Sukses Garmindo. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan komunikasi terhadap 
kinerja karyawan pada PT Inti Sukses Garmindo. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Inti Sukses Garmindo. 
Metode pengambilan sampel. Banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah 67 
responden. Variabel dalam penelitian ini adalah kepemimpinan (X1), komunikasi 
(X2) dan (X3) sebagai variabel bebas, serta kinerja karyawan (Y) sebagai variabel 
terikat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner 
(angket) dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode analisis deskripsi persentase dan regresi berganda. 

Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi berganda  = 19,949  + 
0,507X1 + 0,303X2. Secara parsial yang signifikansi, pengaruh antara variabel 
kepemimpinan terhadap kinerja sebesar 22,46%., komunikasi terhadap kinerja 
sebesar 16,08%, Hal ini berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara 
kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja karyawan  sebesar 56,70%.   

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
kepemimpinan dan komunikasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan. Saran yang dapat sampaikan adalah, diharapkan pemimpin pada PT 
Inti Sukses Garmindo Untuk meningkatkan kinerja karyawan, diperlukan peranan 
pimpinan untuk memberikan kepemimpinan yang baik  kepada para bawahan atau 
karyawan dengan cara memberikan inspirasi, semangat, dorongan serta pujian, 
penghargaan, dan mengadakan pengawasan agar bekerja dengan baik. Sebaiknya 
dalam memimpin bawahannya juga memperhatikan kebutuhan dan keinginan 
bawahan. Usaha yang dapat dilakukan adalah memberikan perhatian baik secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap prestasi bawahannya. Selain itu juga 
karyawan dapat menjalankan komunikasi dua arah antara pimpinan dan bawahan 
sehingga bawahan akan merasa dihargai keberadaannya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karyawan merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan 

keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan selalu berperan aktif dan dominan 

dalam setiap kegiatan perusahaan, karena karyawan menjadi perantara, pelaku dan 

penentu terwujudnya tujuan perusahaan (Hasibuan 2005:10). Tidak hanya pada 

sektor swasta, sektor publik juga memerlukan manajemen yang baik agar dapat 

memberikan pelayanan yang baik kepada publik atau masyarakat. 

Kinerja karyawan sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Menurut  

Mangkunegara (2001:67) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selain itu, 

kinerja juga diartikan sebagai perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya 

dalam perusahaan. 

Menurut Handoko (2001) untuk mencapai kinerja yang maksimal, maka 

perusahaan harus mampu menciptakan kondisi yang dapat mendorong dan 

memungkinkan karyawan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan 

serta keterampilan yang dimiliki secara optimal. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah kepemimpinan.  Menurut Achmad Slamet 

(2007:188) kepemimpinan adalah kekuatan, semangat, kemampuan yang dimiliki 
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seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain yang mengikuti hasil 

pemikirannya atau mengerjakan apa yang diharapkan sebagaimana yang telah 

ditentukan. Dalam organisasi pemimpin harus dapat melibatkan diri dalam 

komunikasi dua arah, sehingga berdampak kepada penyaluran aspirasi pegawai, 

menyediakan dukungan dan dorongan kepada karyawan, memudahkan karyawan 

berinteraksi, dan melibatkan para karyawan dalam pengambilan keputusan. 

Selain kepemimpinan, kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh 

komunikasi. Menurut Suit & Almasdi (1996: 58) komunikasi merupakan faktor 

yang mempengaruhi kinerja. Komunikasi merupakan suatu hal yang penting 

dalam sebuah perusahaan karena komunikasi dalam perusahaan akan tercipta  

suatu hubungan yang baik diantara karyawan dengan atasan begitu pun atasan 

dengan bawahan akan dapat terjalin komunikasi yang baik, Sedangkan 

kepemimpinan bukan sesuatu yang mudah karena dalam perjalanan seorang 

pimpinan memiliki banyak tantangan dan kesulitan. Pekerjaan seorang pemimpin 

bukan hanya memecahkan persoalan seorang diri. melainkan mengilhami mereka 

yang dipimpinnya untuk memecahkan persoalan secara bersama-sama untuk itu 

diperlukan adanya komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan. Seorang 

pemimpin yang baik harus dapat menyadari bahwa mereka tidak memiliki semua 

jawaban dan berusaha melatih kembali dirinya sendiri dalam bisnisna dan 

mempertajam keahliannya dalam memimpin dan berkomunikasi dengan karyawan 

Bila hal tersebut berhasil dilaksanakan, maka karyawan akan berusaha 

berbuat sekuat tenaga untuk bekerja sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab 
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sehingga kinerjanya dapat meningkat dan dapat memberikan keuntungan pada 

perusahaan. 

PT Inti Sukses Garmindo Bawen Semarang merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang garmen. Dalam memproduksi suatu produk PT Inti Sukses 

Garmindo lebih banyak menggunakan tenaga manusia dan mesin, PT Inti Sukses 

Garmindo yang bergerak di bidang garmen memahami pentingnya kinerja 

karyawannya sehingga karyawan disini memegang peranan penting dalam 

keberhasilan pekerjaan. Selama ini terjadi permasalahan pada perusahaan dimana 

terjadi penurunan kinerja, yang menjelaskan bahwa kinerja karyawan PT Inti 

Sukses Garmindo secara keseluruhan memiliki kinerja yang kurang baik atau 

penurunan kinerja yang dapat terlihat ada selisih antara target perusahaan dengan 

target aktual yang dicapai karyawan. Penelitian pada PT Inti Sukses Garmindo 

dilatar belakangi dan dilandasi dengan gambaran umum perusahaan serta teori 

mengenai kinerja karyawan pada PT Inti Sukses Garmindo. 

Berdasarkan survei pendahuluan, supervisor PT Inti Sukses Garmindo  

menyatakan bahwa masih banyak karyawan PT Inti Sukses Garmindo yang 

memiliki kinerja kurang baik yaitu dengan banyaknya karyawan yang tidak bisa 

menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, hasil kerja banyak yang tidak sesuai 

dengan harapan perusahaan serta banyak karyawan yang tidak dapat bekerja sama. 

Padahal, perusahaan telah memberikan fasilitas mesin-mesin dan peralatan yang 

baik dan sesuai serta para pemimpin PT Inti Sukses Garmindo sudah menjalankan 

tugasnya dengan baik.  
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Tabel 1.1 Penurunan produk Hasil  Produksi  PT Inti Sukses Garmindo tahun 

2009  

No Periode Jumlah Bahan Baku Jumlah Barang jadi 

1 Triwulan I 330 kg 160 dusin 

2 Triwulan II 336 kg 200 dusin 

3 Triwulan III 324 kg 105 dusin 

4 Triwulan IV 330 kg 185 dusin 
Sumber : PT Inti Sukses Garmindo 

Target produksi perusahaan mampu terpenuhi dengan menghasilkan produk 

yang sesuai dengan standar perusahaan yaitu dua kontainer dalam sekali produksi 

atau sekitar 200 kg bahan baku dengan hasil barang jadi antara 105 sampai 180 

dusin barang sehingga dapat dilihat terjadi naik turun hasil produksi, hal ini sesuai 

dengan model dan waktu pengiriman juga telah sesuai dengan jadwal. Dari para 

pelanggan sendiri belum pernah terjadi keluhan. Karyawan pada PT Inti Sukses 

Garmindo cenderung takut mencoba menggunakan tehnologi yang baru karena 

belum terbiasa sehingga merasa takut apabila melakukan kesalahan. Keterlibatan 

pengawas dalam proses produksi sangat berpengaruh, hal ini untuk memantau 

kinerja karyawan dan hasil produksi apakah telah sesuai dengan target dan yang 

diinginkan oleh perusahaan begitupun pada PT Inti Sukses Garmindo yang masih 

selalu dikontrol dan didampingi oleh seorang  pengawas terutama pada bagian 

pabrik atau proses produksi dari awal produksi sampai siap jual. 
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Dari paparan - paparan di atas, penelitian ini memfokuskan diri untuk 

menganalisis tingkat kinerja karyawan yang dicurigai menurun mulai tahun 2009 

dengan indikasi banyaknya pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan serta banyaknya masalah lain yang muncul berkaitan dengan 

karyawan di perusahaan. Analisis kinerja ini ditinjau melalui variabel 

kepemimpinan kerja dan komunikasi serta variabel kinerja karyawan dalam 

penelitian ini. Tujuannya adalah dengan adanya kepemimpinan yang bagus dan 

komunikasi karyawan yang baik diharapkan kinerja karyawan dapat ditingkatkan 

kembali. 

PT Inti Sukses Garmindo Bawen Semarang merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang garmen. Dalam memproduksi suatu produk PT Inti Sukses 

Garmindo lebih banyak menggunakan tenaga manusia dan mesin, PT Inti Sukses 

Garmindo yang bergerak di bidang garmen memahami pentingnya kinerja 

karyawannya sehingga karyawan disini memegang peranan penting dalam 

keberhasilan pekerjaan. Selama ini terjadi permasalahan pada perusahaan. dimana 

terjadi penurunan kinerja yang dapat dilihat pada tabel di lampiran, yang 

menjelaskan bahwa kinerja karyawan PT Inti Sukses Garmindo secara 

keseluruhan memiliki kinerja yang kurang baik atau penurunan kinerja yang dapat 

terlihat ada selisih antara target perusahaan dengan target aktual yang dicapai 

karyawan. Penelitian pada PT Inti Sukses Garmindo dilatar belakangi dan 

dilandasi dengan gambaran umum perusahaan serta teori mengenai 

kepemimpinan, komunikasi, dan adanya pengaruh antara kepemimpinan, 

komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT Inti Sukses Garmindo. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk 

mengambil judul ”Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi Terhadap Kinerja 

Karyawan PT Inti Sukses Garmindo, Bawen” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka secara 

terperinci masalah yang akan diteliti antara lain: 

a) Bagaimana gambaran mengenai kepemimpinan, komunikasi. dan kinerja 

karyawan PT Inti Sukses Garmindo? 

b) Seberapa besar pengaruh pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan pada PT Inti Sukses Garmindo? 

c) Seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT 

Inti Sukses Garmindo? 

d) Seberapa besar pengaruh kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja 

karyawan pada  PT Inti Sukses Garmindo 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a) Untuk mendeskripsikan tentang kepemimpinan, komunikasi. dan 

kinerja karyawan PT Inti Sukses Garmindo. 

b) Untuk mengetahui basarnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 

karyaan PT Inti Sukses Garmindo 

c) Untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT Inti Sukses Garmindo, 
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d) Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemimpinan dan komunikasi 

terhadap kinerja karyawan pada  PT Inti Sukses Garmindo 

1.4  Manfaat Penelitian 

     1.4.1  Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

membentuk konsep-konsep baru tentang manajemen sunber daya manusia yang 

berdasarkan fakta khususnya yang berkaitan dengan kinerja karyawan, faktor 

kepemimpinan, motivasi kerja maupun lingkungan kerja. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

mengenai sumber daya manusia khususnya tentang kepemimpinan dan 

komunikasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagi Fakultas 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah pustaka khususnya 

di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (UNNES), sehingga 

dapat dipergunakan sebagai referensi pada penelitian-penelitian yang akan 

dilakukan dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Objek Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi PT. Inti Sukses 

Garmindo terutama sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan 

kebijakan-kebijakan khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas 
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sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan  kinerja karyawan sebagai 

pemberi layanan publik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Konsep Tentang Kinerja 

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

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

kesempatan. Sedangkan kinerja menurut Mangkunegara (2001:67) kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Selain itu, kinerja juga diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan 

tugas tertentu (Simanjuntak, 2001:1). 

Menurut Achmad Slamet (2007:236) Kinerja adalah perilaku nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pekerja 

sesuai dengan peranannya di organisasi sesuai  dengan tujuan organisasi dan 

tujuan individu. Sedangkan kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi, kinerja pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Oleh 

karena itu setiap perusahaan harus memperhatikan tingkat kemampuan  

berkepemimpinan dan motivasi yang baik dan benar pada seluruh karyawannya 

sehingga tercipta iklim kekeluargaan yang baik dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu : kompensasi, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, 

motivasi, disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi dan faktor-faktor lainnya 

(Sondang Siagian, 2003). 
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Tinggi rendahnya kinerja karyawan dapat dilihat dari karakteristik masing-

masing karyawan. Karakteristik orang berkinerja tinggi menurut Mc. Clelland 

seperti dikutip oleh Mangkunegara (2001:103) antara lain: (1) memiliki tanggung 

jawab pribadi yang tinggi; (2) berani mengambil dan memikul risiko; (3) memiliki 

tujuan yang realistik; (4) memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang 

untuk merealisasikan tujuan; (5) memanfaatkan umpan balik yang konkret dalam 

semua kegiatan yang dilakukan; (6) mencari kesempatan untuk merealisasikan 

rencana yang telah diprogramkan. 

Sedangkan karakteristik orang berkinerja rendah yaitu: (1) kurang 

memiliki tanggung jawab pribadi dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau 

kegiatan; (2) memiliki program kerja tetapi tidak didasarkan pada rencana dan 

tujuan yang realistik, serta lemah melaksanakannya; (3) bersikap apatis dan tidak 

percaya diri, (4) ragu-ragu dalam mengambil keputusan; (5) tindakannya kurang 

terarah pada tujuan. 

2.2   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Pimpinan organisasi menyadari adanya perbedaan kinerja antara satu 

pegawai dengan pegawai lainnya yang berada di bawah pengawasannya. 

Walaupun para pegawai bekerja ditempat yang sama, namun kinerja mereka 

tidaklah sama. Secara garis besar perbedaan kinerja ini disebabkan oleh beberapa 

faktor. Menurut Handoko (2001:193)  faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan antara lain:  
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1) Motivasi 

Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah 

adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan ini berhubungan 

dengan sifat hakiki manusia untuk mendapatkan hasil terbaik dalam kerjanya. 

2) Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya. Ini nampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan 

segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. 

3) Tingkat stress 

Stress adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, 

proses berpikir dan kondisi sekarang. Tingkat stress yang terlalu besar dapat 

mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan sehingga 

dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan mereka. 

4) Kondisi pekerjaan 

Kondisi pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Termasuk di 

sini adalah tempat kerja, ventilasi, penyinaran dalam ruang kerja, dan 

sebagainya.  

5) Sistem kompensasi 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka. Bila kompensasi diberikan secara benar, para 

karyawan akan lebih bersemangat dalam melaksanakan pekerjaannya. 
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6) Desain pekerjaan.  

Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja 

seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional. Dengan 

adanya desain pekerjaan yang jelas, maka karyawan dapat bekerja dengan baik 

sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. 

Sedangkan Siagian (1999) dalam menyatakan bahwa keberhasilan suatu 

organisasi baik sebagai keseluruhan maupuan berbagai kelompok dalam suatu 

organisasi tertentu, sangat tergantung pada mutu kepemimpinan yang terdapat 

dalam organisasi yang bersangkutan. Bahkan kiranya dapat dikatakan bahwa mutu 

kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peranan yang 

sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut dalam menyelenggarakan 

berbagai kegiatannya terutama terlihat dalam kinerja para pegawainya (Wahyudin, 

2004:06) 

Berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai kinerja yang optimal 

tergantung pada tingkat kinerja dari pegawai, baik secara individu maupun secara 

kelompok. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mengukur sejauh mana 

kinerja individual ada lima kriteria menurut Mathis (2002:78), yaitu : 

1) Kuantitas output 

Merupakan jumlah yang dihasilkan yang dinyatakan dalam istilah 

seperti unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kuantitas yang diukur 

dari persepsi pegawai terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta 

hasilnya. 
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2)  Kualitas output 

Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan 

dan kemampuan pegawai. 

3)  Jangka waktu output 

Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang telah 

ditentukan. Jangka waktu diukur dari pegawai menerima tugas sampai 

menjadi output. 

4)  Kehadiran di tempat kerja 

Pegawai yang memiliki kinerja tinggi cenderung tingkat 

ketidakhadiran rendah. 

5)  Sikap kooperatif 

Karyawan dapat bekerja sama dengan pimpinan maupun rekan kerja 

agar tercipta komunikasi yang baik dan tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Dari teori-teori diatas maka, yang digunakan sebagai indikator pada 

variabel kinerja adalah mengunakan teori dari Mathis, yaitu ; kuantitas output, 

kualitas output, jangka waktu output, kehadiran di tempat kerja, sifat kooperatif. 

2.3   Aspek-aspek pekerjaan 

Menurut Mangkunegara (2006) terdapat aspek-aspek standar pekerjaan yang 

terdiri dari aspek kuantitatif yang meliputi: 

1. Proses kerja dan kondisi pekerjaan, 

2. Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan, 

3. Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, dan 
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4. Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja 

dan aspek kualitatif yang meliputi : 

1. Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan, 

2. Tingkat kemampuan dalam bekerja, 

3. Kemampuan menganalisis data/informasi, kemampuan/kegagalan   

menggunakan mesin/peralatan, dan 

4. Kemampuan mengevaluasi (keluhan/keberatan konsumen/masyarakat). 

Dilihat dari faktor-faktor dan aspek-aspek yang ada di atas maka posisi kinerja 

sangat penting dalam perusahaan karena kinerja mempunyai peran yg inti dalam 

jalannya sebuah perusahaan, bila kinerja dalam perusahaan mengalami masalah maka 

berakibat cukup besar bagi perusahaan.  

2.4 Penilaian Dan Insikator Kinerja karyawan 

Menurut Henry Simamora (2000) kinerja karyawan adalah tingkat terhadap 

mana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Yang 

dimaksud dengan sistem penilaian kinerja ialah proses yang mengukur kinerja 

karyawan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja karyawan 

adalah : 

1. karakteristik situasi 

2. deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan standar kinerja pekerjaan 

3. tujuan-tujuan penilaian kinerja 

4. sikap para karyawan dan manajer terhadap evaluasi 

Menurut Rivai (2004:308), penilaian kinerja karyawan merupakan salah satu 

tugas manajer yang terpenting dalam perusahaan. Diakui bahwa banyak kesulitan 
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penilaian kinerja yang dialami dalam menangani secara memadai, karena tidak 

mudah untuk menilai kinerja seseorang karyawan yang akurat. Sifat maupun cara 

penilaian kinerja tergantung pada bagaimana sumber daya manusia dipandang dan 

diperlukan di dalam perusahaan tersebut. Jika perusahaan hanya berpegang pada 

asumsi bahwa orang tidak akan bekerja kecuali jika mereka diawasi dan 

dikendalikan dengan ketat, dirinya cenderung menerapkan cara penilaian yang 

bersifat rahasia dan biasanya penilaian bersifat tidak obyektif. Oleh karena itu, 

laporan tentang kinerja karyawan merupakan laporan yang bersifat rahasia pula. 

Sebaliknya, jika perusahaan mempunyai pandangan setiap individu akan bekerja 

sesuai dengan potensi dan kekuatan-kekuatannya dan bahwa kemampuan-

kemampuan manusia dapat ditambah atau dikembangkan, perusahaan akan 

mengusahakan sesuatu sistem penilaian yang berusaha mengenali, memperjelas, 

mengembangkan, dan memanfaatkan potensi dan kemampuan para karyawan. 

Menurut Mathis dan Jacson (2002:79), informasi yang diterima para manajer 

tentang seberapa baik para karyawan berkinerja dapat terdiri dari tiga jenis yang 

berbeda, yaitu informasi berdasarkan ciri, informasi berdasarkan tingkah laku dan 

informasi berdasarkan hasil. 

1) Informasi berdasarkan ciri-ciri. 

Informasi berdasarkan ciri-ciri, seperti kepribadian yang menyenangkan, 

inisiatif, atau kreativitas dan mungkin sedikit pengaruhnya pada pekerjaan 

tertentu. Ciri-ciri cenderung bersifat banyak makna dan banyak keputusan penting 

yang dilakukan dalam penilaian kinerja dengan mendasarkan pada ciri-ciri ini 

seperti ”daya adaptasi” dan ”kelakuan umum” menjadi terlalu kabur untuk 
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digunakan sebagai dasar dari keputusan sumber daya manusia berdasarkan 

penilaian kinerja ini. 

2) Informasi berdasarkan tingkah laku. 

Informasi berdasarkan tingkah laku menfokuskan pada perilaku yang spesifik 

yang mengarah pada keberhasilan di pekerjaan. Informasi perilaku lebih sulit 

didefinisikan, tetapi memiliki keuntungan yang secara jelas memberikan 

gambaran akan perilaku apa yang ingin dilihat oleh pihak manajer. Persoalan yang 

potensial bisa jadi ada beberapa perilaku, yang seluruhnya dapat berhasil dalam 

situasi tertentu. 

3)   Informasi berdasarkan hasil 

Informasi berdasarkan hasil mempertimbangkan apa yang telah dilakukan 

karyawan atau apa yang telah dicapai karyawan. Untuk pekerjaan-pekerjaan di 

mana pengukuran itu mudah dan tepat, pendekatan berdasarkan hasil ini adalah 

cara yang terbaik. Namun demikian, apa-apa yang diukur cenderung ditekankan, 

dan apa yang sama-sama pentingnya tetapi tidak merupakan bagian yang diukur 

mungkin akan diabaikan karyawan. 

2.5 Konsep Dasar Kepemimpinan 

Didalam suatu perusahanaan diperlukan adanya kepemimpinan yang baik 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Maju mundurnya perusahaan dipengaruhi oleh 

kepemimpinan seorang pemimpin perusahaan dalam rangka mengelola sunber 

daya manusia yang ada karena pemimpin tidak akan mampu menyelesaikan 

pekerjaanya sendirian saja, melainkan dengan meminta bantuan orang lain untuk 
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membantu denga memberikan tugas-tugas atau mendelegasikan kepada orang lain 

dalam hal ini bawahannya. 

Handoko (2001:294) mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan 

yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja 

mencapai tujuan dan sasaran. 

Kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku 

bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai 

tujuan organisasi  (Hasibuan, 2001:197). Definisi lain kepemimpinan adalah 

kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain (Siagian, 2002:62). 

Upaya untuk menilai sukses tidaknya pemimpin itu dilakukan antara lain 

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

yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai orang lain melalui komunikasi, baik 

individual maupun kelompok kearah pencapaian tujuan (Anoraga, 1997:182). 

Kepemimpinan tumbuh secara alami diantara orang-orang yang di himpun 

untuk mencapai suatu tujuan dalam satu kelompok. Pemimpin mengalihkan 

rencana-rencana menjadi kegiatan dan membuat rencana-rencana menjadi 

kenyataan. Pemimpin mengadakan komunikasi dengan rekan-rekan dan 

bawahannya untuk menyampaikan rencana tersebut menjelaskan tujuannya, 

memberitahukan tugas masing-masing, berusaha mambangkitkan semangat kerja, 

berusaha mengatasi ketegangan antar anggota kelompok. Pemimpin juga 

melaksanakan fungsi yang sangat penting. Mereka berusaha untuk memahami 

masalah-masalah yang dihadapi bawahannya dan perasaan mereka terhadap 
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masalah tersebut, pekerjaan mereka, rekan-rekan mereka, dan lingkungan 

kerjanya (Terry, 2003:153). 

Para pemimpin juga mengamati perilaku bawahannya, pengamatan seperti 

itu memberi masukan pimpinan tentang bawahannya dan dijadikan bahan untuk 

menyesuaikan diri agar hubungan mereka lebih harmonis. Pemimpin harus 

mendapat kepuasan dari keberhasilan pekerjaan dan memenuhi pula keinginan-

keinginan dari kelompok kerjanya. Pemimpin juga perlu memiliki kemampuan 

untuk menentukan tindakan-tindakan yang perlu di ambil guna mencapai tujuan 

kelompoknya. Untuk itu diperlukan suatu pengertian mengenai tindakan-tindakan 

dari pemimpin tersebut agar berpengaruh kepada anggota-anggota kelompok 

pekerjaan yang bersangkutan. 

2.6 Sifat-sifat kepemimpinan 

Dalam Handoko (2003:297) Edwin Ghiselli mengemukakan teory mereka 

tentang teory kesifatan atau sifat kepemimpinan. Edwin Giselli mengemukakan 

enam sifat kepemimpinan yaitu :  

a. Kemampuan 

Kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas (Supervisory 

ability) atau pelaksana fungsi-fungsi dasar manajemen, terutama pengarahan 

dan pengawasan pekerjaan orang lain. 

b. Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan 

Hal tersebut mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan 

sukses. 
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c. Kecerdasan 

Kecerdasan mencakup kebijakan, pemikiran kreatif dan daya pikir. 

d. Ketegasan 

Ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan 

memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat. 

e. Kepercayaan diri 

Pandangan terhadap dirinya tentang kemampuan untuk menghadapi 

masalah. 

2.7 Teori Kepemimpinan 

Menurut Hasibuan (2001:203) Teori kepemimpinan adalah teori yang 

digunakan untuk menerangkan faktor-faktor yang terlibat dalam pemunculan 

kepemimpian dan sifat-sifat dasar kepemimpinan tersebut. 

Teori-teori tersebut antara lain : 

a. Teori Sifat, teori ini menyatakan bahwa untuk menentukan sifat-sifat 

kepemimpinan yang baik, perlu diteliti secara induktif, mengamati mereka 

yang diakui sebagai pemimpinyang berhasil dan menyebutkan sifat-sifat yang 

dimilikinya masaing-masing. 

b. Teori Situasional, teori ini berpendapat bahwa kepemimpinan dipengaruhi 

oleh keadaan pemimpin, pengikut, organisasi dan lingkungan sosial 

(ekonomi, kebudayaan, agama, moral dan politik). 

2.8 Tipe Kepemimpinan 

Menurut Siagian (2002:17) terdapat lima tipe kepemimpinan yang 

mempunyai ciri-ciri masing-masing, yaitu : 
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1) Tipe Otokratik 

Dalam hal mengambil keputusan, seoang manajer yang otokratik akan 

beritndak sendiri dan memberitahukan kepada para bawahannya bahwa ia 

telah mengambil keputusan tertentu dan para bawahan itu hanya berperan 

sebagai pelaksana karena mereka tidak dilibatkan sama sekali dalam proses 

pengambilan keputusannya. 

2) Tipe Paternalistik 

Kepemimpinan Paternalistik adalah seorang pemimpin yang 

mempunyai ciri menggabungkan antara ciri negative dan positif. 

Ciri-cirinya adalah : 

a) Bersikap selalu melindungi 

b) Jarang memberiakn kesempatan pada bawahan untuk mengambil 

keputusan sendiri 

c) Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif dan 

mengembangkan imajinasi dan daya krativitas mereka sendiri 

d) Sering menonjolkan sikap paling mengetahui 

e) Melakukan pengawasan yang ketat 

3) Tipe Karismatik 

Tipe kepemimpinan kharismatik memiliki kekuatan energi, daya tarik 

dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang 

lain itu bersedia mengikutinya tanpa selalu bisa menjelaskan apa penyebab 

kesediaan itu. 
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4) Tipe Laissez Faire 

Kepemimpinan Laissez Faire adalah kepemimpinan yang gemar 

melimpahkan wewenang kepada bawahannya dan lebih menyenangi situasi 

bahwa para bawahanlah yang mengambil keputusan dan keberadannya dalam 

organisasi lebih bersifat suportif. Pemimpin ini tidak senang mengambil 

resiko dan lebih cenderung pada upaya mempertahankan status quo. 

5) Tipe Demokratik 

Kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan yang selalu 

mendelegasikan wewenangnya yang praktis dan realistik tanpa kehilangan 

kendali organisasional dan melibatkan bawahan secara aktif dalam 

menentukan nasib sendiri melelui peran sertanya dalam proses pengambilan 

keputusan serta memperlakukan bawahan sebagai mahluk politik, ekonomi, 

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

dihormati dan disegani dan bukan ditakuti karena perilakunya dalam 

kehidupan organisasional mendorong para bawahannya menumbuhkan dan 

mengembangkan daya inovasi dan kreativitasnya. 

2.9 Dimensi Fungsional Kepemimmpinan 

Menurut Sopiah  (2008:123) ada 2 fungsi penting yang harus ada pada 

seorang pemimpin, yaitu fungsi tugas dan fungsi pemeliharaan. Kedua fungsi 

kepemimpinan ini dijadikan sebagai indikator variabel kepemimpinan. 
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1) Fungsi Tugas 

a. Menciptakan kegiatan 

Tugas pemimpin adalah menetapkan deskripsi pekerjaan secara jelas untuk 

karyawan/bawahannya. Dengan demikian setiap karyawan dapat 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatannya dari waktu 

ke waktu dengan baik. 

b. Mencari informasi 

Tugas pemimpin adalah mencari informasi secara tepat dan akurat. 

c. Memberi informasi 

Informasi yang telah diperoleh kemudian didistribusikan kepada 

bawahannya sehingga semua karyawan mendapatkan informasi yang 

dibutuhkannya. 

d. Memberi pendapat 

Tugas pemimpin adalah memberikan pendapat dan nasihat kepada 

bawahan, baim diminta maupun tidak diminta jika memang dirasa perlu. 

e. Menjelaskan 

Tugas pemimpin yang lain adalah menjelaskan apa yang dirasa belum 

jelas oleh bawahannya, misalnya tugas, kewajiban, dan hak-hak pegawai. 

f. Mengkoordinasi 

Tugas ini sangat penting karena tanpa koordinasi yang baik yang 

dilakukan pemimpin maka organisasi bisa tidak dapat berjalan secara 

efisien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya. 
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g. Meringkaskan 

Meringkaskan atau menyimpulkan semua yang telah disepakati sehingga 

bawahan bisa mencapai pemehaman yang sama tentang suatu hal. 

h. Menguji kelayakan 

Jika organisasi merencanakan untuk melaksanakan berbagai program 

terlebih dahulu pemimpin harus menguji layak/tidaknya program tersebut 

untuk dilaksanakan. 

i. Mengevaluasi 

Tugas pemimpin yang lain adalah mengevaluasi atau mengendalikan 

orang atau kegiatan dengan harapan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

j. Mendiagnosis 

Sebelum persoalan-persoalan muncul ke permukaan, pemimpin terlebih 

dahulu harus mampu mendiagnosis gejala sehingga tindakan pencegahan 

bias dilakukan. 

2) Fungsi Pemeliharaan 

a. Mendorong semangat 

Memotivasi karyawan agar semangat dalam bekerja juga merupakan tugas 

dari seorang pemimpin. 
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b. Menetapkan standar 

Standar kinerja harus ditetapkan dari awal dan hal ini merupakan tugas 

pemimpin. Tanpa standar kinerja yang jelas, karyawan tidak akan tahu 

apakah dia sudah bekerja baik atau belum. 

c. Mengikuti 

Pemimpin tidak boleh lepas tangan begitu saja setelah tugas 

didistribusikan. Dia tetap harus memantau anak buahnya. 

d. Mengekspresikan perasaan 

Perasaan senang atau tidak senang dengan apa yang dilakukan bawahan 

perlu diekspresikan si pemimpin dengan baik sehingga bawahan bisa 

menangkap maksud dan keinginan pemimpinnya dengan baik. 

e. Mengambil consensus 

Tugas pemipin adalah mengambil atau menetapkan consensus walaupun 

prosesnya melibatkan orang banyak. 

f. Menciptakan keharmonisan 

Keharmonisan dalam organisasi perlu dibangun karena hal tersebut sangat 

penting agar tercipta lingkungan kerja yang baik. 

g. Mengurangi ketegangan 

Ketegangan yang  berlebihan akan berdampak negative terhadap kinerja, 

baik kinerja individu, kelompok maupun organisasi. 

 

2.10 Konsep Dasar Komunikasi 

Menurut Eugene (1995:224), komunikasi adalah proses dalam pengaturan 

organisasi untuk memelihara agar manajemen dan para karyawan tetap tahu 

tentang bermacam-macam hal yang relevan. Sedangkan menurut Haryani 
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(2001:5), komunikasi merupakan proses dimana seseorang (komunikator) 

mengirimkan stimuli (biasanya dengan simbul-simbul verbal) untuk mengubah 

perilaku dari orang lain (komunikan). 

Pada dasarnya organisasi atau perusahaan juga melakukan komunikasi, 

bahkan komunikasi bisnis lebih komplek dibanding komunikasi individu. 

Komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan ini selanjutnya disebut dengan 

komunikasi bisnis. Dalam suatu perusahaan, orang-orang yang didalamnya akan 

saling melakukan komunikasi, yang dikenal dengan komunikasi internal. 

Dalam bisnis, komunikasi dapat dipandang apakah komunikasi dilakukan 

secara verbal atau non verbal. Namun karena dalam bisnis ini komunikasinya 

bersifat resmi, maka yang ditekankan adalah komunikasi verbal saja. Namun 

demikian dalam praktiknya, komunikasi non verbal juga perlu dipahami. 

Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbul-simbul yang 

mempunyai makna yang berlaku umum dalam proses komunikasi. Simbul-simbul 

yang dapat digunakan dalam komunikasi verbal yaitu suara, tulisan atau gambar. 

Sedangkan komunikasi non verbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi 

suara, sikap dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunilasi 

tanpa menggunakan kata-kata. 

 

2.11 Saluran Komunikasi Dalam Perusahaan 

Pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi organisasi dapat diperoleh 

dengan mempelajari arah-arah dasar geraknya yang tampak dengan bentuknya 

saluran-saluran komunikasi. Saluran-saluran komunikasi formal ditentukan oleh 
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struktur organisasi atau ditunjukkan oleh berbagai sarana formal lainnya. Menurut 

Handoko (1995:279), tipe saluran-saluran dasar komunikasi adalah vertikal, 

horisontal dan diagonal. 

a. Komunikasi Vertikal 

Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke bawah dan komunikasi 

ke atas sesuai rantai perintah. Manajemen seharusnya tidak hanya 

memusatkan perhatiannya pada komunikasi ke bawah, tetapi juga 

komunikasi ke atas. 

1. Komunikasi ke bawah (downward communication) 

Dimulai dari manajemen puncak kemudian mengalir ke bawah 

melalui tingkatan-tingkatan manajemen sampai ke karyawan lini 

dan personalia paling bawah. Maksud utama komunikasi ke bawah 

adalah untuk memberi pengarahan, informasi, instruksi, 

nasehat/saran dan untuk memberi penilaian kepada bawahan serta 

memberikan informasi kepada para anggota organisasi tentang 

tujuan dan kebijaksanaan organisasi. Berita-berita ke bawah dapat 

berbentuk tulisan maupun lisan dan biasanya disampaikan melalui 

memo, laporan atau dokumen lainnya, bulletin, pertemuan atau 

rapat dan percakapan serta melalui interaksi orang atau kelompok-

kelompok kecil. 

2. Komunikasi ke atas (upward communication) 

Fungsi utama komunikasi ke atas adalah untuk mensuplai 

informasi kepada tingkatan manajemen atas tentang apa yang 
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terjadi pada tingkatan bawah. Tipe komunikasi ini mencangkup 

laporan-laporan periodik, penjelasan, gagasan dan permintaan 

untuk diberikan keputusan. Hal ini dapat dipandang sebagai data 

atau informasi umpan balik bagi manajemen atas. 

b. Komunikasi Horisontal 

Komunikasi horisontal meliputi hal-hal berikut ini : 

1 .Komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang 

sama. 

2. Komunikasi yang terjadi antara dan di antara departemen-

departemen pada tingkatan organisasi yang sama. 

Bentuk komunikasi ini pada dasranya bersifat koordinatif dan 

merupakan hasil dari konsep spesialisasi organisasi. Sehingga 

komunikasi ini dirancang guna mempermudah koordinasi dan 

penanganan masalah. Komunikasi horizontal juga menghindarkan 

prosedur pemecahan masalah yang lambat. 

c. Komunikasi Diagonal 

Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara 

menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi 

sebagai hasil-hasil hubungan departemen lini dan staf. Tipe 

komunikasi ini mencangkup masalah-masalah lini dan saran staf. 

Hubungan-hubungan yang ada antara personalia lini dan staf dapat 

berbeda-beda, yang akan membentuk beberapa komunikasi diagonal 

yang berbeda-beda pula. 
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Saluran komunikasi dalam perusahaan seperti ditunjukkan dalam gambar 3. 

Saluran-saluran komunikasi tersebut berkenan dengan yang disebut komunikasi 

formal, sebagai saluran penyampaian berita yang dirancang manajer perusahaan 

untuk memudahkan hubungan pekerjaan 

Gambar  Saluran-Saluran Komunikasi Formal Dalam Perusahaan 

 
Komunikasi ke atas      Komunikasi ke bawah 

 
Komunikasi            Komunikasi 
diagonal             diagonal 

  
Komunikasi horizontal 

 
(Handoko, 1995:281) 
 
 

2.12 Komunikasi Yang Efektif  

Komunkasi yang efektif mencakup pengiriman dan penerimaan pesan-pesan 

yang akurat dan dapat dimengerti dengan jelas antara manajemen dan para 

Manajer 
Pemasaran 

Manajer 
Produksi 

Manajer 
Keuangan 

Manajer 
Personalia 

Presiden 
Direktur 
Presiden 
Direktur 
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bawahan  dalam proses dua arah. Menurut Eugene (1995:224) dalam komunikasi 

yang efektif perlu diingat langkah-langkah berikut : 

a. Mempunyai gagasan yang jelas tentang pesan yang akan disampaikan. 

b. Gagasan harus disampaikan dalam bentuk yang sesuai, bila mungkin 

dalam bahasa si penerima. 

c. Memilih medium komunikasi yang paling sesuai, misalnya 

telepon/fax, e-mail, rapat/pertemuan, memo atau laporan. 

d. Memastikan bahwa pesan sampai pada penerima, namun demikian 

harus disadari bahwa dalam analisis akhir tanggung jawab untuk 

mengartikan isi pesan ada pada penerima. 

e. Memastikan bahwa makna yang dimaksud oleh pesan sampai ke 

tujuan, hal ini lebih mudah dalam komunikasi dua arah. 

f. Mengamati/memantau reaksi penerima bila respon diperlukan. 

g. Meminta umpan balik dari penerima yang tidak diperoleh. Peralatan 

penting penembangan komunikasi adalah penggunaan umpan balik 

berita-berita yang dikirim, umpan balik adalah proses dua arah. Agar 

terbuka dan konstruktif  diperlukan penciptaan iklim yang tepat oleh 

manajemen. Pembentukan iklim ini dilihat sebagai aktivitas vital bagi 

pencapaian keberhasilan karena jika para karyawan merasa bahwa 

mereka tidak dilibatkan secara terbuka dan jujur, maka kegelisahan 

dan konflik mungkin akan berkembang. 
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2.13 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh: Aprianto (2007) yang berjudul: ”Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi 

Terhadap Kinerja karyawan” yang menyatakan bahwa komunikasi dan 

kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja kryawan di kantor Pos Surakarta.  

2.14  Kerangka pemikiran 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Keterangan: 
………… = Variabel yang di teliti 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis untuk mengetahui pengaruh 

kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja karyawan PT. Inti Sukses 

Garmindo baik secara parsial maupun simultan. Variabel independen (X) pada 

penelitian ini adalah kepemimpinan dan komunikasi. Sedangkan variabel 

dependen (Y) adalah kinerja karyawan. Semakin baik gaya kepemimpinan 

diterapkan pada sebuah perusahaan dan semakin terbuka komunikasi di dalam 
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Komunikasi 
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sebuah perusahaan, maka akan mendorong semakin meningkatnya kinerja 

karyawan pada perusahaan yang bersangkutan. 

2.15 Hipotesis  

Hipotesis berasal dari dua kata yaitu “hypo” yang artinya di bawah dan 

“thesa” yang artinya kebenaran. Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul (Suharsimi, 2006 : 71). Berdasarkan permasalahan yang diangkat 

dan dilandasi dengan tinjauan pustaka maka hipotesis yang muncul, ada pengaruh 

yang positif dan signifikan antara kepemmimpinan, motivasi kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Inti Sukses Garmindo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi  

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 

1999:72). Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  karyawan bagian 

yang berjumlah 200 karyawan. Karakteristik dari populasi dalam penelitian ini 

adalah: 1) karyawan yang bekerja pada PT inti Sukses Garmindo, 

 

Table 3.1 
Jumlah pegawai   

 

No Bagian Jumlah 

1 produksi 152

2 keuangan 11

3 pemasaran 10

4 personalia 15

5 logistik 12

6 jumlah 200
                             Sumber : PT Inti Sukses Garmindo 
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3.2 Sampel  

Menurut Suharsimi (2002:109), sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Dari jumlah anggota populasi yang ada maka besarnya 

sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, menurut Umar (2004:78)   

sebagai berikut : 

= 1 +  

Keterangan : 

n  = ukuran sampel 

N = ukuran populasi  

e  = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. Dari rumusan tersebut 

di atas, maka jumlah sampel yang diperoleh dengan kelonggaran 10%  

adalah sebagai berikut: 

 
                              200 

n =  
                     1 + 200 ( 0,1) 2 

 

n= 66,67 dibulatkan menjadi 67 orang 

Maka sampel pada penelitian ini adalah 67 orang karyawan karena 

bagian ini mengalami penurunan kinerja. 
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Tabel 3.2 
Distribusi Sample 

 

No Bagian Populasi   Sampel 

1 produksi 152 (152 : 200) * 67 51 

2 keuangan 11 (11 : 200  ) * 67 4 

3 pemasaran 10 (10 : 200  ) * 67 3 

4 personalia 15 ( 15 : 200 ) * 67 5 

5 logistik 12 ( 12 : 200 ) * 67 4 

  jumlah 200   67 
 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

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

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

a.  Kepemimpinan, pemimpinan adalah kemampuan dan peran yang dipunyai 

seseorang manajer untuk mempengaruhi karyawan agar bekerja mencapai 

tujuan dan sasaran. Indikator kepemimpinan meliputi: (1) memberikan 

pengaruh; (2) kemempuan memecahkan masalah; (3) kemampuan mengawasi 

: (4) kemempuaan dalam pengambilan keputusan.( Bass ,1985) 

b.  Komunikasi, Komunikasi  adalah hasil dari pemahaman bersama antara 

komunikator dengan penerima. Komunikasi vertikal dibagi menjadi dua 

(Mas’ud, 2004): 
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1. Komunikasi Vertikal Ke Bawah, diukur dengan : adanya pemberian 

petujuk. pemberian keterangan umum, pemberian perintah. dan pemberian 

pujian. 

2. Komunikasi Vertikal Ke Atas, diukur dengan : penyampaian laporan, 

penyampaian pendapat. penyampaian keluhan, dan penyampaian saran. 

c.  Kinerja, adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh karyawan PT. Inti Sukses 

Garmindo dalam melaksanakan pekerjaannya. Indikator kinerja yang akan 

digunakan dalam penelitian ini antara lain: (1) Kualitas output; (2) Jangka 

waktu output; (3) Kehadiran di tempat kerja; (4) Sikap kooperatif 

3.4. Teknik  Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Kuesioner 

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menyebar pertanyaan kepada responden dan responden memberikan respon 

atas pertanyaan tersebut (Umar 2003:82). Pemilihan teknik angket dalam 

penelitian ini agar memperoleh data yang akurat secara langsung dari orang-

orang yang akan dimintai data. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 

butir-butir pertanyaan yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan variabel kinerja pegawai, motivasi, dan kepemimpinan. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

tertutup dan berskala yaitu kuesioner yang sudah disediakan pernyataan 

sehingga responden hanya tinggal mengisi jawaban dengan memberi tanda 

check list pada kolom alternatif jawaban tersedia, dan skor tiap alternative 
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jawaban dalam angket : (1) jawaban “Sangat Baik” diberi skor 4; (2) jawaban 

“Baik” diberi skor 3; (3) jawaban “Kurang Baik” diberi skor 2; (4) jawaban 

“Tidak Baik” dibei skor 1. 

2.       Observasi 

Observasi atau yang disebur pula dengan pengamatan, meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan 

seluruh alat indra (Suharsimi, 2006:156) . Dalam penelitian ini, metode 

observasi digunakan untuk mengamati keadaan perusahaan yang menjadi 

objek dalam penelitian, seperti kondisi kerja. Selain itu juga untuk 

mengetahui tanggapan karyawan terhadap pimpinan mereka 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi melalui 

pengujian arsip dan dokumentasi (Umar,2004:83). Untuk memperoleh data 

pendukung yang dibutuhkan dari sumber yang dapat dipercaya maka 

digunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi berguna untuk 

memperoleh data tentang jumlah pegawai di dalam organisasi dan data 

yang berhubungan dengan gambaran umum PT inti Sukses Garmindo 

3.5     Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.5.1. Uji Validitas  

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrument yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinngi, sebaliknya instrument yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Suharsimi, 2006:168). Uji validitas dalam penelitian 
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dijelaskan sebagai suatu derajat ketetapan alat ukur penelitian tentang isi atau arti 

sebenarnya yang diukur (Umar, 2001 : 58). Uji validitas digunakan untuk 

mengetahui apakah kuesioner dapat mengungkap data-data yang ada pada 

variabel-variabel penelitian secara tepat. Untuk mengukur validitas, digunakan 

teknik correlation product moment dengan cara mengkorelasikan skor butir 

dengan skor total. Rumus teknik correlation product moment dari Karl Pearson 

adalah (Umar, 2001 : 133): 
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Dimana: 

r = Angka korelasi 

N = Jumlah responden 

∑ X  = Jumlah skor butir 

∑ 2X  = Jumlah skor butir kuadrat 

∑Y  = Jumlah skor total 

∑ 2Y  = Jumlah kuadran skor total keseluruhan nilai butir soal 

∑ XY  = Hasil perkalian antara skor butir soal dengan jumlah skor total 

Pengujian Validitas: 

a. Apabila r hitung > r tabel, artinya terdapat korelasi antara variabel X 

dengan variabel Y dan dikatakan valid. 

b. Apabila r hitung < r tabel, artinya tidak terdapat korelasi antara variabel X 

dengan variabel Y dan dikatakan tidak valid. 
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1) Variabel Kepemimpinan 

Berdasarkan  hasil uji validitas instrumen penelitian untuk variabel kepemimpinan 

dari 13 item pertanyaan diperoleh hasil sebagai berikut. 

Table 3.3 

No Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,679 0,361 Valid  

2 0,758 0,361 Valid 

3 0,565 0,361 Valid 

4 0,742 0,361 Valid 

5 0,758 0,361 Valid 

6 0,810 0,361 Valid 

7 0,738 0,361 Valid 

8 0,847 0,361 Valid 

9 0,832 0,361 Valid 

10 0,824 0,361 Valid 

11 0,613 0,361 Valid 

12 0,688 0,361 Valid 

13 0,677 0,361 Valid 

  Sumber: Data uji coba tahun 2010, diolah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukan bahwa r hitung > r tabel  

yaitu untuk N= 30 dengan taraf signifikan 5 % adalah 0,361 dengan demikian 
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dapat dikatakan bahwa instrumen variabel kepemimpinan yang digunakan dalam 

penelitian ini valid dan dapat digunakan dalam pengambilan data.  

2) Variabel Komunikasi 

Pada variable komunikasi yang diukur dengan 9 item pertanyaan, berdasarkan 

hasil uji validtas diperoleh hasil sebagai berikut. 

Table 3.4 

No Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,655 0,361 Valid  

2 0,692 0,361 Valid 

3 0,775 0,361 Valid 

4 0,693 0,361 Valid 

5 0,782 0,361 Valid 

6 0,581 0,361 Valid 

7 0,676 0,361 Valid 

8 0,749 0,361 Valid 

9 0,598 0,361 Valid 

  Sumber: Data uji coba tahun 2010, diolah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukan bahwa r hitung > r tabel  

yaitu untuk N= 30 dengan taraf signifikan 5 % adalah 0,361 dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa instrumen variabel komunikasi yang digunakan dalam 

penelitian ini valid dan dapat digunakan dalam pengambilan data.  

3) Variabel Kinerja 
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Pada variabel kinerja yang diukur dengan 14 butir pertanyaan, berdasarkan hasil 

uji validtas diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 3.5 

No Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,689 0,361 Valid  

2 0,797 0,361 Valid 

3 0,650 0,361 Valid 

4 0,585 0,361 Valid 

5 0,640 0,361 Valid 

6 0,465 0,361 Valid 

7 0,561 0,361 Valid 

8 0,685 0,361 Valid 

9 0,686 0,361 Valid 

10 0,747 0,361 Valid 

11 0,747 0,361 Valid 

12 0,510 0,361 Valid 

13 0,587 0,361 Valid 

14 0,572 0,361 Valid 

  Sumber: Data uji coba tahun 2010, diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukan bahwa r hitung > r tabel  

yaitu untuk N= 30 dengan taraf signifikan 5 % adalah 0,361 dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa instrumen variabel kinerja yang digunakan dalam 

penelitian ini valid dan dapat digunakan dalam pengambilan data. 
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3.5.2. Uji Reliabilitas   

           Uji Reliabilitas 

Realibilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudah baik (Suharsimi, 2006:178). Untuk menguji tingkat 

reliabilitas dalam penelitian ini digunakan reliabilitas internal yaitu menggunakan 

data dan instrumen yang telah dibuat sebelumnya. 

 Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen adalah 

menggunakan rumus Alpha Cronbach  sebagai berikut : 

 

 

 

 Keterangan : 

r 11 : reliabilitas instrumen  

  k        : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 2
bσ      : jumlah varians butir 

2
tσ       : varians total  
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 N : jumlah responden 

Setelah diperoleh koefisien reliabilitas kemudian dikonsultasikan dengan 

harga r product moment pada taraf signifikansi 5%. Jika r11 > rtable maka 

instrument dapat dikatakan reliabel, sebaliknya jika harga  r11 <  rtable maka 

dikatakan  instrument tersebut tidak reliabel, Reabilitas suatu konstruk variabel 

atau instrumen dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha > dari 0,60. 

Output SPSS untuk uji reliabilitas akan dihasilkan secara bersama-sama dengan 

hasil uji validitas. Namun demikian untuk melihat hasil uji reliabilitas perlu dilihat 

pada tabel reliability statistic pada SPSS versi 16.0. Pada tabel reliability statistic 

pada SPSS versi 16.0 akan terlihat nilai Cronbach’s Alpha.  

Hasil uji reliabilita variabel kepemimpinan, komunikasi dan kinerja 

diperoleh hasil sebagai berikut. 

 

Tabel 3.6 

Variabel R11 rtabel Keterangan 

Kepemimpinan 0,925 0,60 Reliabel 

Komunikasi 0,855 0,60 Reliabel 

Kinerja 0,893 0,360 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2010 

3.6  Uji Asumsi Klasik  

 Pengolahan data dari hasil penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. 

Dalam analisis tersebut dibantu dengan menggunakan program SPSS. Analisis 

data dengan menggunakan metode regresi berganda, yang sebelumnya dilakukan 
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uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah uji untuk mengukur indikasi ada 

tidaknya penyimpangan data melalui hasil distribusi, korelasi, varians indikator-

indikator variabel. 

Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Normalitas 

 Menurut Ghozali (2002:74) mengemukakan uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel 

bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada 

prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik atau histogram residual. 

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

 Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Menurut Imam Ghozali 

(2002:91) identivikasi keberadaan multikolinieritas dapat dilihat dari : 

a) Nilai tolerance 

b) Lawannya variance inflation factor (VIF) 
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 Kedua ukuran ini menunjukkan setiap independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana 

setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan 

diregresikan terhadap independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variabel independen yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/tolerance). Nilai cotoff yang umumnya dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolineariatas adalah nilai tolerance  < 0.10 atau 

sama dengan nilai VIF > 10. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Imam Gouzali (2002:69) menguji heterokedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah terjadi 

heterokedastisitas. Dasar analisinya adalah : 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka telah terjadi heterokedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
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pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering 

ditemukan pada data runtut waktu (time series). Pengujian dilakukan dengan 

uji Durbin-Watson (DW) (Ghozali, 2006:95). 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Deskriptif Presentase 

 Analisis diskriptif adalah teknik yang digunakan untuk 

mendeskripsikan masing-masing variabel bebas, yaitu variabel kepemimpinan 

dan komunikasi kerja sedangkan variabel terikat yaitu kinerja karyawam. 

Variabel tersebut terdiri dari beberapa indikator yang sangat mendukung dan 

kemudian indikator tersebut dikembangkan menjadi instrument. 

Langkah-langkah menggunakan rumus deskriptif persentase adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan angket yang telah diisi responden dan memeriksa 

kelengkapan. 

2. Mengubah skor kualitatif menjadi skor kuantitatif 

3. Membuat tabel distribusi jawaban angket 

4. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap responden 

5. Memasukkan skor dalam rumus deskriptif persentase 

6. Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kategori 
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 Untuk membuat tabel kategori kepemimpinan, komunikasi kerja 

dan kinerja karyawan dengan cara perhitungan : 

1. Menetapkan skor ideal  = 4 x ∑responden x ∑butir soal 

2. Menetapkan skor terendah = 1 x  ∑responden x ∑butir soal 

3. Jumlah kategori 4 

4. Jarak interval =  

3.7.2 Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah suatu teknik ketergantungan sehingga 

variabel yang akan dibagi menjadi variabel dependen/ terikat (Y) dan variabel 

independen/bebas (X). Analisis ini menunjukkan bahwa variabel dependen 

akan bergantung (terpengaruh) pada lebih dari 1 variabel independen. 

Penelitian ini akan menggunakan 1 variabel terikat dan 2 variabel bebas.   

a. Variabel Terikat (Y) 

Variabel ini nilainya tergantung pada variabel lain. Dalam penelitian 

ini yang menjadi variabel terikat adalah kinerja.  

b. Variabel Bebas (X) 

Variabel ini nilainya tidak tergantung oleh variabel lainnya. Variabel bebas 

pada penelitian ini adalah: 

1. Kepemimpinan : (1) memberikan pengaruh; (2) kemempuan 

memecahkan masalah; (3) kemampuan mengawasi : (4) kemempuaan 

dalam pengambialan keputusan.( Bass ,1985) 

2. Komunikasi : Komunikasi Vertikal Ke Bawah, diukur dengan : adanya 

pemberian petujuk. pemberian keterangan umum, pemberian perintah. 

  Skor ideal – skor terendah 
 
        4
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dan pemberian pujian.Komunikasi Vertikal Ke Atas, diukur dengan : 

penyampaian laporan, penyampaian pendapat. penyampaian keluhan, 

dan penyampaian saran. 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah:  

a.  Menentukan persamaan garis regresi berganda 

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi dan 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Bentuk analisis regresi 

berganda yang digunakan pada penelitian ini menurut (Suharsimi, 

2006:296) adalah: 

Y = α + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

α   =  konstanta regresi  

b1 =  koefisien regresi untuk X1 

b2 =  koefisien regresi untuk X2 

X1 =  variabel bebas yaitu motivasi 

X2 =  variabel bebas yaitu kepemiminan 

Y  =  variabel terikat yaitu kinerja karyawan 

e = standart error 

b.   Pengujian Hipotesis Penelitian 

Dalam mendapatkan hasil terbaik dengan model regresi perlu 

dilakukan uji hipotesis sebagai berikut: 

1) Pengaruh X1, X2,  terhadap Y secara simultan (Uji F) 
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Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-

variabel independen (kepemimpinan dan komunikasi) secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan 

menggunakan tabel distribusi F dengan taraf signifikansi 5%. Nilai 

F hitung dapat diperoleh dengan menggunakan bantuan program 

SPSS yaitu dilihat pada tabel ANOVA. Model dikatakan signifikan 

jika Sig. F α≤ . 

2) Pengaruh X1, X2, X 3 terhadap Y secara parsial (Uji t) 

Tujuan dari uji t adalah untuk melihat signifikansi dari 

pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. 

Pengujian seara parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

secara parsial antara variabel bebas dan terikat dengan melihat nilai 

t pada taraf signifikansi 5%. t hitung diperoleh melalui bantuan 

program SPSS yaitu pada tabel coefficients. Model dikatakan 

signifikan jika nilai Sig. t  

3.7.3 Koefisien Determinasi 

a. Koefisien Determinasi Secara Simultan 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien 

determinasi secara simultan diperoleh dari besarnya  adjusted R square. 

Nilai yang mendekati 1 berarti variabel–variabel independen memberikan 
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hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2006 : 83).  

 

b. Koefisien Determinasi Secara Parsial 

Besarnya koefisien determinasi secara parsial variabel bebas 

terhadap variabel terikat dapat diketahui dari skor r2 atau kuadrat partial 

correlation dari tabel coefficient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian    

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 67 responden  karyawan PT 

inti Sukses Garmindo didapatkan hasil penelitian dan kemudian akan dianalisis 

secara deskripitif kualitatif dan diuji pula secara statistik deskriptif persentase 

serta dianalisis dengan analisis inferensial. Variabel kepemimpinan diukur dengan 

indikator kepemimpinan meliputi: (1) memberikan pengaruh; (2) kemempuan 

memecahkan masalah; (3) kemampuan mengawasi : (4) kemempuaan dalam 

pengambialan keputusan. Variabel komunikasi   diukur dengan, indikator 

Komunikasi Vertikal Ke Bawah, diukur dengan : adanya pemberian petujuk. 

pemberian keterangan umum, pemberian perintah. dan pemberian pujian. 

Komunikasi Vertikal Ke Atas, diukur dengan : penyampaian laporan, 

penyampaian pendapat. penyampaian keluhan, dan penyampaian saran. 

Sedangkan variabel kinerja diukur dengan indikator (1) Kualitas output; (2) 

Jangka waktu output; (3) Kehadiran di tempat kerja; (4) Sikap kooperatif. 

4.1.2Deskripsi Tanggapan Responden 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memperjelas gambaran terhadap 

variabel-variabel penelitian, yaitu variabel kepemimpinan, komunikasi  , dan 

kinerja. 
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1. Variabel Kepemimpinan  

Hasil pengukuran variabel kepemimpinan menggunakan 13 item 

pertanyaan menunjukkan kisaran aktual antara 13 - 52, dengan standar deviasi 

6,40 dan rata-rata sebesar 39,55 dihasilkan empat kategori yaitu skor 13 – 23  

termasuk kategori  kepemimpinan tidak baik, skor 24 – 33 termasuk kategori 

kepemimpinan kurang baik, skor 34 – 42 termasuk kategori kepemimpinan baik  

dan  skor 43 – 52 termasuk kategori kepemimpinan sangat baik.  Hasil skor atas 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) adalah 39,55 sehingga dapat diketahui bahwa 

responden dalam penelitian ini memiliki kepemimpinan yang  baik. Secara rinci 

hasil analisis deskripsi variabel kepemimpinan dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini. 

Tabel  4.1. 
Rangkuman Analisis Deskriptif Prosentase Variabel  

Kepemimpinan 

No 
Interval  

Kriteria 
Jumlah 

Skor Persen Frekuensi Persen 
1 43 – 52 82% - 100% Sangat baik 26 38,81 
2 34 – 42 63% - 81% Baik 30 44,78 
3 24 – 33 44% -  62% Kurang Baik 11 16,42 
4 13 – 23  25 % - 43% Tidak Baik 0 0,00 

Jumlah 67 100 
 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran faktor kepemimpinan 

bahwa sebanyak 30 (44,78) responden  menyatakan bahwa kemepimpinan 

termasuk dalam kategori baik,  sebanyak 26 (38,81%) responden menyatakan 

bahwa kepemimpinan termasuk dalam kategori sangat baik, sebanyak 11 

(16,42%) menyatakan bahwa kemepimpinan termasuk dalam kategori kurang baik 

dan tidak ada responden yang menyatakan bahwa kepemimpinan termasuk dalam 
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kategori tidak baik. Berdasarkan tabulasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan termasuk dalam kategori baik.   Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dalam diagram berikut ini. 

 

Gambar 4.1. Diagram Faktor Kepemimpinan   

2. Variabel  komunikasi   

Hasil pengukuran variabel komunikasi   menggunakan 9  item pertanyaan 

menunjukkan kisaran aktual antara 19 – 36, dengan deviasi standar 5,65 

dihasilkan 4 kategori yaitu  skor 11 – 16 termasuk kategori tidak baik, skor 17 – 

23  termasuk kategori  kurang baik, skor 24 – 29 termasuk kategori baik, dan skor 

30 – 36 termasuk kategori sangat baik. Hasil skor diatas menunjukkan nilai rata-

rata (mean) adalah 26,82 sehingga dapat diketahui bahwa responden dalam 

penelitian ini memiliki tingkat faktor komunikasi   yang baik. Secara rinci hasil 

analisis deskripsi variabel komunikasi   dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 
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Tabel  4.2 
Rangkuman Analisis Deskriptif Prosentase Variabel  

Komunikasi   

No 
Interval 

Kriteria 
Jumlah 

Skor Persen Frekuensi Persen 
1 30 - 36 82% - 100% Sangat Baik 25 37.31 
2 24 – 29 63% - 81% Baik 26 38.81 
3 17 – 23 44% -  62% Kurang Baik 14 20.90 
4 9 – 16 25 % - 43% Tidak Baik 2 2,90 

Jumlah 67 100 
 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran faktor komunikasi   bahwa 

ksebanyak 26 (38,81%) responden dengan tingkat komunikasi yang baik, 

sebanyak 25 (37,31%) responden dengan tingkat komunikasi yang sangat baik, 

sebanyak 14 (20,90%) responden dengan tingkat komunikasi yang kurang baik 

dan sebanyak 2 (2,90%) responden dengan tingkat komunikasi yang tidak baik. 

Berdasarkan tabulasi diatas bahwa rata-rata skor komunikasi sebesar 26,82 

termasuk dalam kategori baik.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram 

berikut ini.. 
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Gambar 4.2. Diagram Komunikasi   

a. Kinerja 

 Hasil pengukuran variabel kinerja menggunakan 14 item pertanyaan  

menunjukkan kisaran aktual antara 14 – 56  dengan deviasi standar 6,40 dan 

dihasilkan 4 kategori yaitu skor 14 – 25 termasuk kategori tidak baik, skor 26 – 35  

termasuk kategori kurang baik, skor 36 – 46 termasuk kategori baik, skor 47 – 56 

termasuk kategori sangat baik.  Hasil skor diatas menunjukkan nilai rata-rata 

(mean) adalah 47,68 sehingga dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian 

ini memiliki tingkat kinerja yang baik. Secara rinci hasil analisis deskripsi 

variabel marketing mix dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 
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Tabel  4.3. 
Rangkuman Analisis Deskriptif Prosentase Variabel  

Kinerja 

No 
Interval 

Kriteria 
Jumlah 

Skor Persen Frekuensi Persen 

1 47 - 56 82% - 100% Sangat Baik 8 17.39 

2 36 – 46 63% - 81% Baik 11 23.91 

4 26 – 35 44% -  62% Kurang Baik 25 54.35 

5 14 – 25 25 % - 43% Tidak Baik 2 4.35 

Jumlah 46 100 
 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran tentang kinerja bahwa 

sebanyak 8 responden (17,39%) termasuk dalam kategori sangat  baik,  sebanyak 

11 responden (23,91%) termasuk dalam kategori baik, sebanyak 25 responden 

(54,35%) termasuk dalam kategori kurang baik, sebanyak 2 responden (4,35%) 

termasuk dalam kategori tidak baik. Berdasarkan tabulasi diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata kinerja karyawan sebesar 11,03 termasuk dalam 

kategori baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini. 
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Gambar 4.3. Diagram Kinerja 

 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.1 Uji   Normalitas Data 

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen dan 

independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, dapat dilakukan 

dengan uji normalitas. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi 

normal/mendekati normal.  
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Data 

 
Berdasarkan hasil uji normalitas data diperoleh  nilai z  untuk variabel 

sebesar 0,635 dengan probabilitas 0,814, karena nilai probabilitas dengan 

signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal dan dilanjutkan uji 

hipotesis dengan multiple regression 

4.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data 

runtut waktu (time series). Pengujian dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW) 

(Ghozali, 2006:95. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4 berikut. 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

67
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Tabel 4.5 
Uji  Autokorelasi 

 
Sumber : Analisis Data Penelitian 2010 

Berdasarkan tabel 4 tersebut diperoleh nilai DW  untuk sebesar  1,750 

sedangkan DU pada n 64 dan k = 2 sebesar 1,62 karena harga DW > Du (1,750 > 

1,62) maka dapat dijelaskan bahwa model regresi terbebas dari autokorelasi  

sehingga untuk keperluan analisis data dapat digunakan analisis regresi linier. 

4.2.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap–tiap variabel 

bebas yaitu faktor kepemimpinan dan komunikasi, saling berhubungan secara 

linier. Jika ada kecenderungan adanya kecenderungan adanya multikolinier maka 

salah satu variabel memiliki gejala multikolinier. Pengujian adanya multikolinier 

ini dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF pada masing – masing variabel 

bebasnya. Jika nilai VIFnya lebih kecil dari 10 tidak ada kecenderungan terjadi 

gejala multikolinier. 

 
 

 
Tabel 4.6 

Uji Multikolieritas Data Penelitian 

 

Model Summary b

2 64 1.750
Model
1

df1 df2
Change Statistics

Durbin-Watson

Dependent Variable: Kinerjab. 

Coefficientsa

.446 2.240

.446 2.240
Kepemimpinan
Komunikasi

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerjaa. 
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Dari hasil pengujian diperoleh nilai VIF untuk variabel faktor 

kepemimpinan, dan komunikasi    jauh dari 10. Dengan demikian dapat 

disimpulkan tidak ada multikolinier dalam regresi. 

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas di maksudkan untuk mendeteksi gangguan yang 

diakibatkan faktor faktor dalam model tidak memiliki varians yang sama. Jika 

varians berbeda disebut homoskedastisitas model regresi yang baik jika tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan scatter plot. Jika tidak terdapat pola tertentu menunjukkan bahwa 

model regresi tersebut babas dari masalah heteroskedastisitas. Contoh hasil 

perhitungan dengan SPSS untuk  variabel prestasi belajar  sebagai berikut : 

__ 

 

 Gambar 4.4. Grafik Scatterplot uji Hekteroskedastisitas 
 

Regression Standardized Predicted Value
210-1-2-3
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Residual

4 

2 

0 
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Scatterplot

Dependent Variable: Kinerja
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Gambar tersebut menunjukkan bahwa titik tidak membentuk pola tertentu. 

Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tersebut bebas dari 

gejala heteroskedastisitas 

4.3 Uji Hipotesis  

4.3.1 Analisis Regresi Berganda 

Dalam melakukan analisis faktor kepemimpinan (X1) dan komunikasi   (X2) 

terhadap kinerja karyawan PT inti Sukses Garmindo  digunakan analisis regresi 

berganda.  

Tabel 4.7 
Hasil Analisis Regresi Berganda 

 
 

Hasil analisis regresi  berganda  diperoleh koefisien untuk variabel  bebas X1 

= 0,507 dan X2 = 0,303  dengan konstanta sebesar 19,494, sehingga model 

persamaan regresi yang diperoleh adalah:  

 = 19,949  + 0,507X1 + 0,303X2   

Dimana :  

 Y   =  Variabel terikat kinerja 

 X1 =  Variabel bebas (kepemimpinan) 

 X2 =  Variabel bebas ( komunikasi  ) 

 

^
Y

Coefficientsa

19.494 3.159 6.171 .000
.507 .117 .532 4.319 .000
.303 .139 .268 2.176 .033

(Constant) 
Kepemimpinan 
Komunikasi

Model 
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerjaa. 
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a) Nilai konstan sebesar  19,949 

b) Koefisien regresi X1 (kepemimpinan) dari perhitungan linier berganda  didapat 

nilai koefficients (b1) = 0,507. Hal ini berarti setiap ada peningkatan 

kepemimpinan (X1 ) maka kinerja (Y)  juga akan meningkat dengan anggapan 

variabel komunikasi (X2) adalah konstan. Jadi besarnya kenaikan Y dalam 

satuan, kalau kepemimpinan (X1) naik satu satuan, sedangkan variabel 

komunikasi   (X2) adalah konstan. 

c) Koefisien regresi X2 (komunikasi  ) dari perhitungan linier berganda    didapat 

nilai koefficients (b2) = 0,303. Hal ini berarti setiap ada peningkatan faktor 

komunikasi   (X2 ) maka kinerja (Y)  juga akan meningkat dengan anggapan 

variabel faktor kepemimpinan (X1) adalah konstan. Jadi besarnya kenaikan Y 

dalam satuan, kalau komunikasi   (X2) naik satu satuan, sedangkan variabel 

kepemimpinan (X1) adalah konstan.\ 

4.3.2 Uji hipotesis   

1. Secara Parsial 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel 

bebas dengan variabel terikat baik secara parsial. Hasil analisis uji  hipotesis 

antara variabel bebas X1 dan X2  terhadap Y diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.8 
Hasil analis Uji t   

 

Coefficientsa

19.494 3.159 6.171 .000
.507 .117 .532 4.319 .000
.303 .139 .268 2.176 .033

(Constant) 
Kepemimpinan 
Komunikasi

Model 
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerjaa. 



62 

 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan progam SPSS ver. 15,00 dapat 

diketahui bahwa  hasil uji t untuk variabel kepemimpinan (X1) diperoleh hasil t 

hitung sebesar 4,319  dengan probabilitas sebesar  0,000. Nilai probabilitas lebih 

besar dari 0,05 (0,00 < 0,05)  maka dengan demikian Ho ditolak dan menerima 

Ha. Jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT inti Sukses Garmindo  

Hasil uji t untuk variabel lingkugan (X2) diperoleh hasil t hitung sebesar 

2,176 dengan probabilitas sebesar  0,033. Nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05   

(0,033 < 0,05)  maka dengan demikian Ha diterima dan menolak Ho. Jadi dapat 

dikatakan bahwa  ada pengaruh positif dan signifikan antara faktor komunikasi   

terhadap kinerja karyawan PT inti Sukses Garmindo. 

2. Uji hipotesis secara simultan  

Uji hipotesis secara serentak  ( U ji F ) antara variabel bebas dalam hal ini 

faktor kepemimpinan (X1) dan komunikasi  (X2) terhadap  kinerja karyawan PT 

inti Sukses Garmindo . Hasil analisis uji F dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.9 
Hasil analisis Uji F   

 
Hasil perhitungan dengan menggunakan progam SPSS ver 15.0 for windows 

dapat diketahui bahwa F hitung 41,861 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000, 

karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan menerima Ha. 

ANOVAb

1535.006 2 767.503 41.861 .000 a

1173.412 64 18.335
2708.418 66

Regression
Residual
Total

Model 
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Komunikasi, Kepemimpinana. 

Dependent Variable: Kinerjab. 
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Jadi dapat dikatakan bahwa  secara bersama-sama ada pengaruh positif dan 

signifikan antara faktor  kepemimpinan (X1), dan komunikasi   (X2) terhadap  

kinerja karyawan PT inti Sukses Garmindo. 

3. Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi dilakukan  untuk mengetahui seberapa  besar 

nilai prosentase kontribusi variabel bebas faktor kepemimpinan, dankomunikasi    

erhadap  kinerja karyawan PT inti Sukses Garmindo . Dari hasil perhitungan 

didapatkan nilai koefisien determinasi  sebagai berikut 

Tabel 4.10 
Uji Koef. Determinasi 

 
Nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,567  hal itu berarti bahwa 

variasi perubahan Y dipengaruhi oleh perubahan X1 dan X2 sebesar 56,70%.  Jadi 

besarnya pengaruh faktor kepemimpinan dan komunikasi   terhadap  kinerja 

karyawan PT inti Sukses Garmindo .sebesar 56,70%, sedangkan sisanya sebesar 

43,30% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.   

Sedangkan berdasarkan secara parsial antara variabel faktor kepemimpinan 

terhadap  kinerja dan faktor komunikasi   terhadap  kinerja.  Hasil determinasi 

secara parsial terangkum dalam tabel berikut ini. 

 

 

 

 

Model Summary b

.753 a .567 .553 4.28189 1.750
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson 

Predictors: (Constant), Komunikasi, Kepemimpinana. 

Dependent Variable: Kinerjab. 
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Tabel 4.11   
Uji Koefisien Secara Parsial 

 
Nilai koefisien korelasi parsial  X1 = 0,475 dan  X2 = 0,262  sehingga 

koefisien determinan  untuk X1 = 22,46% dan X2,= 6,80%terhadap Y.  Hasil ini 

memberikan gambaran bahwa pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja secara 

parsial sebesar 22,46% dan pengaruh faktor  komunikasi   terhadap kinerja sebesar 

6,80%. Jadi Faktor kepemimpinan merupakan memberikan pengaruh lebih besar 

dibandingkan dengan pengaruh komunikasi    terhadap kinerja karyawan PT inti 

Sukses Garmindo . Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar 

penelitian ini. 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh faktor kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT inti 

Sukses Garmindo.  

Kepemimpinan adalah siatu proses dimana pemimpin dilukiskan akan 

memberi perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan 

orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan di PT inti 

Sukses Garmindo. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT 

inti Sukses Garmindo. Berdasarkan hasil analisis secara parsial diperoleh nilai 

signifikansi kurang dari 0.05. Sehingga hipotesis alternative pertama yang 

berbunyi “ada pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor kepemimpinan 

Coefficientsa

.731 .475 .355 .446 2.240

.664 .262 .179 .446 2.240
Kepemimpinan 
Komunikasi

Model 
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF 
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerjaa. 
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terhadap kinerja karyawan PT inti Sukses Garmindo ” diterima.  Hal ini 

memberikan gambaran bahwa karyawan dengan kepemimpinan yang baik akan 

mencapai tingkat kinerja yang  tinggi pula, sedangkan karyawan dengan 

kepemimpinan yang kurang baik maka kinerja juga akan rendah. Kepemimpinan 

merupakan salah satu penggerak seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, 

karyawan dengan kepemimpinan yang baik maka karyawan akan bekerja lebih 

giat dan keras dibandingkan dengan karyawan dengan kerja tanpa adanya 

kepemimpinan yang baik.    

Kedudukan kepemimpinan dalam suatu perusahaan meliputi: (1) 

menutupi kekuranglengkapan dan tidak sempurnanya pola perusahaan. Dunia 

terlalu beranekaragam, tida mungkin perusahaan merumuskan segala sesuatu 

secara lengkap sempurna. Karena pemimpin berfungsi untuk mengisi kekurangan-

kekurangan tersebut; (2) mengatur perubahan yang terus menerus mengenai 

kondisi lingkungan. Manusia ingin menyelesaikan. Manusia ingin menyesuaikan 

terhadap setiap perubahan yang terjadi, dan dorongan tersebut minimbulkan 

kebutuhan untuk perubahan yang terjadi, dan dorongan tersebut menimbulkan 

kebutuhan untuk menguasai segala sumber agar dapat mengatasi keadaan baru. 

Maka diperlukan seorang pemimpin; (3) menyempurnakan dinamika intern 

perusahaan. Karena perusahaan selalu berubah dan berkembang, maka perlu ada 

penyempurnaan susunan, kebijaksaan, koordinasi dan sebagainya. 
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4.4.2 Pengaruh faktor komunikasi   terhadap kinerja karyawan PT inti 

Sukses Garmindo .  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi   

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT inti Sukses 

Garmindo. Berdasarkan hasil analisis secara parsial diperoleh nilai signifikansi 

kurang dari  0.05. Sehingga hipotesis alternative kedua yang berbunyi “ada 

pengaruh positif dan signifikan antara faktor komunikasi   terhadap kinerja 

karyawan PT inti Sukses Garmindo ” diterima. Hal  ini memberikan gambaran 

bahwa  karaywan dengan komunikasi   yang baik, baik komunikasi horizontal 

maupun komunikasi vertical maka akan mencapai tingkat kinerja yang tinggi pula. 

Hal ini disebabkan bahwa karyawan dengan komunikasi   yang  baik  akan selalu 

berusaha mencari tahu jika terjadi permasalahan-permasalahan dalam 

hubungannya dengan pekerjaan, mereka tidak malu untuk bertanya maupun 

berkonsultasi dengan pimpinan jika terjadi suatu permasalahan.  

Komunikasi vertikal terdiri dari komunikasi kebawah dan komunikasi 

keatas. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang mengalir dari puncak 

pimpinan ke berbagai jenjang yang ada di bawahnya, berisi pesan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan fungsi pimpinan baik berupa istruksi tugas, kebijaksanaan, 

pujian penghargaan maupun teguran. Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang 

mengalir dari bawahan menuju pucuk pimpinan baik penyampaian laporan, 

pertanyaa, saran, ide, atau gagasan. Komunikasi horizontal adalah komunikasi 

diantara rekan-rekan kerja sejawat dalam unut kerja yang sama. Komunikasi   

dikatakan baik apabila antara pimpinan dengan karyawan terjalin hubungan 
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harmonis dalam  menjalankan tugas dan terjadinya kesamaan, keselarasan, 

maksud antara pengirim dan penerima pesan baik pimpinan dengan bawahan 

maupun antar karyawan. 

Perusahaan tidak akan berjalan efektif tanpa adanya komunikasi diantara 

karyawannya. Apabila tidak ada komunikasi, para karyawan tidak dapat megeahui 

apa yang dilakukan atau apa yang dimaksudkan oleh rekan sekerjanya, pimpinan 

tidak dapat menerima masukan informasi sehingga fungsi kepemimpinan disini 

tidak berjalan secara efektif yang akan berakibat pada menurunnya produktifitas 

kerja karyawan. Sebaliknya, apabila dalam perusahaan semua komunikasi baik 

dari atasan atau bawahan maupun dari bawahan kepada atasan dapat berjalan 

secara efektif yang akan memungkinkan fungsi kepemimpinan sesuai sasaran 

sehingga akan meningkatkan produktifitas kerja karyawan. 

4.4.3 Pengaruh faktor kepemimpinan dan komunikasi   terhadap kinerja 

karyawan PT inti Sukses Garmindo .  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama 

ada pengaruh positif  dan signifikan antara faktor kepemimpinan dan komunikasi   

terhadap kinerja karyawan PT inti Sukses Garmindo . Hal ini memberikan 

gambaran bahwa dengan memiliki kepemimpinan dalam diri karyawan dan 

ditunjang dengan komunikasi   yang tinggi pula akan dapat meningkatkan kinerja 

yang tinggi pula. Adanya kepemimpinan yang tinggi dalam diri seseorang akan 

berpengaruh langsung terhadap etos kerja yang meningkat dan demikian 

sebaliknya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja karyawan diperlukan 

peranan pimpinan untuk memberikan kepemimpinan yang baik  kepada para 
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bawahan/karyawan dengan cara memberikan inspirasi, semangat, dorongan serta 

pujian, penghargaan, dan mengadakan pengawasan agar bekerja dengan baik. 

Karyawan dapat dikatakan memiliki kinerja yang tinggi apabila ada kepuasaan 

terhadap pekerjaannya, mempunyai semangat untuk menyelesaikan tugas dengan 

cepat dan baik serta ada rasa tanggung  jawab yang tinggi dalam melaksanakan 

pekerjaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan yang ada di bab IV  maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

e) Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama 

ada pengaruh positif  dan signifikan antara faktor kepemimpinan dan 

komunikasi   terhadap kinerja karyawan PT inti Sukses Garmindo . Hal ini 

memberikan gambaran bahwa dengan memiliki kepemimpinan dalam diri 

karyawan dan ditunjang dengan komunikasi yang tinggi pula akan dapat 

meningkatkan kinerja yang tinggi pula. 

f) Terdapat pengaruh yang signifikan variabel kepemimpinan terhadap 

kinerja. Besarnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja adalah sebesar 

22,46%. 

g) Terdapat pengaruh yang signifikan variabel komunikasi terhadap kinerja. 

Besarnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja adalah sebesar  6,80% 

h) Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan variabel kepemimpinan 

dan komunikasi terhadap kinerja. Besarnya pengaruh secara simultan 

variabel kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja adalah sebear 

56,70%.   
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Kepemimpinan dan komunikasi yang baik antar karyawan dengan 

pimpinan sebisa mungkin ditingkatkan supaya terjalin hubungan 

yang baik dan dapat meningkatkan kinerja. 

2. Untuk meningkatkan kinerja karyawan pada PT Inti Sukses 

Garmindo, diperlukan peranan pimpinan untuk memberikan 

kepemimpinan yang baik  kepada para bawahan atau karyawan 

dengan cara memberikan inspirasi, semangat, dorongan serta 

pujian, penghargaan, dan mengadakan pengawasan agar bekerja 

dengan baik. 

3. Sebaiknya dalam memimpin bawahannya juga memperhatikan 

kebutuhan dan keinginan bawahan seperti gaji, usaha yang dapat 

dilakukan adalah memberikan perhatian baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap prestasi bawahannya. Selain itu 

juga karyawan dapat menjalankan komunikasi dua arah antara 

pimpinan dan bawahan sehingga bawahan akan merasa dihargai 

keberadaannya. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, agar diteliti faktor-faktor lain yang 

berhubungan dengan kinerja, disamping faktor kepemimpinan dan 

komunikasi   sehingga akan diperoleh hasil yang lebih valid lagi. 
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KUESIONER 

 

IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama  :      
2. Jenis Kelamin  : 1). Pria  2). Wanita 
3. Pendidikan Tertinggi : SLTA / D3 / S1 / S2 / S3 
4. Masa Kerja  :  Tahun  

 
A. Kepemimpinan 

No PERTANYAAN TB KB B SB
memberikan pengaruh  

1 Atasan memberikan dorongan kepada bawahan untuk 
mencapai prestasi kerja yang optimal. 

        

2 Atasan memberikan pujian dan penghargaan terhadap 
prestasi yang telah dicapai bawahan. 

        

3 Atasan membantu bawahan menumbuhkan rasa 
percaya diri bahwa mereka memiliki 
kemampuan/kompetensi 

        

4 Atasan memberikan pujian dan penghargaan terhadap 
prestasi yang telah dicapai bawahan. 

        

memecahkan masalah 
5 Atasan memberikan arahan dan ide-ide untuk 

pemecahannya pada pekerjaan yang cukup berat 
        

6 Atasan berusaha memahami dan memberikan solusi 
atas permasalahan bawahan. 

        

7 Atasan mengutamakan penggunaan ide-ide baru 
dalam mengatasi masalah. 

        

8 Atasan selalu bertindak hati-hati dalam memecahkan 
masalah 

        

9 atasan dapat memecahkan masalah dengan cepat dan 
tepat 

        

mengawasi  
10 Atasan senantiasa mengawasi apa yang dilakukan 

oleh bawahan. 
        

11 Atasan berani menegur bawahan yang bertindak 
salah. 

        

pengambilan keputusan 
12     

  
Dalam pengambilan keputusan atasan mampu 
menyerap ide-ide dari Bawah         

13     

  
Saya menaruh kepercayaan terhadap keputusan yang 
diambil atasan         
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B. Kinerja 

 

NO PERTANYAAN TB KB B SB 
kualitas output 
14        Sangat trampil / ahli dalam bidang 

pekerjaan saya.         
15         Mampu bekerja dalam situasi yang 

sangat menekan dan tidak mudah 
menyerah dalam menghadapi kesulitan-
kesulitan kerja         

16          Selalu teliti, lengkap dan rapi dalam 
menyelesaikan pekerjaan.         

17           Hasil kerja  sesuai dengan kualitas yang 
ditetapkan.         

18           Mampu membangkitkan inspirasi-
inspirasi dan gairah kerja dalam 
lingkungan kerja saya.         

19           Selalu memyelesaikan pekerjaan secara 
sistematis, tuntas dan konsisten.         

20           Sangat menaruh perhatian atas 
keamanan data-data perusahaan dan 
keselamatan kerja         

21           Hasil kerja  sesuai dengan kualitas yang 
ditetapkan.         

jangka waktu output 
22 Mampu menetapkan rencana, sasaran 

serta prioritas kerja secara sistematis dan 
lengkap sesuai dengan keseluruhan 
rencana dan target perusahaan         

23 Mampu memutuskan sendiri dengan 
cepat dan tepat segala sesuatu yang 
menjadi wewenang saya.         

24 Cepat menerima dan memahami 
perubahan dan perkembangan.         

absensi 
25 Absen/keterlambatan hadir di tempat 

kerja hanya terjadi dengan sangat 
beralasan         

sikap kooperatif 
26 Selalu menganalisa masalah berdasarkan 

data-data yang relevan.         
27 Mampu berkomunikasi dengan jelas, 

baik secara lisan / tertulis.         
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Keterangan 

• SB : Sangat Baik 

• B   : Baik 

• KB : Kurang Baik 

• TB : Tidak Baik 

Berilah tanda centang ( √ ) pada salah satu kolom jawaban SB (Sangat Baik), B 

(Baik), KB (Kurang Baik) atau TB (Tidak Baik) pada setiap pernyataan yang 

menurut anda tepat 
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