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SARI 

 
Vero Afief Saputra. 2011. Pengaruh Kepemimpinan, Komitmen Organisasi Dan 
Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Karyawan Bagian Penyadapan Perkebunan 
Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara. Jurusan 
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. 
S Martono, M.Si. Pembimbing II : Dwi Cahyaningdyah, SE, M. Si. 
Kata Kunci : Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Motivasi dan Kinerja 
Karyawan 

Pada PN IX (persero) balong beji kalitelo kabupaten jepara, faktor 
kepemimpinan, komitmen dan motivasi dinyatakan baik, tetapi pada 
kenyataannya bahwa kinerja karyawan kurang baik. Dalam penelitian ini 
permasalahannya adalah apakah kepemimpinan, komitmen dan motivasi 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian penyadapan PN IX (persero) 
balong beji kalitelo kabupaten jepara . Tujuan penelitian ini adalah untuk 
memperoleh bukti empiris adanya pengaruh antara kepemimpinan, komitmen dan 
motivasi secara simultan dan parsial terhadap kinerja karyawan bagian 
penyadapan PN IX (persero) balong beji kalitelo kabupaten jepara 

Populasi dalam penelitian ini adalah para karyawan bagian penyadapan PN 
IX (persero) balong beji kalitelo kabupaten jepara sebanyak 300 karyawan. 
Sampel diperoleh sebanyak 171 orang, dengan teknik Proportional Random 
Sampling. Variabel dalam penelitian ini yaitu kepemimpinan, komitmen dan 
motivasi sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan kuesioner. 
Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif presentase, metode analisis 
regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan, komitmen dan 
motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, hal ini dibuktikan dari hasil uji 
F dengan F hitung = 58,348 dan nilai signifikansi 0,000 dan besarnya pengaruh 
variabel kepemimpinan, komitmen dan motivasi terhadap kinerja karyawan secara 
parsial (t) masing-masing adalah 7,611, 0,516 dan 8,603, sebesar 25,70%, 0,16% 
dan 30,69%, sedangkan secara simultan adalah sebesar 50,3%. 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian semakin positif 
kepemimpinan dan motivasi kerja maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. 
Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yaitu pimpinan dapat tetap menjaga 
hubungan yang baik terhadap karyawan di dalam bekerja, sehingga karyawan 
merasa nyaman di dalam bekerja, perlu menjaga atau meningkatkan motivasi 
karyawan di dalam bekerja dan merencanakan program-program pelatihan dan 
pengembangan yang dibutuhkan guna meningkatkan kinerja karyawan di dalam 
bekerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan inovasi teknologi yang semakin pesat menyebabkan 

lingkungan  usaha menjadi dinamis. Persaingan antara perusahaan mengakibatkan 

peluang usaha untuk survive menjadi kecil. Kunci keberhasilan memenangkan 

kompetisi antara pengusaha dan antara perusahaan ini terletak pada sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan (Hasibuan, 2001:97). Setiap individu mempunyai 

peran yang sangat penting sebagai sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif  

guna tercapainya tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Kondisi 

seperti ini menuntut setiap organisasi kerja di dalam negeri untuk berbenah diri. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenangkan persaingan adalah 

dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia secara tepat dan 

optimal. Kunci keberhasilan memenangkan kompetisi antar pengusaha dan antar 

perusahaan terletak pada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.  

Sumber daya manusia menjadi kunci keunggulan yang sulit ditiru 

organisasi lain. Oleh karena itu, peranan sumber daya manusia sangat penting. 

Sumber daya manusia telah menjadi salah satu pemain penting di dalam fungsi 

manajemen secara keseluruhan sehingga perusahaan harus memperlakukan secara 

bijaksana. Masa yang akan datang, suatu organisasi akan dapat berkembang dan 

maju apabila cepat dan tanggap terhadap perubahan – perubahan yang terjadi.  

Perusahaan juga membutuhkan sumber daya manusia yaitu para karyawan. 

1 
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Karyawan merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan karena 

memiliki bakat, tenaga dan kreatifitas yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan 

untuk mencapai tujuannya. Proses menuju ke arah tersebut berkaitan erat dengan 

pengembangan sumber daya manusia yang hanya dapat dicapai melalui proses 

terpadu dari pendidikan, latihan, dan pengembangan.  

Menurut Hasibuan (2001:120) organisasi adalah suatu sistem perserikatan 

formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama 

dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan sebuah alat dan 

wadah saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang peran karyawan dalam sebuah 

organisasi sangat besar pengaruhnya terhadap kesuksesan organisasi mencapai 

tujuannya. Dalam setiap organisasi tidak terlepas dari sumber daya manusia. 

Kemampuan sumber daya manusia dituntut memiliki kemampuan yang 

berkualitas untuk mendukung tercapainya tujuan dalam organisasi.   

Mengetahui tentang kinerja karyawan merupakan sesuatu yang sangat 

bermanfaat bagi manajemen perusahaan, karena bisa digunakan untuk 

mengevaluasi kerja perusahaan, menentukan arah kebijakan yang akan diambil, 

dan membuat pengembangan SDM secara optimal demi meraih tujuan 

perusahaan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan 

dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil 

suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau 

perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan 

operasional.  
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Menurut Vroom dalam As’ad (1980:48) kinerja adalah tingkat sejauhmana 

keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan menurut 

Rivai (2005:14) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan 

seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan 

tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 

target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama.  

Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan 

kepemimpinannya untuk mengarahkan bawahan dalam mengerjakan sebagian 

pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan kepemimpinan adalah 

cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama 

dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja karyawan 

tidak akan terlepas dari peran kepemimpinan yang ada dalam organisasi tersebut.  

Prof. Kimball Young ( dalam Kartini Kartono, 1994:50 ) Kepemimpinan 

adalah bentuk dominasi didasari kemauan pribadi yang sanggup mendorong atau 

mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu, berdasarkan akseptasi atau 

penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi 

situasi khusus. Efektivitas para bawahan sebagian besar ditentukan oleh 

efektivitas kepemimpinan seorang pemimpin (Hasibuan, 2001:42). Apalagi dalam 

era sekarang ini dimana organisasi terus berkembang dan berubah peran 

kepemimpinan merupakan sesuatu yang sangat vital karena akan mengantarkan 

organisasi mencapai visi dan misinya. Hal ini dikarenakan kepemimpinan dapat 

mengarahkan tujuan organisasi, memotivasi perilaku ke arah pencapaian tujuan 
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tersebut, dan mampu mendefinisikan budaya organisasi (Griffin 2002:92). Jadi 

pada dasarnya berhasil atau gagalnya suatu perusahaan dalam mencapai kinerja 

yang optimal tergantung dari peran kepemimpinan yang ada pada perusahaan 

tersebut.  

Komitmen organisasi adalah variabel sikap yang ditandai dengan 

keterikatan psikologis dalam waktu jangka panjang (Wahyudi 2004:122). 

Komitmen organisasi sebagai derajat seberapa jauh pekerja mengidentifikasi 

dirinya dengan organisasi dan keterlibatannya dalam organisasi tertentu. 

Karyawan yang memiliki komitmen organisasi ada keinginan untuk mencurahkan 

prestasi kerjanya demi organisasi. Komitmen organisasi memiliki pengaruh 

terhadap prestasi kerja. Hal ini telah dikemukakan oleh penelitian beberapa ahli 

antara lain : Cohen yang dikutip oleh Wahyudi (2004:126) menyatakan komitmen 

terhadap pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap work out comes, seperti 

keinginan untuk pindah, kinerja, kepuasan kerja, perilaku kewargaan 

organisasional, dan tingkat kemangkiran. Komitmen organisasional berpengaruh 

signifikan (p=0,003) terhadap performansi kerja. Quirin, Donel, O’Bry (2001:134) 

yang dikutip oleh Supriyono (2006:112) menyatakan bahwa komitmen 

berpengaruh positif terhadap kinerja. Makin besar komitmen terhadap organisasi 

maka makin meningkat kinerjanya. Karyawan yang memiliki komitmen yang kuat 

terhadap organisasi memiliki kinerja yang lebih baik dari pada karyawan yang 

memiliki komitmen rendah. 

Hasibuan (2001:219) motivasi adalah pemberian daya pengerak yang 

menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerja sama, bekerja efektif 
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dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Motivasi 

merupakan faktor yang sangat menentukan  kinerja (Griffin 2002:38). Motivasi 

kerja yaitu sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Kuat dan 

lemahnya motivasi seorang tenaga kerja ikut menentukan besar kecil prestasi 

kerja atau kinerjanya. Jadi pada dasarnya apabila perusahaan ingin meraih kinerja 

yang optimal sesuai dengan target yang telah ditentukan maka perusahaan 

haruslah memberikan motivasi pada karyawan. Agar karyawan mau dan rela 

mencurahkan tenaga dan pikiran yang dimiliki demi pekerjaan. Persoalan dalam 

memotivasi karyawan tidak mudah karena dalam diri karyawan terdapat 

keinginan, kebutuhan dan harapan yang berbeda antara satu karyawan dengan 

karyawan lain. Jadi apabila manajemen dapat memahami persoalan motivasi dan 

mengatasinya maka perusahaan akan mendapatkan kinerja karyawan yang optimal 

sesuai dengan standar yang ditentukan.  

Pada peneltian ini peneliti akan mengangkat permasalahan yang ada pada 

Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara 

Provinsi Jawa Tengah yakni suatu badan usaha milik negara yang mempunyai 

tugas menguasai dan mengelola perusahaan perkebunan milik negara sesuai 

peraturan pemerintah RI. NO.14 tahun 1996 tentang kewenangan mengelola 

perkebunan.  

Kepemimpinan sudah dilaksanakan dengan baik, ditunjukkan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan dengan mempermudah pekerjaan dengan 

memberikan pelatihan, pemberian pengaitan ganjaran atau hukuman yang 

memuaskan terhadap karyawan yang melanggar aturan, mempermudah karyawan 
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dalam bekerja dengan menyediakan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai, 

pemimpin telah memberikan pengaruh yang positif, memberikan motivasi, lebih 

mendorong bawahan untuk bekerja lebih baik dan pemimpin juga mampu 

memberikan perhatian personal terhadap bawahannya. Hal ini dapat dilihat dari 

berbagai usaha yang dilakukan oleh Perkebunan Nusantara IX  (Persero) Balong 

Beji Kalitelo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yaitu salah satunya adalah 

melalui pelatihan guna meningkatkan keahlian karyawan, pemberian tunjangan di 

luar gaji dan jaminan pensiun tetapi hal ini hanya diperuntukkan bagi para staff, 

adanya jaminan kesehatan, kegiatan pariwisata satu tahun sekali yang lebih 

mengakrabkan hubungan antar karyawan dan meningkatkan kinerja karyawan di 

dalam bekerja. 

Namun hal ini belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja karyawan 

yaitu menghasilkan getah karet yang memenuhi kualitas dan kuantitas sesuai 

standar nasional (Peraturan PTPN.IX No:5 Tahun 1996, Tentang 

Ketenagakerjaan) padahal karyawan dituntut untuk dapat memberikan kinerja 

yang baik bagi organisasi. Hasil karet yang dihasilkan para penyadap tidak pernah 

mencapai target yang telah ditentukan yaitu 3 kg per harinya, hanya pada bulan 

Maret, April, dan November target dapat terpenuhi. Gaji yang diterima karyawan 

bagian penyadapan sebesar Rp 600.000,00 per bulan, jumlah ini kurang dari UMR 

Kabupaten Jepara yaitu Rp 700.000,00. Padahal jika penyadap dapat mencapai 

target getah karet yang telah ditetapkan, para mandor dan sinder akan mendapat 

bonus tetapi karyawan bagian penyadapan tidak mendapatkannya meskipun 

merekalah yang bekerja mengambil getah karet tersebut. Karyawan merupakan 
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sumber daya manusia yang salah satunya menentukan keberhasilan organisasi 

dalam mencapai tujuan. Kinerja karyawan dituntut untuk meningkat sehubungan 

dengan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan 

kenyataan yang ada, kinerja karyawan Perkebunan Nusantara IX  (Persero) 

Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah belum sesuai 

dengan yang diharapkan dan masih perlu dikaji lebih lanjut. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba 

mengangkatnya ke dalam penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh 

Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Penyadapan Perkebunan Nusantara IX (Persero) Beji 

Kalitelo Kabupaten Jepara”. 

 

1.2   Rumusan masalah 

Beberapa perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap Kinerja karyawan pada 

Perkebunan Nusantara IX  (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten 

Jepara Provinsi Jawa Tengah ? 

2. Apakah ada pengaruh komitmen terhadap Kinerja karyawan pada 

Perkebunan Nusantara IX  (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten 

Jepara Provinsi Jawa Tengah ? 

3. Apakah ada pengaruh motivasi terhadap Kinerja karyawan pada 

Perkebunan Nusantara IX  (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten 

Jepara Provinsi Jawa Tengah ? 
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4. Apakah kepemimpinan, komitmen dan motivasi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Perkebunan Nusantara IX  

(Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah ? 

 

1.3    Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar pengaruh 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada bagian penyadapan 

Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten 

Jepara Provinsi Jawa Tengah.   

2. Mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar pengaruh komitmen 

terhadap kinerja karyawan pada bagian penyadapan Perkebunan Nusantara 

IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa 

Tengah. 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar pengaruh motivasi 

terhadap kinerja karyawan pada bagian penyadapan Perkebunan Nusantara 

IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa 

Tengah. 

4. Mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar pengaruh 

kepemimpinan, komitmen dan motivasi terhadap karyawan pada bagian 

penyadapan Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo 

Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. 
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1.4   Manfaat Penelitian 

1)  Manfaat Teoritis 

a. Bagi Akademisi 

     Sebagai bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan kepemimpinan, komitmen, motivasi dan kinerja. 

b. Bagi Peneliti 

      Menambah pengetahuan dan wacana untuk mengembangkan ilmu 

tentang manajemen sumber daya manusia khususnya yang berhubungan 

dengan kepemimpinan, komitmen dan motivasi terhadap kinerja. 

2) Manfaat Praktis 

a.    Bagi Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo 

Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan 

bisa menjadi bahan pertimbangan dan upaya meningkatkan kinerja 

karyawan yang lebih optimal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kinerja 

2.1.1 Pengertian Kinerja 

 Kerja menurut Hasibuan (2001:160) adalah pengorbanan jasa jasmani 

dan pikiran untuk menghasilkan barang atau jasa dengan memperoleh imbalan 

prestasi tertentu. Sedangkan kinerja merupakan perilaku yang ada di dalam 

suatu organisasi. Manajeman Sumber Daya Manusia (SDM) ini menjadi salah 

satu faktor kunci untuk mendapatkan kinerja terbaik, selain menangani 

masalah keterampilan dan keahlian, manajeman SDM juga berkewajiban 

membangun perilaku kondusif karyawan untuk mendapatkan kinerja terbaik 

(Wahyudi,2004:117).  

Menurut Hasibuan (2001:34) mengemukakan kinerja (prestasi kerja) 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Sedangkan Rivai (2005:14) 

mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan 

seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan 

tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 

target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan 

telah disepakati bersama.  

 

10 
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Dari beberapa pendapat mengenai kinerja dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang telah 

dicapai seseorang berdasarkan target yang telah ditetapkan sesuai dengan 

peranan dan tanggung jawab dalam perusahaan. 

2.1.2  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

 Menurut Mangkunegara (2000:92) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja antara lain :  

1. Faktor kemampuan secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri 

dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh 

karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahliannya.  

2. Faktor motivasi, motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai 

dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi 

yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. 

Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk 

berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.  

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

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 – tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. 

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 
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yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan karyawan. 

2. Kuantitas 

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kuantitas yang  

diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktifitas yang ditugaskan 

beserta hasilnya. 

3. Ketepatan waktu 

Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, 

dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil serta memaksimalkan waktu 

yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu diukur dari persepsi 

pegawai terhadap suatu aktifitas yang diselesaikan dari awal waktu 

sampai menjadi hasil. 

4. Efektivitas 

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

bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap 

unit dalam penggunaan sumber daya. Efektifitas kerja diukur dari 

persepsi karyawan dalam menilai pemanfaatan waktu dalam 

menjalankan tugas, efektifitas menyelesaikan tugas yang dibebankan 

organisasi. 

5. Kemandirian 

Tingkat dimana karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa 

meminta bantuan atau bimbingan dari orang lain. Kemandirian diukur 
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dari persepsi karyawan dalam melakukan fungsi kerjanya masing – 

masing, sesuai dengan tanggung jawabnya. 

6. Komitmen kerja 

Tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi 

dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. Diukur dari persepsi 

pegawai dalam membina hubungan dengan instansi serta tanggung 

jawab dan loyalitas pegawai.  

2.1.3 Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja ( performance appraisal ) pada dasarnya merupakan 

faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, 

karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya 

manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat 

bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, 

melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang 

bagaimana kinerja karyawan. Penilaian kinerja adalah proses dimana 

organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan 

(Handoko,2003:135).  Menurut Simamora (2006:338) penilaian kinerja adalah 

proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja 

individu karyawan.  

Menurut Dessler (dalam Narmodo 1992) ada lima faktor dalam 

penilaian kinerja, yaitu: 

1. Kualitas Kerja  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


14 
 

 
 

Tingkat dimana hasil aktivitas yang dikehendaki mendekati sempurna 

dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas, 

maupun memenuhi tujuan-tujuan yang. 

2. Kuantitas Kerja 

Merupakan jumlah yang dihasilkan, dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Supervisi yang diperlukan meliputi: kebutuhan saran arahan atau 

perbaikan. 

4. Kehadiran meliputi : regularitas, dapat dipercaya, diandalkan dan 

ketepatan waktu. Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu 

yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain 

5. Konservasi meliputi : pencegahan, pemborosan, kerusakan dan 

pemeliharaan. Tingkat penggunaan sumber daya organisasi ( tenaga, uang, 

teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil 

dari setiap unit dalam dalam penggunaan sumber daya. 

2.1.4 Tujuan  dan Manfaat Penilaian Kinerja  

Simamora (2006:343) tujuan utama sistem penilaian kinerja adalah 

untuk menghasilkan informasi yang akurat dan tentang perilaku dan kinerja 

anggota organisasi. Sedangkan tujuan khususnya adalah evaluasi dan 

pengembangan.  
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Manfaat penilaian kinerja kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan 

suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi adapun 

secara terperinci penilaian kinerja bagi organisasi adalah :  

1. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi.  

2. Perbaikan kinerja. 

3. Kebutuhan latihan dan pengembangan. 

4. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, 

pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja. 

5. Untuk kepentingan penelitian pegawai. 

6. Membantu diaknosis terhadap kesalahan desain pegawai. 

Suatu perusahaan melakukan penilaian kinerja didasarkan pada dua 

alasan pokok, yaitu : 

1. Manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja karyawan 

pada masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang 

SDM di masa yang akan datang. 

2. Manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu 

karyawannya memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk perkembangan 

karier dan memperkuat kualitas hubungan antar manajer yang 

bersangkutan (Rivai, 2005:311). 

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya penilaian kinerja 

adalah untuk menghasilkan informasi tentang perilaku dan kinerja karyawan 

dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas organisasi, untuk memberikan 
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feedback dan secara khusus dilakukan dalam kaitannya dengan berbagai 

kebijaksanaan terhadap karyawan. 

2.1.5 Metode penilaian kinerja 

Menurut Hariandja (2002:204) secara praktis banyak metode penilaian 

yang dilakukan, yang sudah barang tentu berbeda-beda antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lain. Keseluruhan metode tersebut secara garis besar 

dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu : 

1. Penilaian yang berorientasi pada masa lalu 

Metode penilaian yang berorientasi pada masa lalu diartikan sebagai 

penilaian perilaku kerja yang dilakukan pada masa lalu sebelum penilaian 

dilakukan. Melalui penilaian tersebut dapat dilakukan usaha untuk 

mengubah perilaku kerja atau pengembangan pegawai. Beberapa metode 

penilaian ini terdiri dari : 

1) Ratting scale 

Penilaian yang didasarkan pada suatu skala pada standar-standar 

penilaian seperti inisiatif, tanggung jawab, hasil kerja secara umum dan 

lain-lain. Penilaian dilakukan oleh seorang penilai yang biasanya atasan 

langsung, yang dilakukan secara subyektif. 

2) Checklist 

Penilaian yang didasarkan pada suatu standar penilaian yang sudah 

dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian penilai memeriksa apakah 

pegawai sudah memenuhi atau melakukannya. 
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3) Critical incident technique 

Penilaian yang didasarkan pada perilaku khusus yang dilakukan ditempat 

kerja baik perilaku yang baik atau tidak baik. Penilaian dilakukan melalui 

observasi langsung ke tempat kerja, kemudian mencatat perilaku-perilaku 

kritis yang baik atau tidak baik, dan mencatat tanggal dan waktu 

terjadinya perilaku tersebut. 

4) Skala penilaian barjangkar perilaku 

Penilaian yang dilakukan dengan spesifikasi penilaian dalam dimensi-

dimensi tertentu, kemudian masing-masing dimensi diidentifikasi 

berdasarkan perilaku tertentu, baik perilaku yang baik atau tidak. 

5) Observasi dan tes unjuk kerja 

Penilaian yang dilakukan melalui tes di lapangan. 

6) Metode perbandingan kelompok 

Metode ini dilakukan dengan membandingkan seorang pegawai dengan 

rekan sekerjanya yang dilakukan oleh atasan. 

2. Penilaian yang berorientasi pada masa depan 

1) Penilaian diri sendiri 

Penilaian pegawai untuk diri sendiri dengan harapan pegawai tersebut 

dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki 

pada masa yang akan datang. 

2) Management by objekctive (MBO) 

Sebuah program manajemen yang melibatkan pegawai dalam 

pengambilan untuk menentukan sasaran-sasaran yang dicapainya, di sini 
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kinerja seseorang dinilai melalui tujuan-tujuan yang ditetapkannya serta 

pencapaian tujuan tersebut. 

3) Penilaian secara psikologis 

Proses penilaian yang dilakukan oleh para ahli psikologi untuk 

mengetahui potensi seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pekerjaan. 

4) Assessment centre 

Penilaian yang dilakukan melalui serangkaian teknik penilaian dan 

dilakukan oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi seseorang 

dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar. 

 

2.2. Kepemimpinan 

2.2.1  Pengertian Kepemimpinan 

Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan 

kepemimpinannya untuk mengarahkan bawahan dalam mengerjakan sebagian 

pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan kepemimpinan 

adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau 

bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. 

Kartini Kartono (1994:33) mendefinisikan Pemimpin adalah seorang pribadi 

yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan 

di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-

sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau 

beberapa tujuan.  
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Prof. Kimball Young (dalam Kartono, 1994:50) mendefinisikan 

kepemimpinan adalah bentuk dominasi didasari kemauan pribadi yang 

sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu, 

berdasarkan akseptasi atau penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki 

keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus. Hasibuan (2001:197) 

kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku 

bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk 

mencapai tujuan organisasi. Handoko (2003:294) kepemimpinan adalah 

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar 

bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Griffin (2004:68) kepemimpinan adalah 

proses sekaligus atribut, yakni sebagai proses kepemimpinan adalah 

penggunaan pengaruh tanpa paksaan untuk membentuk tujuan grup atau 

organisasi, memotivasi perilaku ke arah pencapaian tujuan-tujuan tersebut, 

dan mampu mendefinisikan kultur grup atau organisasi, sebagai atribut yakni 

kepemimpinan adalah sekelompok karakteristik yang dimiliki oleh individu 

yang dipandang sebagai pemimpin. 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas tentang kepemimpinan dapat 

disimpulkan bahwasannya kepemimpinan adalah seni atau proses untuk 

memotivasi, mempengaruhi, mengkoordinasi, memberikan dorongan, perintah 

dan bimbingan terhadap individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dengan kemauan dan antusias tanpa adanya 

paksaan. 
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2.2.2 Fungsi - fungsi Kepemimpinan 

 Menurut Handoko,( 2003:299). Terdapat dua fungsi utama dalam 

kepemimpinan yakni: 

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

masalah. Fungsi ini menyangkut pemberian saran penyelesaian, 

informasi dan pendapat.  

2. Fungsi pemeliharaan kelompok (group maintenance) atau sosial. Segala 

sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lancar, persetujuan 

dengan kelompok lain, penengahan perbedaan pendapat, dan sebagainya. 

2.2.3 Sifat sifat kepemimpinnan 

Mengidentifikasi sifat-sifat pemimpin adalah usaha sistematis pertama 

yang digunakan oleh para peneliti untuk memahami kepemimpinan. Berbagai 

studi perbandingan sifat-sifat pemimpin dan bukan pemimpin sering 

menemukan bahwa pemimpin lebih dibandingkan dengan bawahannya baik 

kecerdasan, keramahan, kepercayaan diri maupun kebutuhan kekuasaan yang 

lebih besar. Berbagai sifat dipelajari untuk menemukan apakah hal-hal 

tersebut berhubungan dengan kepemimpinan efektif. 

Ordway Tead (dalam Kartini Kartono, 1994:38) mengemukakan 

kemampuan dan sifat pemimpin sebagai berikut: 

1. Energi jasmani dan mental, yaitu pemimpin mempunyai daya tahan, 

keuletan, kekuatan atau tenaga yang istimewa. Demikian juga didukung 

dengan semangat juang, motivasi kerja, disiplin, dan kesabaran. 
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2. Kesadaran akan tujuan dan arah, yaitu pemimpin memiliki keyakinan 

yang teguh akan kebenaran dan kegunaan dari semua perilaku yang 

dikerjakan pemimpin tahu persis kemana arah yang akan ditujunya dan 

memberi manfaat bagi dirinya dan kelompok. 

3. Antusiasme, yaitu pekerjaan yang dilakukan dan tujuan yang akan 

dicapai membangkitkan, optimisme, dan semangat besar pada pribadi 

pemimpin maupun anggota kelompok. 

4. Keramahan dan kecintaan, yaitu kasih sayang dan dedikasi pemimpin 

bisa menjadi tenaga penggerak yang positif untuk melakukan perbuatan-

perbuatan yang menyenangkan bagi semua pihak. Sedangkan keramahan 

juga memberikan pengaruh pemimpin dalam mencapai tujuan. 

5. Integritas, yaitu dengan segala ketulusan hati dan kejujuran, pemimpin 

memberikan keteladanan, agar dipatuhi dan diikuti oleh anggota 

kelompoknya. 

6. Penguasaan teknis, yaitu pemimpin harus memiliki satu atau beberapa 

kemahiran teknis tertentu, agar ia mempunyai kewibawaan dan 

kekuasaan untuk memimpin kelompoknya. 

7. Ketegasan dalam mengambil keputusan, yaitu mengambil keputusan 

secara tepat, tegas, dan cepat sebagai hasil dari kearifan dan 

pengalamannya. 

8. Kecerdasan, yaitu kemampuan pemimpin untuk melihat dan mematuhi 

dengan baik, mengerti sebab dan akibat kejadian, menemukan hal-hal 
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yang krusial, dan cepat menemukan cara-cara penyelesaiannya dalam 

waktu yang singkat. 

9. Keterampilan mengajar, yaitu pemimpin harus mampu menuntun, 

mendidik, mengarahkan, mendorong, dan menggerakkan anak buahnya 

atau anggotanya untuk berbuat sesuatu. 

10. Kepercayaan, yaitu bahwa para anggota pasti dipimpin dengan baik, 

dipengaruhi secara positif dan diarahkan pada sasaran-sasaran yang 

benar. 

2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan 

Pendapat Bass (1998) dalam Mutamimah (2001:3) menjelaskan bahwa 

seorang pemimpin dapat mentransformasikan bawahannya melalui empat 

komponen yang terdiri dari : 

1. Charismatic Leadership (Kharismatik/pengaruh terhadap individu) 

Pemimpin tersebut mempunyai power dan pengaruh. karyawan 

dibangkitkan, sehingga mempunyai tingkat kepercayaan dan keyakinan. 

Pemimpin membangkitkan dan menyenangkan karyawannya dengan 

meyakinkan bahwa mereka mampu menyelesaikan sesuatu yang lebih 

besar dengan usaha ekstra. 

2. Inspirational Motivation (Motivasi inspiratif) 

Pemimpin selalu memotivasi dan merangsang bawahannya dengan 

menyiapkan pekerjaan yang berarti dan menantang,  antusiasme dan 

optimisme ditunjukan. Pemimpin selalu mengkomunikasikan visi, misi dan 
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harapan-harapan dengan tujuan agar bawahan mempunyai komitmen yang 

tinggi untuk mencapai tujuan. 

3. Intellectual Stimulation (Stimulasi intelektual) 

Pemimpin selalu menstimuli bawahannya secara intelektual, sehingga 

mereka menjadi inovatif dan kreatif dalam menyelesaikan masalah 

dengan cara-cara yang baru. Selain itu, pemimpin mengajarkan dengan 

melihat kesulitan sebagai masalah yang harus diselesaikan dan 

memberikan penyelesaian masalah secara rasional. 

4. Individualized Consideration (Konsiderasi individual) 

Pemimpin memberikan perhatian kepada karyawan secara individual, 

seperti : kebutuhan karyawan untuk berprestasi, memberikan gaji, 

memberi nasehat kepada karyawan sehingga karyawan dapat tumbuh dan 

berkembang. 

Pendapat Bass (1998) dalam Mutamimah (2001:3) tersebut didukung 

oleh pendapat Yulk (1998:297) dan O’Leary (2001:22) yang menyatakan 

bahwa Charismatic Leadership, Inspirational Motivation, Intellectual 

Stimulation dan Individualized Consideration mempunyai pengaruh terhadap 

kepemimpimpinan. 

 

2.2.5 Teori perilaku kepemimpinan (path goal theory of leadership) 

Pada dasarnya ada empat garis besar perilaku kepemimpinan yang 

sama dalam path goal theory (Wexley dan Yuki, 2003) yang telah 

dirumuskan berdasarkan versi Evans (1970), House (1971) dan Dessler 

(1974) yaitu: 
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1) Kejelasan peran 

 Banyak anggota karyawan yang tidak memiliki peranan yang jelas 

tentang tuntutan peranannya dan tidak yakin tentang perilaku apa yang 

diharapkan pemimpinnya. Bila terjadi kekacauan seperti ini maka 

bawahan akan menjadi frustasi dan menarik diri, yang pada akhirnya 

kinerja karyawan akan menjadi rendah. Kekacauan peran banyak sekali 

terjadi dalam situasi dimana suatu pekerjaan tidak terstruktur yang 

menuntut pemecahan masalah dan perilaku inovatif dari para karyawan. 

Bila pekerjaan dan lingkungan tidak menentu maka memberikan 

peraturan-peraturan dan prosedur kerja yang terperinci tidaklah sesuai. 

Pemberian pemahaman mengenai ke arah mana tujuan-tujuan yang 

dianggap layak merupakan suatu langkah yang tepat supaya dapat 

memperjelas peranan para karyawan. Dalam hal ini pemimpin hanya 

perlu memberikan keterangan kepada para karyawan tentang tujuan 

umum, prioritas-prioritas dan hambatan-hambatan yang menyertai. 

2) Penetapan ganjaran / hukuman yang memuaskan 

 Seperti yang telah diketahui bahwa pengaitan ganjaran dalam suatu 

organissi akan mempengaruhi motivasi dan perilaku karyawan. 

Penetapan ganjaran yang sesuai ini didasarkan pada perilaku yang 

dilakukan para karyawan. Hukuman akan diberikan pada karyawan baik 

berupa skorsing ataupun pemberhentian apabila karyawan melakukan 

perilaku yang tidak diinginkan seperti (pencurian, pelanggaran, 

kemalasan dalam bekerja ataupun hal negatif lainnya) demikian 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


25 
 

 
 

sebaliknya apabila karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan baik 

maka diberikan hadiah-hadiah tertentu, tanda jasa atau hak-hak istimewa 

tertentu (privileges). 

3) Mempermudah pekerjaan 

 Terdapat banyak cara bahwa pemimpin mempermudah pekerjaan 

kelompok dan pada saat yang sama meningkatkan harapan bawahan 

bahwa, usahanya untuk mencapai pelaksanaan kerja terbaik akan 

berhasil. Dalam kebanyakan pekerjaan terdapat banyak faktor - faktor 

ekstra yang mempengaruhi pelaksanaan karyawan yang di luar jangkauan 

pengendaliannya. Faktor-faktor tersebut seperti: tersedianya pengadaan 

yang memadai, perlengkapan, dan informasi. 

4) Kepemimpinan yang supportive 

 Pemimpin juga seharusnya membuat jalan (path) ke pelaksanaan kerja 

terbaik lebih mudah ditempuh dengan memberikan dukungan psikologis 

kepada bawahan yang merasa tidak senang, tertekan, atau mendapatkan 

pekerjaan yang membosankan. Kepemimpinan yang suportif dan 

bijaksana sangat penting dalam situasi dimana tekanan pekerjaan 

berlebihan, konflik perasaan yang kuat, konflik antarpribadi. 

 

2.3. Komitmen Organisasi 

2.3.1 Pengertian Komitmen Organisasi  

 Menurut As’ad faktor yang sangat mempengaruhi prestasi kerja adalah 

komitmen, dimana seorang komitmen terhadap organisasinya maka dia akan 
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bersedia untuk bekerja dengan baik demi perusahaan dan bersedia terlibat 

dalam kegiatan perusahaan. 

  “Sikap komitmen” menurut dalam N.H Setiadi adalah kekuatan 

indentifikasi individu dan keterlibatannya pada organisasi yang bersangkutan. 

Sikap ini diidentifikasi pada tiga hal : 

1. Keyakinan kuat dalam menerima nilai-nilai dan tujuan-tujuan     

organisasi. 

2.  Kemauan untuk memberikan usaha kepada organisasi. 

3. Keinginan kuat untuk memperbaiki perannya sebagai anggota organisasi  

tersebut. 

 Menurut Wursanto (2002:126) organisasi adalah suatu sistem 

perserikatan, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang 

berkerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Komitmen organisasi 

(Organizational Commitment) oleh Robbins (2001)  didefinisikan sebagai 

suatu orientasi individu terhadap  organisasi yang mencakup loyalitas, 

identifikasi, dan keterlibatan. Komitmen organisasi menurut Malthis 

(2002:372) adalah tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja terhadap 

tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada di dalam 

organisasi tersebut. Komitmen organisasional cenderung didefinisikan sebagai 

suatu perpaduan antara sikap dan perilaku (Suparwati, 2005:50). 

Wahyudi (2004) komitmen organisasi adalah sifat hubungan antara 

anggota organisasi dengan sistem secara keseluruhan. Pengertian lain adalah 

dari Mowday (1982) yang dikutip Wahyudi (2004) komitmen organisasi 
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adalah sifat hubungan seseorang dengan organisasi dengan memperlihatkan 

ciri sebagai berikut : 

a. Menerima nilai-nilai tujuan organisasi. 

b. Mempunyai keinginan berbuat untuk organisasinya. 

c. Mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap bersama dengan 

organisasinya. 

Suatu komitmen organisasional menunjukkan suatu daya dari 

seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatan dalam suatu bagian organisasi 

(Mowday, Porter dan Steers, 1982 dalam Vandenberg, 1992) dikutip oleh 

Suparwati (2005:49). Oleh karena itu komitmen organisasional akan 

menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) bagi pekerja terhadap 

organisasi. Mobly (1979) yang dikutip Sudarma (2004:410) menyatakan 

komitmen organisasi sebagai tingkat keterikatan individu kepada organisasi 

yang dicerminkan dengan karakteristik : 

1. Adanya keyakinan yang kuat dan penerimaan atas nilai dan tujuan 

organisasi. 

2. Adanya keinginan yang pasti untuk mempertahankan keikutsertaan 

dalam organisasi. 

2.3.2 Indikator Komitmen Organisasi 

Karyawan yang memiliki komitmen berarti karyawan yang setia dan 

produktif yang mengidentifikasikan dirinya pada tujuan dan nilai perusahaan  

(Buchanan, 1974 pada Soners dan Bim Bom 1998) yang dikutip Sudarma 

(2004) maka banyak perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan seperti 
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komitmen untuk tetap berkerja, pelaksanaan tugas kehadiran, komitmen kerja, 

kualitas kerja dan pengorbanan pribadi demi kepentingan organisasi 

(Randall,1990) dikutip Sudarma (2004:409).  

Menurut Meyer dan Allan dalam Sumbodo, (2000:114)  yang dikutip 

Cholil (2003), Wahyudi (2004) dan Sudarma (2004) bentuk komitmen 

organisasi yang keseluruhannya mempunyai implikasi terhadap kelanjutan 

partisipasi individu dalam organisasi : 

1. Affective Commitment 

 Merupakan kuatnya hasrat seseorang untuk tetap bekerja pada sebuah 

organisasi karena ia merasa cocok dan mau melakukannya. Komitmen 

afektif terhadap organisasi menurut Allen dan Meyer (1993) yang 

dikutip Sudarma (2004:402) merupakan variabel keterikatan emosional 

terhadap organisasi, yang meliputi penerimaan nilai-nilai organisasi dan 

keinginan untuk tetap tinggal bersama organisasi. Individu bertahan di 

organisasi karena memang ia inginkan. Ada keterlibatan individu 

terhadap organisasi. Karyawan akan mengidentifikasikan diri, terlibat 

mendalam, menikmati keanggotaan dalam organisasi kerena merasa 

bernilai sama dengan organisasi. Bangga terhadap organisasinya. 

Menurut Kalbers dan Fogarty (1995) yang dikutip Suparwati (2005) 

hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa komitmen organisasi afektif 

berhubungan dengan satu pandangan profesional yaitu pengabdian pada 

profesinya sebagai auditor. Sedang menurut Irving dan Meyer, 

komitmen ini berkaitan dengan pengalaman kerja, di samping itu 
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komitmen afektif dipengaruhi pula oleh karakteristik organisasi seperti 

desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Affective commitment 

mempunyai relasi positif dengan kesesuaian harapan karyawan dan 

imbalan organisasi, keterlibatan karyawan dan dorongan sosial. 

  Allan dan Meyer (1990) yang dikutip N. H. Setiadi menyatakan bahwa 

komitmen afektif dipengaruhi oleh : 

a.  Daya tarik pekerjaan  

b. Kejelasan peran 

c.  Kejelasan tujuan  

d.  Kesulitan tujuan 

e.  Penerimaan terhadap gagasan karyawan 

f.  Ikatan antar karyawan 

2. Normative Commitment 

Komitmen normatif adalah perasaan wajib yang ada pada karyawan 

untuk tetap berada di dalam organisasi karena ia merasa berkewajiban 

untuk tetap tinggal di sana. Wainer mendefinisikan sebagai tekanan 

normatif yang terinternalisasi secara keseluruhan untuk bertingkah laku 

tertentu sehingga memenuhi tujuan dan keinginan organisasi. 

Allan dan Meyer (1990) yang dikutip N. H. Setiadi menyatakan bahwa 

komitmen afektif dipengaruhi oleh. 

a. Perasaan dibutuhkan 

b. Perlakuan adil 

c. Perasaan dipentingkan 
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3. Continuance Commitment 

Komitmen continuance menurut Allan dan Meyer (1993) yang dikutip 

Sudarma (2004) adalah komitmen yang didasarkan pada biaya yang 

ditanggung karyawan bila keluar dari organisasi. Dapat dikatakan 

komitmen terhadap organisasi dengan menunjukkan keterikatan 

psikologis terhadap suatu organisasi yang berhubungan dengan persepsi 

nilai yang telah ditanamkan dalam studi organisasi dan efeknya pada 

kesempatan ke luar dari organisasi. 

Continuance commitment merupakan komitmen yang rasional. Karyawan 

bertahan karena membutuhkan, dia tidak bisa memilih identitas sosial lain 

karena ancaman, kerugian. Karyawan di sini memperhitungkan untung 

rugi. Jadi komitmen kontinuan adalah kuatnya hasrat seseorang untuk 

tetap bekerja pada sebuah organisasi karena ia membutuhkannya dan tidak 

mampu berbuat lain.  

Allan dan Meyer (1990) yang dikutip N. H. Setiadi menyatakan bahwa 

komitmen afektif dipengaruhi oleh. 

a. Transfer ketrampilan dari organisasi 

b. Pendidikan formal 

c. Kesempatan untuk pindah tempat, jika keluar dari organisasi  yang 

bersangkutan.  

d. Pensiun yang hilang jika keluar dari organisasi  yang bersangkutan. 

e. Kesempatan mendapatkan organisasi lain yang lebih baik. 
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 Allan dan Meyer (1990) yang dikutip N.H Setiadi menyatakan bahwa 

komitmen afektif dan normatif cenderung merupakan interaksi sosial. Sedang 

komitmen kontinuan cenderung interaksi ekonomi. Komitmen kontinuan 

menunjukkan keputusan tetap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi 

berdasarkan kalkulasi biaya yang harus ditanggung jika harus keluar dari 

organisasi. Komitmen afektif adalah keterlibatan emosi dalam 

mengidentifikasi, keterlibatan dalam organisasi. Komitmen normatif dalam 

perasaan karyawan untuk tetap bergabung dalam organisasi.  

 Menurut Allan dan Meyer dimensi komitmen organisasi yang menjadi 

indikatornya adalah : 

1.  Komitmen afektif  

2.  Komitmen kontinuans 

3.  Komitmen normatif 

 

2.4  Motivasi 

2.4.1 Pengertian Motivasi 

 Handoko (2001:252) mengartikan motivasi sebagai keadaan dalam 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Permasalahan yang utama 

dalam meningkatkan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan bertumpu 

pada masalah motivasi karena motivasi merupakan faktor penggerak dalam 

proses pencapaian tujuan perusahaan. Kata motivasi (motivation) kata 

dasarnya adalah motif (motive) yang berarti dorongan, sebab atau alasan 
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seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian motivasi berarti suatu 

kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu 

perbuatan/kegiatan, yang berlangsung secara sadar. Beberapa pengertian 

motivasi dari para ahli antara lain : 

1. Hasibuan (2001:216) motivasi berasal dari bahasa latin, Mavere yang 

berarti dorongan atau daya penggerak. Hasibuan (2001:219) motivasi 

adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja 

seseorang agar mau bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan 

segala daya upaya untuk mencapai kepuasan 

2. Malthis (2002:373) motivasi adalah hasrat di dalam seseorang yang 

menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan. 

3. Handoko (2003:252) mendefinisikan bahwa motivasi adalah keadaan 

yang ada dalam diri pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. 

4. Wexley (2003:98) motivasi biasa didefinisikan sebagai proses dimana 

perilaku diberikan energi dan diarahkan. 

5. Hariandja (2005:321) motivasi diartikan sebagai faktor-faktor yang 

mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk 

melakukan suatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang 

keras atau lemah.  

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pada dasarnya motivasi adalah sekelompok faktor yang ada dalam diri 
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seseorang yang mendorong untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

dengan cara mencurahkan segala daya dan potensi yang ada. 

2.4.2  Tujuan Pemberian Motivasi 

Menurut Hasibuan (2001:221) tujuan dilakukan pemberian motivasi 

adalah : 

1. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 

2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

3. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

4. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 

5. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. 

6. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

7. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

8. Meningkatkan kreatifitas dan partisipasi karyawan. 

9. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

10. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 

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

2.4.3 Aspek Motivasi 

Menurut Hasibuan (2001:220) aspek motivasi dibedakan antara aspek 

aktif atau dinamis dan aspek pasif atau statis. 

1. Aspek aktif atau dinamis yaitu motivasi akan tampak sebagai suatu 

usaha positif dalam menggerakkan dan mengarahkan sumber daya 

manusia agar secara produktif berhasil mencapai tujuan yang 

diinginkan. 
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2. Aspek pasif atau statis yaitu motivasi akan tampak sebagai kebutuhan 

dan juga sekaligus sebagai perangsang untuk dapat mengarahkan dan 

menggerakkan potensi sumber daya manusia ke arah tujuan yang 

diinginkan. 

2.4.4 Pola Motivasi 

Menurut Dr. David McClelland (dalam Hasibuan, 2001:220) 

mengemukakan pola motivasi sebagai berikut : 

1. Achivement motivation, adalah suatu keinginan untuk mengatasi atau 

mengalahkan suatu tantangan, untuk kemajuan dan pertumbuhan. 

2. Affiliation motivation, adalah dorongan untuk melakukan hubungan-

hubungan dengan orang lain. 

3. Competence motivation, adalah dorongan untuk berprestasi baik 

dengan melakukan pekerjaan yang bermutu tinggi. 

4. Power motivation, adalah dorongan untuk dapat mengendalikan suatu 

keadaan dan adanya kecenderungan mengambil risiko dalam 

menghancurkan rintangan-rintangan yang terjadi. 

2.4.5 Jenis-jenis Motivasi 

Menurut Hasibuan (2001:222) jenis-jenis motivasi yaitu : 

1. Motivasi positif (insentif positif) manajer memotivasi bawahan dengan 

memberikan hadiah seperti memberikan pujian, penghargaan, bonus, 

piagam dan lain sebagainya kepada mereka yang berprestasi baik. 

Dengan memotivasi positif ini semangat kerja bawahan akan meningkat, 

karena manusia umumnya senang menerima yang baik-baik saja.  
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2. Motivasi negatif (insentif negatif) manajer memotivasi bawahannya 

dengan memberikan hukuman seperti peringatan, teguran, himbauan dan 

sebagainya kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik (prestasinya 

rendah). Dengan motivasi negatif ini semangat kerja bawahan dalam 

jangka waktu pendek akan meningkat, karena mereka takut dihukum, 

tetapi dalam jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. 

2.4.6 Metode Motivasi 

Menurut Hasibuan (2001:222) metode motivasi yaitu : 

1. Metode langsung (direct motivation), adalah motivasi (material dan 

nonmaterial) yang diberikan secara langsung kepada setiap individu 

karyawannterlebih lagi karyawan yang berprestasi baik untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti memberikan 

pujian, penghargaan, bonus, piagam dan lain sebagainya. 

2. Motivasi tidak langsung (indirect motivation), adalah motivasi yang 

diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta 

menunjang gairah kerja/kelancaran tugas, sehingga para karyawan betah 

dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya: kursi yang empuk, 

mesin-mesin yang baik, ruangan kerja terang dan nyaman, suasana dan 

lingkungan pekerjaan yang baik, penempatan karyawan yang tepat dan 

lain-lainnya. Motivasi tidak langsung ini besar pengaruhnya untuk 

merangsang semangat bekerja karyawan, sehingga produktivitas kerja 

meningkat. 
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2.4.7 Teori Motivasi 

Menyatakan bahwa motivasi para pekerja hanya untuk dapat 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis saja. Kebutuhan biologis ini akan 

terpenuhi, jika gaji atau upah yang diberikan cukup besar, sehingga semangat 

kerja merekapun akan meningkat (Hasibuan, 2001:224). 

Maslow’s Need Hierarchy Theory atau A Theory of Human 

Motivation, dikemukakan oleh A. H. Maslow tahun 1943. Teori ini 

merupakan kelanjutan dari Human Science Theory Elton Mayo (1880-1949) 

yang menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seseorang itu jamak yaitu 

kebutuhan biologis dan psokologis berupa material dan nonmaterial 

(Hasibuan, 2001:224). 

Hirarki kebutuhan dari Maslow :  

1) Physiological needs (Kebutuhan fisik) 

Kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

seseorang, seperti makan, minum, udara, perumahan dan lain-lain. 

Keinginan memenuhi kebutuhan fisik ini merangsang seseorang 

berperilaku dan bekerja giat. 

2) Safety and security needs (Kebutuhan keamanan dan keselamatan) 

Kebutuhan akan keamanan dari ancaman, yakni merasa aman dari 

ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan. 

3) Affiliation or acceptance needs (Kebutuhan sosial) 

Kebutuhan sosial, teman, dicintai dan mencintai serta diterima dalam 

pergaulan kelompok karyawan dan lingkungannya.  
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4) Esteem or status needs (Kebutuhan penghargaan diri dan pengakuan) 

Kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan serta penghargaan prestise 

dari karyawan dan masyarakat lingkungannya. 

5) Self actualization (Kebutuhan aktualisasi diri) 

Kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kecakapan, 

kemampuan, keterampilan dan potensi optimal untuk mencapai prestasi 

kerja yang sangat memuaskan atau  luar biasa yang sulit dicapai orang 

lain. 

Teori ERG dikemukakan oleh Clayton Aldefer seorang ahli dari Yale 

University. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori kebutuhan yang 

dikemukakan oleh A. H. Maslow. Teori ERG ini oleh para ahli dianggap lebih 

mendekati keadaan sebenarnya berdasarkan fakta - fakta empiris (Hasibuan, 

2001:232). 

Aldefer mengemukakan bahwa ada tiga kelompok kebutuhan yang utama, 

yaitu : 

1) Kebutuhan akan keberadaan (Exsistence needs) 

Berhubungan dengan kebutuhan dasar termasuk di dalamnya 

Physiological needs dan safety needs dari Maslow. 

2) Kebutuhan akan afiliasi (Relatedness needs) 

Menekankan akan pentingnya hubungan antar individu (interpersonal 

relationships) dan bermasyarakat (social relationships). 

3) Kebutuhan akan kemajuan (Growth needs) 
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Keinginan instrinsik dalam diri seseorang untuk maju atau meningkatkan 

kemampuan pribadinya. 

Perbedaan Teori ERG dengan Teori hirarki kebutuhan Maslow, yaitu : 

1) Teori ERG menyatakan bahwa lebih dari satu kebutuhan dapat 

bekerja pada saat yang bersamaan, artinya tidak selalu harus 

bertingkat-tingkat atau berjenjang seperti yang dikemukakan oleh 

Maslow. 

2) Teori ERG menyatakan, jika untuk mencapai pemuasan kebutuhan 

yang lebih tinggi sulit dicapai maka keinginan untuk memuaskan 

kebutuhan yang lebih rendah menjadi meningkat. 

 

2.5     Kerangka Berpikir 

Berdasarkan pada teori yang telah dikemukan di atas mengenai 

kepemimpinan, komitmen dan motivasi terhadap kinerja karyawan, untuk 

lebih mempermudah dalam memahami permasalahan yang akan diteliti maka 

peneliti menyajikan kerangka teoritis yang ada pada gambar 2.1. 

 

2.6  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian ( Suharsimi, 2006:71 ). 

Hipotesis : 

H0   :  Tidak ada pengaruh yang signifikan kepemimpinan, komitmen kerja, 

dan motivasi terhadap kinerja karyawan. 
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Ha :  Ada pengaruh yang signifikan kepemimpinan, komitmen kerja, dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan. 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis. 
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Kerangka Berpikir 

 
 
 
 

Motivasi   

a. kebutuhan fisiologis 
b. kebututuhan 

Keamanan 
c. kebutuhan sosial 
d. kebutuhan 

penghargaan diri 
e. kebutuhan aktualisasi 

diri 
(Maslow) 

 

Kinerja Karyawan  

a. Kualitas 
pekerjaan 

b. Kuantitas 
pekerjaan 

c. supervisi 
d. kehadiran 
e. konservasi 

Dessler(dalam Narmodo 
dan Wajdi) 

Kepemimpinan  

a. Kejelasan peran 
b. Penetapan pengaitan 

ganjaran 
c. Mempermudah  

pekerjaan 
d. Kepemimpinan yang 

supportive 
Wexley dan Yuki (2003) 

Komitmen   

a. Komitmen afektif 

b. Komitmen 
kontinuans 

c. Komitmen normatif 

(Allan dan Meyer)  

Manajeman 
organisasi 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 

40 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Penelitian 

 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi, 2006:130). 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian penyadapan Perkebunan 

Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara yang berjumlah 

300 orang yang tersebar dalam 2 sektor atau wilayah yaitu Banyumanis dan 

Sentral.  

Tabel 3.1. Jumlah Karyawan  Bagian Penyadapan Perkebunan Nusantara IX 

(Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara. 

NO Sektor / Wilayah Jumlah Karyawan 

1 Banyumanis 153 

2 Sentral 147 

Jumlah 300 

Sumber : Perkebunan Nusantara IX (Persero) 2011 

 

3.2  Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi, 

2006:131). Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan cara – cara 

tertentu (Sudjana, 2005:161). Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian 

rupa sehingga diperoleh sampel (contoh) yang benar – benar dapat berfungsi 

sebagai contoh, atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya 
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(Suharsimi, 2006:133). Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan bagian 

Penyadapan Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten 

Jepara, yang terbagi dalam 2 sektor dengan jumlah  karyawan keseluruhan 

sebanyak 300 karyawan. Dalam penelitian ini digunakan teknik Random 

Sampling, dimana pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sudjana 2005:169). Semakin 

besar jumlah sampel yang mendekati populasi, maka peluang kesalahan 

generalisasi semakin kecil dan sebaliknya semakin kecil jumlah sampel menjauhi 

populasi, maka semakin besar kesalahan generalisasi, sedangkan menurut 

Suharsimi (2006:134) menyatakan bahwa sampel apabila subyeknya kurang dari 

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi, jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-

25% atau lebih. Untuk menentukan berapa jumlah sampel yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini menggunakan Rumus Slovin. Hal ini dikarenakan populasi yang ada 

dalam penelitian ini dapat diketahui dan diasumsikan berdistribusi normal. Rumus 

Slovin (dalam Umar, 2003:120) sebagai berikut: 

 � � �
���.�� 

Dimana: 

n : Ukuran sampel 

N : Ukuran populasi 

e : tingkat kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel    

yang dapat di tolerir, dalam penelitian ini sebesar 5%. 
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Tingkat signifikansi menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan 

yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau 

mendukung hipotesis nol, atau dapat diartikan juga sebagai tingkat kesalahan atau 

tingkat kekeliruan yang ditolerir oleh peneliti, yang diakibatkan oleh 

kemungkinan adanya kesalahan dalam pengambilan sampel (sampling error). 

Tingkat signifikansi 5% artinya, keputusan peneliti untuk menolak atau 

mendukung hipotesis nol memiliki probabilitas kesalahan sebesar 5% karena 

mampu merefleksikan keseluruhan populasi yang ada. 

� � ���
�������%��     

� � ���
���.��

        

� � ���
�.��

   � 171.42 � 171 ������������ 

 Jadi berdasarkan rumus di atas dapat ditentukan bahwa sampel dalam 

penelitian  ini adalah 171 karyawan. Teknik pengambilan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik proportional random sampling 

yakni teknik pengambilan sampel secara acak berdasarkan proporsi jumlah 

karyawan yang terdapat pada setiap bidang, dengan rumus sebagai berikut : 

��� ���

�
∑ ��������� ���� ������ ��������

∑ ��������� ����� � � ��������� ���� ���������� 

 

Alasan menggunakan teknik Proportional Random Sampling ini karena 

banyaknya subyek penelitian dalam setiap sub populasi yang tidak sama dan 

setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai 
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sampel, dengan demikian sampel yang terpilih diharapkan dapat mewakili seluruh 

populasi yang ada. Penyebarannya dengan menghitung masing-masing populasi 

dari setiap satuan kerja, sehingga diperoleh sampel. Jadi sampel yang diperoleh 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Penelitian 

Wilayah  Jumlah Karyawan Jumlah Sampel 

Banyumanis  

Sentral  

153 

147 

87 

84 

Jumlah 300 171 

Sumber : Perkebunan Nusantara IX (Persero) 2011 

Berdasarkan hasil penghitungan Tabel 3.2 di atas dengan menggunakan 

teknik Proportional Random Sampling  maka  jumlah sampel yang akan diambil 

dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 171 karyawan, dengan mengunakan cara 

undian atau untung-untungan. Peneliti membuat kertas gulungan yang berisi no 

subjek sebanyak atau sejumlah populasi penelitian, kemudian peneliti akan 

mengambil kertas gulungan  sebanyak sempel penelitian yaitu 171, no yang 

tertera pada kertas gulungan yang terambil itulah yang menjadi sampel penelitian. 

Diharapkan data yang diperoleh akan semakin valid. 

 

3.3  Variabel Penelitian 

   Variabel penelitian merupakan objek penelitian, atau apa yang menjadi 

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

adalah sebagai berikut : 
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3.3.1   Variabel Bebas (X) atau Variabel Independen 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepemimpinan ( X��, komitmen 

(X2), dan motivasi ( X3). 

a. Kepemimpinan ( X�� 

 Kepemimpinan adalah proses penggunaan pengaruh tanpa paksaan untuk 

membentuk tujuan grup atau organisasi, memotivasi prilaku ke arah pencapaian 

tujuan - tujuan tersebut, dan mampu mendefinisikan kultur grup atau organisasi, 

sebagai atribut yakni kepemimpinan adalah sekelompok karakteristik yang 

dimiliki oleh individu yang dipandang sebagai pemimpin. 

Adapun indikator dari kepemimpinan : 

5) Kejelasan Peran 

Banyak anggota karyawan yang tidak memiliki peranan yang jelas tentang 

tuntutan peranannya dan tidak yakin tentang perilaku apa yang diharapkan 

pemimpinnya. Bila terjadi kekacauan seperti ini maka bawahan akan menjadi 

frustasi dan menarik diri, yang pada akhirnya kinerja karyawan akan menjadi 

rendah. 

Kekacauan peran banyak terjadi dalam situasi dimana suatu pekerjaan 

tidak terstruktur hal ini menuntut pemecahan masalah dan perilaku inovatif dari 

para karyawan. Pemberian pemahaman mengenai ke arah mana tujuan-tujuan 

yang akan dicapai merupakan langkah yang tepat, agar dapat memperjelas 

peranan para karyawan. Dalam hal ini pemimpin hanya perlu memberikan 

keterangan kepada para karyawan tentang tujuan umum, prioritas-prioritas dan 

hambatan-hambatan yang akan dihadapi. 
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6) Penetapan Ganjaran / hukuman yang memuaskan 

Pengaitan ganjaran dalam suatu organisasi akan mempengaruhi motivasi 

dan perilaku karyawan. Penetapan ganjaran didasarkan pada perilaku yang 

dilakukan oleh karyawan.  

Hukuman akan diberikan pada karyawan baik berupa skorsing ataupun 

penghentian, apabila karyawan melakukan perilaku yang melanggar peraturan 

seperti (pencurian, pelanggaran, kemalasan dalam bekerja ataupun hal negatif 

lainnya) demikian sebaliknya apabila karyawan dapat melakukan pekerjaan 

dengan baik maka bisa diberikan penghargaan atau tanda jasa. 

7) Mempermudah Pekerjaan 

Pemimpin dapat mempermudah pekerjaan kelompok dan meningkatkan 

harapan kepada bawahan bahwa usahanya untuk mencapai pelaksanaan kerja 

terbaik akan berhasil. Dalam mempermudah pelaksanaan pekerjaan terdapat 

faktor-faktor ekstra yang mempengaruhi karyawan. Faktor-faktor tersebut 

seperti: tersedianya pengadaan yang memadai, perlengkapan, dan informasi. 

8) Kepemimpinan yang supportive. 

Pemimpin seharusnya membuat cara agar pelaksanaan kerja lebih mudah 

ditempuh dengan memberikan dukungan psikologis kepada karyawan yang 

merasa tidak senang, tertekan, atau mendapatkan pekerjaan yang membosankan. 

Kepemimpinan yang suportif dan bijaksana sangat penting dalam situasi dimana 

tekanan pekerjaan berlebihan, konflik perasaan yang kuat, dan konflik 

antarpribadi sedang terjadi. 
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b. Komitmen Organisasi (X2) 

 Komitmen merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

prestasi kerja, dimana seseorang yang memiliki komitmen terhadap organisasi 

maka dia akan bersedia untuk bekerja dengan baik demi perusahaan dan bersedia 

terlibat dalam kegiatan perusahaan. 

Menurut Meyer dan Allan (dalam Sumbodo, 2000:114) yang dikutip 

Sudarma (2004:402) bentuk komitmen organisasi yang keseluruhannya 

mempunyai implikasi terhadap kelanjutan partisipasi individu dalam organisasi : 

1. Affective Commitment 

 Merupakan kuatnya hasrat seseorang untuk tetap bekerja pada sebuah 

organisasi karena ia merasa cocok dan mau melakukannya. Komitmen afektif 

terhadap organisasi menurut Allen dan Meyer (1993) yang dikutip Sudarma 

(2004:402) merupakan variable keterikatan emosional terhadap organisasi, yang 

meliputi penerimaan nilai - nilai organisasi dan keinginan untuk tetap tinggal 

bersama organisasi. 

Allan dan Meyer (1990) yang dikutip N. H. Setiadi menyatakan bahwa komitmen 

afektif dipengaruhi oleh : 

g. Daya tarik pekerjaan  

h. Kejelasan peran 

i. Kejelasan tujuan  

j. Kesulitan tujuan 

k. Penerimaan terhadap gagasan karyawan 

l. Ikatan antar karyawan 
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2. Normative Commitment 

 Komitmen normatif adalah perasaan wajib yang ada pada karyawan untuk 

tetap berada di dalam organisasi karena ia merasa berkewajiban untuk tetap 

tinggal di sana. Wainer mendefinisikan sebagai tekanan normative yang 

terinternalisasi secara keseluruhan untuk bertingkah laku tertentu sehingga 

memenuhi tujuan dan keinginan organisasi.  

Menurut Allan dan Meyer (1990) yang dikutip N.H Setiadi komitmen normative 

dipengaruhi oleh : 

a. Perasaan dibutuhkan 

b. Perlakuan adil 

c. Perasaan dipentingkan 

3. Continuance Commitment 

 Komitmen kontinuans menurut Allan dan Meyer (1993) yang dikutip 

Sudarma (2004) adalah komitmen yang didasarkan pada biaya yang ditanggung 

karyawan bila keluar dari organisasi. Dapat dikatakan komitmen terhadap 

organisasi dengan menunjukan keterikatan psikologis terhadap suatu organisasi 

yang berhubungan dengan persepsi nilai yang telah ditanamkan dalam studi 

organisasi dan efeknya pada kesempatan keluar dari organisasi. Continuance 

commitment merupakan komitmen yang rasional. Karyawan bertahan karena 

membutuhkan, dia tidak bisa memilih identitas sosial lain karena ancaman, 

kerugian. Karyawan di sini memperhitungkan untung - rugi. Jadi komitmen 

kontinuans adalah kuatnya hasrat seseorang untuk tetap bekerja pada sebuah 

organisasi karena ia membutuhkannya dan tidak mampu berbuat lain. 
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Menurut Allan dan Meyer (1990) yang dikutip N.H Setiadi komitmen kontinuans 

dipengaruhi oleh : 

f. Transfer ketrampilan dari organisasi 

g. Pendidikan formal 

h. Kesempatan untuk pindah tempat, jika keluar dari organisasi  yang 

bersangkutan.  

i. Pensiun yang hilang jika keluar dari organisasi  yang bersangkutan. 

j. Kesempatan mendapatkan organisasi lain yang lebih baik. 

Atas pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi indikator 

komitmen organisasi adalah :  

1. Komitmen afektif 

2. Komitmen kontinuans 

3. Komitmen normative 

 

c. Motivasi ( X3). 

 Motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif. Dapat pula diartikan 

hal atau keadaan menjadi motif. Motivasi kerja yaitu sesuatu yang menimbulkan 

semangat atau dorongan kerja. Kuat dan lemahnya motivasi seorang tenaga kerja 

ikut menentukan besar kecil prestasi kerja atau kinerjanya. Adapun indikator 

motivasi yaitu : 

1) Kebutuhan fisik 

Kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

seseorang, seperti makan, minum, udara, perumahan dan lain-lainnya. 
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Keinginan memenuhi kebutuhan fisik ini merangsang seseorang berperilaku 

dan bekerja giat. 

2) Kebutuhan keamanan dan keselamatan 

Kebutuhan akan keamanan dari ancaman, yakni merasa aman dari ancaman 

kecelakaan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan. 

3) Kebutuhan sosial 

Kebutuhan sosial, teman, dicintai dan mencintai serta diterima dalam 

pergaulan kelompok karyawan dan lingkungannya.  

4) Kebutuhan penghargaan diri dan pengakuan 

Kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan serta penghargaan dari 

karyawan dan masyarakat lingkungannya. 

5) Kebutuhan aktualisasi diri 

Kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kecakapan, 

kemampuan, keterampilan dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja 

yang sangat memuaskan atau luar biasa yang sulit dicapai orang lain . 

 

3.3.2  Variabel Terikat (Y) atau Variabel Dependent 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan ( Y ). 

Kinerja adalah tingkat sejauhmana keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Biasanya orang yang kinerjanya tinggi disebut sebagai orang yang 

produktif, tetapi sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar dikatakan 

sebagai tidak produktif atau berperformance rendah. Adapun indikator kinerja 

yaitu : 
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1) Kualitas kerja 

Tingkat dimana hasil aktivitas yang dikehendaki mendekati sempurna dalam 

arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas, maupun 

memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. 

2) Kuantitas kerja 

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah 

unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3)  Supervisi yang diperlukan meliputi: kebutuhan saran arahan atau  perbaikan.  

4)   Kehadiran meliputi: regularitas, dapat dipercaya, diandalkan dan ketepatan 

waktu. Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

 5) Konservasi meliputi: pencegahan, pemborosan, kerusakan dan 

pemeliharaan. Tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, 

teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari 

setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh 

(Suharsimi, 2006:129). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karyawan 

bagian penyadapan Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo 

Kabupaten Jepara. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data - 

data mengenai karyawan bagian penyadapan Perkebunan Nusantara IX (Persero) 
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Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara, catatan, arsip, brosur dan lain sebagainya 

yang berguna sebagai pelengkap. 

  

3.5  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara - cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data (Suharsimi, 2006:221). Keberhasilan pengumpulan 

data sangat dipengaruhi oleh metode pengumpulan data, karena data yang 

terkumpul akan digunakan sebagai bahan analisis dan pembahasan. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.5.1 Metode Kuesioner/angket 

 Metode kuesioner/angket adalah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan pribadinya atau hal-hal 

yang ia ketahui (Suharsimi, 2006:225). Jadi kuesioner adalah pengumpulan 

informasi dengan cara mengedarkan daftar tertulis untuk dijawab secara tertulis 

pula oleh responden. Sedangkan angket data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa angket tertutup dimana jawabannya sudah tersedia, sehingga responden 

(karyawan Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten 

Jepara) tinggal memilih jawaban yang tersedia. 

Di dalam pemberian skor digunakan skala likert yang merupakan cara 

untuk menentukan skor. Adapun untuk masing-masing jawaban diberi skor 

sebagai berikut : 

1) Jawaban A (Sangat Baik) diberi nilai 5 

2) Jawaban B (Baik) diberi nilai 4 
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3) Jawaban C (Cukup) diberi nilai 3 

4) Jawaban D (Tidak Baik) diberi nilai 2 

5) Jawaban E (Sangat Tidak Baik) diberi nilai 1 

3.5.2 Metode Dokumentasi  

 Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai berbagai variabel 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda, dan sebagainya (Suharsimi, 2006:231). Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang: 

1) Daftar jumlah karyawan  penyadap Perkebunan Nusantara IX (Persero) 

Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara. 

2) Data profil Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo 

Kabupaten Jepara. 

3.5.3 Analisis Deskriptif variable 

  Analisis deskriptif variabel digunakan untuk mengkaji variabel-variabel 

yang ada pada penelitian ini yang terdiri dari kepemimpinan, komitmen, motivasi, 

dan kinerja. Hasil dari analisis deskriptif variabel responden tentang pengaruh 

kepemimpinan, komitmen, dan motivasi terhadap kinerja karyawan di Perkebunan 

Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara, 

 

3.6     Validitas dan Realibilitas 

3.6.1  Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat - tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi, 2006: 168). Sebuah 
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instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Untuk 

menghitung validitas suatu instrumen dapat menggunakan program SPSS For 

windows release 16.0. 

3.6.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Suharsimi, 2006: 178).  

Uji reliabilitas dapat menggunakan SPSS versi 16.0 dengan memilih menu 

analyze kemudian pilih sub menu scale, lalu pilih reliability analysis. Hasil 

analisis tersebut akan diperoleh melalui Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 

(Nunnally dalam Ghazali 2009:46). Berdasarkan uji coba angket kepada 30 

responden diperoleh hasil Cronbach Alpha  dari semua variabel > 0,60 yaitu 

dengan nilai sebesar 0.969 sehingga semua indikator yang digunakan tersebut 

reliabel atau handal untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Regresi Berganda 

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis regresi 

berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

kepemimpinan, komitmen organisasi, dan motivasi ekstern terhadap kinerja 

karyawan bagian penyadapan Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


54 
 

 
 

Kalitelo Kabupaten Jepara. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program 

aplikasi komputer SPSS for windows release 16.0. dengan persamaan regresi 

dengan model sebagai berikut : 

Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+e 

Keterangan : 

Y  : Kinerja Karyawan 

X1  : Kepemimpinan 

X2  : Komitmen 

X3  : Motivasi 

a  : Konstanta 

b1b2b3 : Koefisien Variabel 

e  : Standar Error 

 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa data yang 

digunakan berdistribusi normal dan dalam model tidak mengandung 

multikolinieritas dan heterokedastisitas. 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak (Imam Gozali, 2006:147). Model regresi yang baik ialah model 

yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang 

digunakan ialah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 
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distribusi komulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi komulatif dari 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan 

ploting data yang akan dibandingkan dengan garis diagonal. Ukurannya adalah jika 

distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya 

akan mengikuti garis diagonalnya. Alat analisis yang dapat digunakan adalah 

dengan melihat tampilan plot atau data dapat juga menggunakan uji Kolmogrov 

(Ghozali,2009:147). 

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas terjadi apabila ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independen. Jika variabel saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini 

tidak orthogonal . variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai 

korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2006:95). 

Akibat bagi model regresi yang mengandung multikolinieritas adalah bahwa 

kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya 

variabel independen. Tingkat signifikan yang digunakan untuk menolak hipotesis 

yang salah juga akan semakin besar. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi 

adalah sebagai berikut : 

a) Nilai R2 yang menghasilkan suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang 

tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


56 
 

 
 

b) Menganalisis matrik korelasi antar variabel-variabel independen. Jika ada 

korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,9) maka model regresi tersebut 

terdapat multikolinieritas. 

c) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance 

inflation factor). Jika nilai VIF lebih besar dari 1 dan kurang dari 10 

sedangkan toleransinya kurang dari 1 maka model regresi tidak mengandung 

multikolinieritas. 

3.7.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai 

varian yang sama untuk semua observasi. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya terjadi heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antar 

nilai prediksi variabel dependen (SRESID) dan dengan residunya (ZPRED). 

Ukuranya jika ada plot tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola 

teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

diatas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas 

(Ghozali, 2006:125). 

3.7.2.4 Uji autokorelasi 

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel penggangu saling 

berurutan terjadi serial korelasi (Ghozali, 2005:95). Terjadi atau tidaknya 

autokorelasi dapat dilihat dari nilai dw Durbin-Watson (DW). Tidak ada 

Autokorelasi positif atau negatif bila = du < dw < 4 – du, di dalam penelitian ini 
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taraf signifikansinya adalah 5%, jumlah sampel 171 responden dan variabel 

independen adalah 3 (k=3). 

 

3.7.3 Pengujian hipotesis 

Pegujian hipotesis (Ha) yaitu ada pengaruh kepemimpinan, komitmen 

organisasi, motivasi terhadap kinerja karyawan bagian penyadapan Perkebunan 

Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara dilakukan dengan 

menggunakan alat uji statistik yaitu uji t dan uji F. 

3.7.3.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (uji t) 

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dalam perhitungan uji t 

dengan menggunakan SPSS yaitu membandingkan antara signifikansi hitung 

masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan nilai signifikansi 

hitung dengan taraf signifikansi �5%, apabila perhitungan signifikansi hitung 

masing-masing variabel bebas (X1,X2,X3)< � 5% maka Ho ditolak dan Ha 

diterima artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

3.7.3.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (uji F) 

Uji F dilakukaan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Uji F dilakukan dengan 

menggunakan SPSS yaitu membandingkan antara signifikansi hitung dengan 

signifikansi � 5% apabila penghitungan signifikansi hitung < � 5% maka Ho 

ditolak dan Ha diterima dan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 
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3.8 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi terikat. Nilai koefisien determinasi adalah nol 

sampai satu. Nilai R2 yang kecil berarti variabel-variabel bebas dalam 

menjalankan variabel terikat sangat terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel-

variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memperediksi variasi variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Singkat Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji 

Kalitelo Kabupaten Jepara. 

Gambaran singkat perkebunan organisasi PT. Perkebunan XVIII (Persero) 

sampai menjadi Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo 

Kabupaten Jepara dari tahun 1945 sampai dengan sekarang tahun 2011 

mengalami banyak perubahan yang terdiri dari 7 periode dari segi kepemimpinan 

dimana sempat diambil alih oleh Pemerintah Belanda sampai kembali ke tangan 

Pemerintah Indonesia dan menjadi BUMN.  

Karyawan merupakan salah satu nyawa dari perusahaan, karena tanpa 

adanya karyawan yang baik dan profesional, suatu perusahaan tidak akan dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang pimpinan harus memiliki cara 

bagaimana para karyawan merasa betah dan merasa dihargai dalam perusahaan. 

Salah satu cara untuk memotivasi karyawan adalah dengan memberikan fasilitas-

fasilitas pada tempat kerja. Pada Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji 

Kalitelo Kabupaten Jepara, tempat dan fasilitas untuk para karyawan sudah cukup 

memadai. Sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas juga tersedia, tersedia 

juga tempat ibadah (mushola) untuk karyawan yang akan melaksanakan ibadah 

sholat. Perkebunan Nusantara IX (Persero) juga melakukan peningkatan motivasi 

bagi karyawan dengan mengadakan siraman rohani yang dilakukan setiap 1 bulan 
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sekali, langkah ini dilaksankan guna memberikan motivasi dan penyejukan bagi 

para karyawan. Selain itu, pimpinan juga memberikan kebijakan berupa 

pemberian reward bagi karyawan yang memiliki prestasi kerja yang baik. Semua 

langkah yang diberikan oleh pimpinan semata-mata hanya untuk memotivasi 

karyawan agar bekerja secara semangat sehingga akan meningkatkan kinerja bagi 

para karyawan, dan dapat mencapai tujuan bersama. 

4.1.2 Struktur organisasi 

Dalam struktur organisasi kerjanya bahwa Perkebunan Nusantara IX 

(Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara dipimpin oleh seorang 

Administratur yang merupakan pejabat pelaksana tertinggi perusahaan tersebut. 

Tugas utama dari Administratur ini adalah mengkoordinasikan, memimpin, dan 

mengawasi semua kegiatan dalam bidang tanaman, proses produksi, administrasi, 

dan pengembangan wilayah perkebunan. Administratur bertanggung jawab 

terhadap direksi Perkebunan Nusantara IX (Persero) yang berkantor pusat di 

Semarang Jawa Tengah. 

Pada struktur organisasi di tingkat kebun terdiri dari dua orang sinder 

kepala, satu sinder kantor, dan pakam (Pasukan Keamanan). Dua sinder kepala 

tersebut bertanggung jawab kepada administratur atau wilayah kebunnya, serta 

masing–masing sinder kepala bertugas mengkoordinasi beberapa afdeling dan unit 

pengolahan yang dikepalai oleh sinder afdeling dan sinder teknik. Sinder kantor 

atau dapat disebut  juga kepala tata usaha, adalah seorang pejabat yang membantu 

administratur dalam bidang administrasi dan keuangan, pergudangan umum, dan 

bertugas sebagai pembantu teknis administratur dalam menjalankan tugasnya. 
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4.2  Hasil analisis data 

4.2.1 Analisis deskriptif variabel 

Analisis deskriptif variabel digunakan untuk mengkaji variabel-variabel 

yang ada pada penelitian ini yang terdiri dari kepemimpinan, komitmen, motivasi, 

dan kinerja. Hasil dari analisis deskriptif variabel responden tentang pengaruh 

kepemimpinan, komitmen, dan motivasi terhadap kinerja karyawan di Perkebunan 

Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara, adalah sebagai 

berikut Tabel 4.1: 

1. Kepemimpinan 

Tabel 4.1 Kriteria variabel kepemimpinan 

Indikator 
Evaluasi Kinerja Individual 

Jmlh 
SB B C TB STB 

1. Pimpinan bisa memantau aktivitas 

intern lingkungannya 

43 61 46 18 3 171 

25% 36% 27% 11% 2% 100% 

2. Pimpinan bisa menjadi penghubung 

peran antar pribadi setiap karyawan 

57 14 38 53 9 171 

33% 8% 22% 31% 5% 100% 

3. Pimpinan mampu melaksanakan 

tugasnya dengan baik 

49 74 37 6 5 171 

29% 43% 22% 4% 3% 100% 

4. Seberapa berat hukuman / ganjaran jika 

melakukan kesalahan dalam berkerja 

49 28 44 47 3 171 

29% 16% 26% 27% 2% 100% 

5. Seberapa besar penghargaan atau 

imbalan 

46 57 41 18 9 171 

27% 33% 24% 11% 5% 100% 

6. Hukuman atau ganjaran jika terlambat 

masuk kerja 

40 31 51 31 18 171 

23% 18% 30% 18% 11% 100% 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


62 
 

 
 

7. Apakah pimpinan memberikan 

perlengkapan dan pengadaan tambahan  

37 56 59 18 1 171 

22% 33% 35% 11% 1% 100% 

8. Apakah pimpinan sering memberikan 

informasi  

58 50 44 9 10 171 

34% 29% 26% 5% 6% 100% 

9. Apakah peralatan yang diberikan dari 

perusahan membantu  

33 55 39 27 17 171 

19% 32% 23% 16% 10% 100% 

10. Pimpinan memberikan saran / nasihat 

teknis yang penting bagi karyawan 

28 36 68 23 16 171 

16% 21% 40% 13% 9% 100% 

11. Apakah pimpinan pernah   memberikan 

pelatihan kerja kepada karyawan 

20 56 63 26 6 171 

12% 33% 37% 15% 4% 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas nampak bahwa pimpinan bisa memantau 

aktivitas intern lingkungannya mencapai 36%, namun terdapat pimpinan sangat 

tidak bisa memantau aktivitas intern lingkungannya relatif sedikit yaitu 2%. 

pimpinan sangat bisa menjadi penghubung peran antar pribadi setiap karyawan 

mencapai mencapai 33%, namun terdapat pimpinan sangat tidak bisa menjadi 

penghubung peran antar pribadi setiap karyawan relatif sedikit yaitu 5%. 

Pimpinan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik mencapai 43%, namun 

terdapat pimpinan mampu melaksanakan tugasnya dengan sangat tidak baik 

sebanyak 3%. hukuman atau ganjaran jika melakukan kesalahan dalam berkerja 

mencapai 29%, namun terdapat hukuman / ganjaran jika melakukan kesalahan 

dalam berkerja sebanyak 2%.  

Penghargaan atau imbalan yang diberikan mencapai 33% namun ada yang 

berpendapat penghargaan atau imbalan yang diberikan sangat sedikit sebanyak 
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5%. Hukuman atau ganjaran jika terlambat masuk kerja, cukup mencapai 30% 

dan yang berpendapat hukuman atau ganjaran jika terlambat masuk kerja sangat 

rendah 11%. Pimpinan memberikan perlengkapan dan pengadaan tambahan 

cukup sebanyak 35% dan yang berpendapat pimpinan memberikan perlengkapan 

dan pengadaan tambahan sangat kurang relatif rendah yaitu 1%. Pimpinan sangat 

sering memberikan informasi 34% namun ada yang berpendapat pimpinan kurang 

memberikan informasi 5%. Peralatan yang diberikan dari perusahan membantu 

sebanyak 32% dan yang berpendapat peralatan yang diberikan dari perusahan 

sangat kurang membantu sebanyak 10%.  

Pimpinan cukup memberikan saran atau nasihat teknis yang penting bagi 

karyawan sebanyak 40% dan yang berpendapat pimpinan sangat kurang 

memberikan saran atau nasihat teknis yang penting bagi karyawan sebanyak 9%. 

Pimpinan cukup memberikan pelatihan kerja kepada karyawan sebanyak 37% dan 

yang berpendapat pimpinan sangat kurang memberikan pelatihan kerja kepada 

karyawan sebanyak 4%. 

Pada variabel kepemimpinan digunakan 11 pertanyaan, masing-masing 

pertanyaan memiliki skor 1 sampai 5. Hasil penelitian tentang kepemimpinan 

Nusantara IX (Persero) diperoleh skor total 6611, skor maksimal = 11 x 5 x 171 = 

9405, skor minimal = 11x 1 x 171 = 1881, jadi  

DP = skor total : skor maksimal x 100% = 6611 : 9405 x 100% = 70,29%. Berikut  
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Tabel 4.2 Kategori variabel kepemimpinan 

Interval Skor Kategori 

7900   Skor 9405 Sangat baik 

6395   Skor  7900 Baik 

4891   Skor  6395 Cukup 

3386   Skor  4891 Tidak baik 

1881    Skor  3386 Sangat tidak baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.2 kategori variabel kepemimpinan termasuk kategori baik 

 

2. Komitmen  

Tabel 4.3 Kriteria variabel komitmen 

Indikator 
Evaluasi Kinerja Individual 

Jmlh 
SB B C TB STB 

1. Menyukai pekerjaan yang sekarang 
9 36 73 34 19 171 

5% 21% 43% 20% 11% 100% 

2. Nyaman berkerjasama dengan karyawan 

yang lain 

7 68 68 20 8 171 

4% 40% 40% 12% 5% 100% 

3. Perasaan bangga dan berguna berkaitan 

dengan pekerjaan  sekarang 

3 29 81 35 23 171 

2% 17% 47% 20% 13% 100% 

4. Merasa bahwa tugas yang kerjakan 

mempunyai arti penting bagi organisasi 

11 41 62 23 34 171 

6% 24% 36% 13% 20% 100% 

5. Pekerjaan sekarang lebih baik dari 47 46 46 29 3 171 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


65 
 

 
 

pekerjaan yang lain 27% 27% 27% 17% 2% 100% 

6. Keinginan selalu tetap bekerja di tempat 

sekarang. 

26 69 57 18 1 171 

15% 40% 33% 11% 1% 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas nampak bahwa karyawan cukup menyukai 

pekerjaan yang sekarang mencapai 43%, namun terdapat karyawan sangat tidak 

menyukai pekerjaan yang sekarang relatif sedikit yaitu 11%. Karyawan nyaman 

berkerjasama dengan karyawan yang lain sebanyak 40% dan karyawan sangat 

tidak nyaman berkerjasama dengan karyawan yang lain relatif sedikit yaitu 5%. 

Perasaan bangga dan berguna berkaitan dengan pekerjaan  sekarang sebanyak 

47% dan yang berpendapat sangat tidak bangga dan berguna berkaitan dengan 

pekerjaan  sekarang sebanyak 13%. Cukup merasa bahwa tugas yang kerjakan 

mempunyai arti penting bagi organisasi sebanyak 36% dan yang berpendapat 

sangat tidak merasa bahwa tugas yang kerjakan mempunyai arti penting bagi 

organisasi sebanyak 20%. Pekerjaan sekarang sangat lebih baik dari pekerjaan 

yang lain sebanyak 27% dan pekerjaan sekarang sangat tidak lebih baik dari 

pekerjaan yang lain, relatif sedikit yaitu 2%. Keinginan selalu tetap bekerja di 

tempat sekarang sebanyak 40% dan yang berpendapat sangat tidak ingin tetap 

bekerja di tempat sekarang, relatif sedikit yaitu 1% 

Pada variabel komitmen digunakan 6 pertanyaan, masing-masing 

pertanyaan memiliki skor 1 sampai 5. Hasil penelitian tentang komitmen 

Perkebunan Nusantara IX (Persero) diperoleh skor total 3238, skor maksimal = 6 

x 5 x 171 = 5130, skor minimal = 6x 1 x 171 = 1026, jadi DP = skor total : skor 
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maksimal x 100% =3238 : 1026 x 100% = 3,15%. Berikut tabel kategori variabel 

komitmen. 

Tabel 4.4 Kriteria variabel komitmen 

Interval Skor Kategori 

4309   Skor 5130 Sangat baik 

3488    Skor  4309 Baik 

2668   Skor 3488 Cukup 

1847   Skor 2668 Tidak baik 

1026    Skor  1847 Sangat tidak baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.4 kategori variabel komitmen termasuk kategori cukup. 

 

3. Motivasi 

Tabel 4.5 Kriteria variabel motivasi 

Indikator 
Evaluasi Kinerja Individual 

Jmlh 
SB B C TB STB 

1. Perusahaan memberikan asuransi 

keselamatan dan kesehatan sasuai 

dengan kebutuhan 

10 78 60 20 3 171 

6% 46% 35% 12% 2% 100% 

2. Perusahaan memberikan cuti sakit 

dan kesehatan sasuai dengan 

kebutuhan 

36 67 38 23 7 171 

21% 39% 22% 13% 4% 100% 

3. Perusahaan menyediakan tempat 36 51 67 17 0 171 
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parkir yang aman untuk menyimpan 

kendaran karyawan selama bekerja 
21% 30% 39% 10% 0% 100% 

4. Perusahaan memberikan tunjangan 

pension 

24 84 46 13 4 171 

14% 49% 27% 8% 2% 100% 

5. Perusahaan memberikan asuransi 

kepada karyawan 

17 40 79 32 3 171 

10% 23% 46% 19% 2% 100% 

6. Apakah komunikasi antara pimpinan 

dan bawahan terjalin dengan baik 

20 83 48 15 5 171 

12% 49% 28% 9% 3% 100% 

7. Kerja sama antar karyawan sangat 

diperlukan dalam pelaksanaan kerja 

47 72 44 7 1 171 

27% 42% 26% 4% 1% 100% 

8. Bagi karyawan yang berprestasi, 

perusahaan memberikan penghargaan 

11 80 67 11 2 171 

6% 47% 39% 6% 1% 100% 

9. Bagi karyawan yang telah lama 

bekerja akan diberikan penghargaan 

dari perusahaan 

33 56 50 26 6 171 

19% 33% 29% 15% 4% 100% 

10. Penghargaan yang di dapat dari luar 

perusahaan 

80 43 36 11 1 171 

47% 25% 21% 6% 1% 100% 

11. Kesempatan untuk bertindak dan 

berfikir secara mandiri 

25 57 48 34 7 171 

15% 33% 28% 20% 4% 100% 

12. Peluang untuk berpartisipasi dalam 

penentuan tujuan 

11 40 57 55 8 171 

6% 23% 33% 32% 5% 100% 

13. Memberikan kesempatan kepada 7 46 92 25 1 171 
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karyawan untuk melakukan tindakan 

kreatif dalam melaksanakan tugas 
4% 27% 54% 15% 1% 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas nampak bahwa perusahaan memberikan 

asuransi keselamatan dan kesehatan sasuai dengan kebutuhan karyawan mencapai 

46%, namun ada yang berpendapat perusahaan sangat kurang memberikan 

asuransi keselamatan dan kesehatan sasuai dengan kebutuhan karyawan, relatif 

sedikit yaitu 2%. Perusahaan memberikan cuti sakit dan kesehatan sasuai dengan 

kebutuhan sebanyak 39% dan yang berpendapat perusahaan memberikan cuti 

sakit dan kesehatan sangat tidak sasuai dengan kebutuhan sebanyak 2%. 

 Perusahaan cukup menyediakan tempat parkir yang aman untuk 

menyimpan kendaran karyawan selama bekerja sebanyak 39%  dan yang 

berpendapat Perusahaan sangat tidak menyediakan tempat parkir yang aman 

untuk menyimpan kendaran karyawan selama bekerja adalah 0%. Perusahaan 

memberikan tunjangan pensiun sebesar 49%, dan yang berpendapat perusahaan 

sangat tidak memberikan tunjangan pensiun sebesar 2%. Perusahaan cukup 

memberikan asuransi kepada karyawan sebesar 46% sedangkan yang berpendapat 

bahwa perusahaan sangat kurang memberikan asuransi kepada karyawan sebesar 

2%. Komunikasi antara pimpinan dan bawahan terjalin dengan baik sebesar 49% 

sedangkan yang berpendapat komunikasi antara pimpinan dan bawahan terjalin 

sangat tidak baik, relatif sedikit yaitu 3%. Kerja sama antar karyawan sangat 

diperlukan dalam pelaksanaan kerja sebesar 42%, sedangkan yang berpendapat 

kerja sama antar karyawan sangat tidak diperlukan dalam pelaksanaan kerja, 
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relatif sedikit yaitu 1%. Bagi karyawan yang berprestasi, perusahaan memberikan 

penghargaan sebesar 47%, sedangkan yang berpendapat karyawan yang 

berprestasi, perusahaan sangat tidak memberikan penghargaan hanya sebesar 1%.  

Bagi karyawan yang telah lama bekerja akan diberikan penghargaan dari 

perusahaan, tergolong baik sebesar 33%, namun ada yang beranggapan karyawan 

yang telah lama bekerja sangat tidak diberikan penghargaan dari perusahaan 

sebesar 4%. Penghargaan yang di dapat dari luar perusahaan sangat diberikan 

sebesar 47% sedangkan yang berpendapat penghargaan sangat tidak didapat dari 

luar, relatif kecil yaitu 1%. Kesempatan untuk bertindak dan berfikir secara 

mandiri tergolong baik sebesar 33% namun ada yang berpendapat bahwa 

kesempatan untuk bertindak dan berfikir secara mandiri tergolong sangat tidak 

diberikan sebesar 4%. Peluang untuk berpartisipasi dalam penentuan tujuan 

tergolong cukup sebesar 33% sedangkan yang berpendapat peluang untuk 

berpartisipasi dalam penentuan tujuan sangat kurang diberikan sebesar 5%. 

Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melakukan tindakan kreatif 

dalam melaksanakan tugas tergolong cukup sebesar 54%, sedangkan yang 

berpendapat kesempatan kepada karyawan untuk melakukan tindakan kreatif 

dalam melaksanakan tugas tergolong sangat rendah sebesar 1%. 

Pada variabel motivasi digunakan 13 pertanyaan, masing-masing 

pertanyaan memiliki skor 1 sampai 5. Hasil penelitian tentang motivasi 

Perkebunan Nusantara IX (Persero) diperoleh skor total 7795, skor maksimal = 13 

x 5 x 171 =11115, skor minimal = 13x 1 x 171 =2223, jadi DP = skor total : skor 
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maksimal x 100% =7795 : 11115 x 100% = 70,13%. Berikut tabel kategori 

variabel motivasi 

Tabel 4.6 Kriteria variabel motivasi 

Interval Skor Kategori 

9337    Skor  11115 Sangat baik 

7558    Skor  9337 Baik 

5780    Skor  7558 Cukup 

4001   Skor 5780 Tidak baik 

2223  Skor  4001 Sangat tidak baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.6 kategori variabel motivasi termasuk kategori baik. 

 

4. Kinerja 

 Tabel 4.7 Kriteria variabel kinerja 

Indikator 
Evaluasi Kinerja Individual 

Jmlh 
SB B C TB STB 

1. Bisa menyelesaikan pekerjaan 

semaksimal mungkin dengan penuh 

tanggung jawab terhadap perusahaan 

19 29 47 66 10 171 

11% 17% 27% 39% 6% 100% 

2. Pekerjaan yang dihasilkan sesuai 

dengan ketelitian dan kecermatan 

10 38 105 18 0 171 

6% 22% 61% 11% 0% 100% 

3. Pekerjaan yang diberikan dapat 

selesaikan dengan benar, cermat, dan 

23 49 44 41 14 171 

13% 29% 26% 24% 8% 100% 
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cepat 

4. Pekerjaan yang dihasilkan sesuai 

dengan target yang ditentukan 

perusahaan 

0 37 38 62 34 171 

0% 22% 22% 36% 20% 100% 

5. Dapat menyelesaikan dengan tepat 

waktu pekerjaan tambahan yang 

diberikan perusahaan 

11 13 65 65 17 171 

6% 8% 38% 38% 10% 100% 

6. Dapat menyelesaikan dengan tepat 

waktu pekerjaan pokok yang 

diberikan perusahaan 

15 50 69 32 5 171 

9% 29% 40% 19% 3% 100% 

7. Agar dapat menghasilkan pekerjaan 

yang berkualitas pimpinan perlu 

memberikan pengarahan sebelum 

menjalankan tugas 

0 28 116 10 17 171 

0% 16% 68% 6% 10% 100% 

8. Pimpinan pernah memberikan saran 

atau nasihat teknis yang penting bagi 

karyawan 

17 18 110 21 5 171 

10% 11% 64% 12% 3% 100% 

9. Pimpinan bisa memberikan ide-ide 

atau gagasan kreatif yang 

berhubungan dengan pekerjaan 

10 116 8 27 10 171 

6% 68% 5% 16% 6% 100% 

10. Selalu datang bekerja tepat waktu 
29 61 34 31 16 171 

17% 36% 20% 18% 9% 100% 

11. Berusaha dengan lebih keras 2 38 50 59 22 171 
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daripada yang seharusnya 1% 22% 29% 35% 13% 100% 

12. Kuantitas kerja melebihi rata-rata 

rekan kerja lain 

4 55 105 7 0 171 

2% 32% 61% 4% 0% 100% 

13. Dapat memanfaatkan dan 

menggunakan fasilitas pekerjaan 

seefektif mungkin. 

12 54 63 25 17 171 

7% 32% 37% 15% 10% 100% 

14. Bisa menyelesaikan pekerjaan 

semaksimal mungkin dengan penuh 

tanggung jawab terhadap perusahaan 

3 52 88 28 0 171 

2% 30% 51% 16% 0% 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas nampak bahwa karyawan cukup bisa 

menyelesaikan pekerjaan semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab 

terhadap perusahaan sebesar 27%, dan karyawan tidak bisa menyelesaikan 

pekerjaan semaksimal mungkin sebesar 6%. Pekerjaan yang dihasilkan cukup 

sesuai dengan ketelitian dan kecermatan sebesar 61% sedangkan pekerjaan yang 

sangat tidak bisa dihasilkan sesuai dengan ketelitian dan kecermatan sebesar 0%. 

Pekerjaan yang diberikan dapat selesaikan dengan benar, cermat, dan cepat, 

tergolong baik sebesar 29% sedangkan pekerjaan yang diberikan dapat selesaikan 

dengan benar, cermat, dan cepat, tergolong sangat tidak baik sebesar 8%. 

Pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan target yang ditentukan perusahaan, 

tergolong tidak baik yaitu sebesar 36%. Dapat menyelesaikan dengan tepat waktu 

pekerjaan tambahan yang diberikan perusahaan, tergolong cukup sebesar 38% 
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sedangkan dapat menyelesaikan dengan tepat waktu pekerjaan tambahan yang 

diberikan perusahaan, tergolong sangat tidak bisa sebesar 10%.  

Dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas pimpinan perlu 

memberikan pengarahan sebelum menjalankan tugas, tergolong cukup sebesar 

68%   sedangkan dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas pimpinan perlu 

memberikan pengarahan sebelum menjalankan tugas,  tergolong sangat kurang 

sebesar 10%. Pimpinan pernah memberikan saran atau nasihat teknis yang penting 

bagi karyawan, tergolong cukup sebesar 64%, sedangkan pimpinan pernah 

memberikan saran atau nasihat teknis yang penting bagi karyawan, tergolong 

sangat kurang sebesar 3%. Pimpinan bisa memberikan ide-ide atau gagasan 

kreatif yang berhubungan dengan pekerjaan, tergolong baik sebesar 68% 

sedangkan pimpinan bisa memberikan ide-ide atau gagasan kreatif yang 

berhubungan dengan pekerjaan, tergolong sangat tidak baik sebesar 6%. 

Karyawan selalu datang bekerja tepat waktu, tergolong baik 36%, sedangkan 

karyawan selalu datang bekerja tepat waktu, tergolong sangat tidak baik 9%. 

Karyawan berusaha dengan lebih keras daripada yang seharusnya, tergolong tidak 

baik 35%. Kuantitas kerja melebihi rata-rata rekan kerja lain, tergolong cukup 

sebesar 61%, sedangkan kuantitas kerja melebihi rata-rata rekan kerja lain, 

tergolong sangat tidak baik sebesar 0%. Dapat memanfaatkan dan menggunakan 

fasilitas pekerjaan seefektif mungkin, tergolong cukup sebesar 37%, sedangkan 

dapat memanfaatkan dan menggunakan fasilitas pekerjaan seefektif mungkin, 

tergolong sangat tidak baik sebesar 10%. Bisa menyelesaikan pekerjaan 

semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab terhadap perusahaan, 
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tergolong cukup sebesar 51%, sedangkan bisa menyelesaikan pekerjaan 

semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab terhadap perusahaan, 

tergolong sangat tidak bisa sebesar 0%. Pada variabel kinerja digunakan 14 

pertanyaan, masing-masing pertanyaan memiliki skor 1 sampai 5. Hasil penelitian 

tentang kinerja Nusantara IX (Persero) diperoleh skor total 7304, skor maksimal = 

14 x 5 x 171 =11970, skor minimal = 14x 1 x 171 =2394, jadi DP = skor total : 

skor maksimal x 100% =7304 : 11970 x 100% = 61,01%. Berikut tabel kategori 

variabel motivasi : 

Tabel 4.8 Kategori variabel kinerja 

Interval Skor Kategori 

10055    Skor  11970 Sangat baik 

8140    Skor  10055 Baik 

6224    Skor  8140 Cukup 

4309    Skor  6224 Tidak baik 

2394    Skor  4309 Sangat tidak baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.8 Kategori variabel kinerja termasuk kategori cukup. 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


75 
 

 
 

Tabel 4.9 Hasil olahan SPSS 16.00 Variabel Kepemimpinan, Komitmen dan 

Motivasi terhadap Kinerja. 

No Keterangan  Pengujian Nilai Sig. t VIF Tolerence 

Cor. 

Partial 

1 

Asym. Sig.(2-

tailed) 

Kolomogrov

-Smirnov 0.794           

2 Durbin-Watson 

Uji 

Autokorelasi 1.549           

3 

Asym. Sig.(2-

tailed) Runs Test 0.818           

4 Coefficients Multikolonieritas             

  Constant   4.613 0.127 1.536       

  Kepemimpinan   0.413 0.000 7.611 1.078 0.927 0.507 

  Komitmen   0.056 0.606 0.516 1.175 0.851 0.04 

  Motivasi   0.462 0.000 8.603 1.127 0.887 0.554 

5 Coefficients Uji Glejser             

  Kepemimpinan     0.851         

  Komitmen     0.115         

  Motivasi     0.14         

6 Anova b Uji F 58.348 0         

7 

Adjusted R 

Square 

Determinasi 

Ganda (R2) 0.503           

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 
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4.2.2 Normalitas Data 

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel 

dependen Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel independen 

diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji normalitasnya. 

Hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (merujuk 

pada Tabel : 4.9 hal.75 pada pengujian Kolomogorov-Smirnov) 

Analisis data hasil Output: 

• Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

• Kriteria  penerimaan H0  

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

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,794 = 79,4% > 5% , maka H0 diterima. Artinya 

variabel kinerja berdistribusi normal. (merujuk pada Tabel : 4.9 hal.85 pada 

pengujian Kolmogorov-Smirnov) 

Analisis data hasil Output : 

• Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

• Kriteria  penerimaan H0  

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

Dari tabel (merujuk pada Tabel : 4.9 hal.75) diperoleh nilai sig = 0,794 = 

79,4% > 5% , maka H0 diterima. Artinya variabel kinerja berdistribusi normal. Uji 
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normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot  sebagai berikut pada 

gambar 4.10. 

Gambar 4.10 Hasil output SPSS 16. Normal P-P Plot dengan Variabel Terikat 

Kinerja karyawan 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

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

mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel 

dependen Y memenuhi asumsi normalitas. 

Uji normalitas juga dapat dilihat pada diagram histogram  pada gambar 

4.11. Pada diagram histogram terlihat data yang memiliki bentuk kurva dengan 

kemiringan seimbang sisi kiri dan kanan,  dengan nilai skewness mendekati 0, 

maka variabel dependen Y memenuhi asumsi normalitas. 
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Gambar 4.11 Hasil output SPSS 16. diagram histogram Variabel Terikat Kinerja  

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini meliputi uji autokorelasi, uji 

multikolonieritas dan uji heterokedastisitas. 

1. Uji Autokorelasi 

Untuk melihat terjadi atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model 

regresi (merujuk pada Tabel : 4.9 hal.75 pada pengujian autokorelasi) 

Hasil yang digunakan untuk menganalisis adalah sebagai berikut: 

Ho = tidak ada korelasi antar variabel independen. 

Ha= ada korelasi antar variabel independen. 

Kriteria pengambilan keputusan: 

dengan n =171 k = 3 diperoleh dl =1,482 du = 1,604 
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Pada tabel model summary diperoleh nilai DWhitung = 1,549. Karena nilai DWhitung 

= 1,549 jadi perlu dilakukan uji lanjut untuk memastikan terjadi atau tidaknya 

autokorelasi. Uji lanjut yang digunakan untuk  mengetahui terjadi atau tidaknya 

autokorelasi dilakukan uji runs test (merujuk pada Tabel : 4.9 hal.75 pada 

pengujian runs test) 

Analisis data hasil Output : 

• Untuk menguji normalitas data digunakan hipotesis sebagai 

berikut: 

H0 : terjadi autokorelasi dalam model regresi 

H1 : tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. 

Kriteria  penerimaan H0  

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

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,818 = 81,8% ≥ 5% , maka H0 diterima. 

Artinya variabel tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. 

2. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

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

terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai toleransi dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 10% dan nilai VIF < 10, 

maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam 

model regresi (merujuk pada Tabel : 4.9 hal.75 pada pengujian 

multikolinieritas,VIF) 
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 Dari tabel ( merujuk pada Tabel : 4.9 hal.75 pada pengujian 

multikolinieritas, VIF ) terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance > 

0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas 

antar variabel bebas dalam model regresi ini. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran variabel bebas. Penyebaran yang 

acak menunjukkan model regresi yang baik. Dengan kata lain tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

mengamati grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di 

bawah sumbu Y.  Berikut hasil pengolahan menggunakan program SPSS 16, 

Gambar 4.12. 

Pada grafik scatterplot gambar 4.12 terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. 

Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. 
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Gambar 4.12 Hasil output SPSS 16. multikolonieritas Variabel Terikat Kinerja  

  

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Selain dengan mengamati grafik scatterplot Selain dengan mengamati grafik 

scatterplot uji heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan uji Glejser (merujuk 

pada Tabel : 4.9 hal.75 pada pengujian uji Glejser ) 

. Uji glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolut residual 

terhadap variabel independen. 

Cara melakukan uji glejser dengan SPSS 16 adalah sebagai berikut. 

• Lakukan regresi kinerja (kepemimpinan, komitmen, motivasi).  

• Dapatkan variabel residual dengan memilih tombol save pada tampilan 

windows linear regression dan aktifkan unstandardized residual. 

• Absolutkan nilai residual (absresKinerja) dengan mengklik menu 

Tranform kemudian pilih Compute. 
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• Regresikan variabel kinerja sebagai variabel dependent dan variabel 

kepemimpinan, komitmen, motivasi sebagai variabel independen. 

• Klik OK. 

Hasil tampilan output SPSS 16.00 (merujuk pada Tabel : 4.9 hal.75 pada 

pengujian uji Glejser) dengan jelas menunjukkan semua variabel independen 

mempunyai nilai sig ≥ 0,05. Jadi tidak ada variabel independen yang signifikan 

secara statistik mempengaruhi variabel dependen abs_res. Hal ini terlihat dari 

nilai sig pada tiap-tiap variabel independen seluruhnya diatas 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. 

4.2.4 Analisis Regresi Berganda 

 Berdasarkan analisis dengan program SPSS 16 for Windows diperoleh 

hasil regresi berganda seperti terangkum (merujuk pada Tabel : 4.9 hal.75 pada 

pengujian multikolonieritas) diperoleh persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: 

Y = 4,613 + 0,413X1 + 0,056X2 + 0,462X3  

mempunyai makna sebagai berikut : 

1. Konstanta = 4,613  

Jika semua variabel bebas dianggap konstan maka rata-rata kinerja karyawan 

sebesar sebesar 4,613. 

2. Koefisien Kepemimpinan (X1 )= 0,413 

Koefisien regresi variabel kepemimpinan (X1) sebesar 0,413 bertanda 

positif, artinya semakin baik kejelasan peran, pengaitan ganjaran atau 

hukuman, mempermudah pekerjaan dan kepemimpinan yang supportive maka 
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akan semakin meningkat kinerja karyawan. Dari hasil perhitungan diperoleh 

nilai t hitung sebesar 7.611 dengan taraf Sig. 0.000, hal ini berarti 

kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawan. Diperolehnya nilai 

correlationts partial sebesar 0,257 (dari 0.5072), artinya kontribusi 

kepemimpinan terhadap kinerja sebesar 25,7%. 

3. Koefisien Komitmen (X2 )= 0,056 

Koefisien regresi variabel komitmen (X2) sebesar 0,056 bertanda 

positif, artinya semakin baik komitmen afektif, komitmen kontinuans dan 

komitmen normatif maka akan semakin meningkat kinerja karyawan. Dari 

hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 0.516 dengan taraf Sig. 

0.606, hal ini berarti komitmen tidak mempengaruhi kinerja karyawan. 

Diperolehnya nilai correlationts partial sebesar 0.0016 (dari 0.042), artinya 

kontribusi komitmen terhadap kinerja sebesar 0.16%. 

4. Koefisien Motivasi (X3 )= 0,462 

Koefisien regresi variabel motivasi (X3) sebesar 0,462 bertanda positif, 

artinya semakin baik atau terpenuhinya kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa 

aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan diri dan kebutuhan 

aktualisasi diri maka akan semakin meningkat kinerja karyawan. Dari hasil 

perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 8,603 dengan taraf Sig. 0.000, hal 

ini berarti motivasi mempengaruhi kinerja karyawan. Diperolehnya nilai 

correlationts partial sebesar 0,3069 (dari 0.5542), artinya kontribusi motivasi 

terhadap kinerja sebesar 30,69%. 
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4.2.5 Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian hipotesis secara simultan (uji F) 

Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut uji kelinieran 

persamaan regresi. 

    Hipotesis: 

 (Variabel dependen secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen) 

 (Variabel dependen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen) 

Pengambilan keputusan: 

Ho diterima jika F hitung < F tabel atau sig > 5%. 

H1 diterima jika Fhitung > Ftabel dan sig < 5%. 

Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel  4.18 anova dibawah ini. 

Pada tabel Anova diperoleh nilai F = 58,348 > 3,05 (nilai F tabel F(0,05;3;171) 

=3,05) dan sig = 0,000 < 5 % ini berarti variable independen kepemimpinan, 

komitmen dan motivasi secara simultan benar-benar berpengaruh signifikan 

terhadap variable dependen kinerja. Dengan kata lain variabel-variabel 

independen kepemimpinan, komitmen dan motivasi mampu menjelaskan besarnya 

variable dependen kinerja. 

2. Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) 

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

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. 
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Hipotesis : 

Ho = Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Ha = Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan : 

Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau () = 0,05. Derajat kebebasan  

(df) = n-k-1 = 171-3-1 = 167, serta pengujian dua sisi diperoleh dari nilai 

t0,05= 1,974 

Ho diterima apabila –  ttabel < thitung < ttabel atau sig ≥ 5% 

Ho ditolak apabila (thitung < – ttabel  atau  thitung > ttabel) dan sig < 5%. 

Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel X1 (kepemimpinan) 

diperoleh nilai thitung = 7,611>1,974 = ttabel, dan sig = 0,000 < 5% jadi Ho ditolak. 

Ini berarti variabel kepemimpinan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen kinerja. Pada variabel X2 (komitmen) diperoleh nilai thitung = 

0,516 < 1,974= ttabel, dan sig = 0,606 > 5% jadi Ho diterima. Ini berarti variabel 

independen komitmen secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen kinerja. Pada variabel X3 (motivasi) diperoleh nilai thitung = 8,603> 

1,974= ttabel, dan sig = 0,000 < 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel independen 

motivasi secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

kinerja.  
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4.2.6 Koefisien Determinasi Ganda (R2) 

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel  independen terhadap variabel 

dependen secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel model summary berikut ini. 

Pada tabel diatas diperoleh nilai Adjusted R2 = 0,503 = 50,3% ini berarti 

variabel bebas kepemimpinan, komitmen dan motivasi secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen kinerja sebesar 50,3% dan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

 

4.2.7 Koefisien Determinasi Parsial (r2) 

Selain melakukan uji t maka perlu juga mencari besarnya koefisien 

determinasi parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. Uji determinasi 

parsial ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui besarnya r2 kepemimpinan adalah 

25,70%, yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel 

kepemimpinan dikuadratkan yaitu (0,507)2. Besarnya pengaruh komitmen adalah 

0,16%, yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel komitmen 

dikuadratkan yaitu (0,040)2. Besarnya pengaruh motivasi adalah 30,69%, yang 

diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel dikuadratkan yaitu 

(0,554)2. Hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi memberikan pengaruh 

lebih besar terhadap kinerja dibandingkan variabel kepemimpinan dan komitmen. 
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4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan, 

komitmen dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Menurut path goal theory (Wexley dan Yuki, 2003) path goal theory 

yang telah dirumuskan berdasarkan versi Evans (1970), House (1971) dan Dessler 

(1974) merumuskan bahwa seorang pemimpin diharapkan memiliki empat garis 

besar perilaku kepemimpinan, yaitu kejelasan peran, penetapan hukuman, 

mempermudah pekerjaan dan kepemimpinan yang supportive, hal tersebut 

diharapkan dapat menimbulkan perubahan positif berupa kekuatan dinamis yang 

dapat mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan.  

Hasil penelitian yang dilakukan pada karyawan bagian penyadapan 

Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara 

menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja. Penelitian ini sesuai pendapat (Hasibuan, 2001:42) Efektivitas para 

bawahan sebagian besar ditentukan oleh efektivitas kepemimpinan seorang 

pemimpin. Berdasarkan penelitian pada Perkebunan Nusantara IX (Persero) 

Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara menunjukan bahwa sebagian besar 

karyawan merasa bahwa kepemimpian yang dilakukan pimpinan pada perusahaan 

sudah baik, pimpinan yang mereka rasakan menyenangkan, bersifat adil dan dapat 

menjalin hubungan yang baik dengan karyawan.  

Karyawan memiliki peranan yang jelas tentang tuntutan peranannya dan 

yakin tentang perilaku apa yang diharapkan pemimpinnya. Pemberian 

pemahaman mengenai ke arah mana tujuan-tujuan yang dianggap layak 
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merupakan suatu langkah yang tepat supaya dapat memperjelas peranan para 

karyawan. Dalam hal ini pemimpin perlu memberikan keterangan kepada para 

karyawan tentang tujuan umum, prioritas-prioritas dan hambatan-hambatan yang 

menyertai. 

Pengaitan ganjaran dalam suatu organissi akan mempengaruhi motivasi 

dan perilaku karyawan, penetapan ganjaran yang sesuai ini didasarkan pada 

perilaku yang dilakukan para karyawan. Hukuman akan diberikan pada karyawan 

baik berupa skorsing ataupun pemberhentian apabila karyawan melakukan 

perilaku yang tidak diinginkan seperti (pencurian, pelanggaran, kemalasan dalam 

bekerja ataupun hal negatif lainnya) demikian sebaliknya apabila karyawan dapat 

melakukan pekerjaan dengan baik maka diberikan hadiah-hadiah tertentu, tanda 

jasa atau hak-hak istimewa tertentu (privileges), dengan begitu kinerja karyawan 

akan meningkat. 

Pemimpin yang mampu mempermudah pekerjaan karyawan akan  

meningkatkan harapan bawahan bahwa, usahanya untuk mencapai pelaksanaan 

kerja terbaik akan berhasil. Dalam kebanyakan pekerjaan terdapat banyak faktor - 

faktor ekstra yang mempengaruhi pelaksanaan karyawan yang di luar jangkauan 

pengendaliannya. Faktor-faktor tersebut seperti: tersedianya pengadaan yang 

memadai, perlengkapan, dan informasi. Dengan tersedianya perlengkapan dan 

informasi yang memadai serta menunjang kinerja karyawan maka pekerjaan 

karywan akan lebih mudah.  

 Pemimpin diharap bisa memberikan dukungan psikologis kepada bawahan 

yang merasa tidak senang, tertekan, atau mendapatkan pekerjaan yang 
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membosankan. Dalam hal ini jika diterapkan sesuai dengan koridor yang telah 

ditetapkan kedua belah pihak sesuai dengan peran yang dimiliki, salah satu syarat 

kepemimpinan yang baik terutama dalam fungsinya sebagai simbol dan pengganti 

tanggung jawab dalam kelompoknya adalah kemampuan berkomunikasi secara 

efektif, disamping kemampuan atau ketrampilan lainnya (Slamet, 2007:191). 

Kepemimpinan yang suportif dan bijaksana sangat penting dalam situasi dimana 

tekanan pekerjaan berlebihan, konflik perasaan yang kuat, konflik antarpribadi. 

Komitmen organisasi berhubungan dengan satu pandangan profesional 

yaitu pengabdian pada profesinya. Karyawan akan mengidentifikasikan diri, 

terlibat mendalam, menikmati keanggotaan dalam organisasi kerena merasa 

bernilai sama dengan organisasi. Pada karyawan bagian penyadapan Perkebunan 

Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara menunjukkan 

bahwa karyawan mempunyai tingkat komitmen cukup tetapi komitmen tidak 

mempengaruhi kinerja karyawan, diduga karena tidak adanya kontrak kerja antara 

karyawan dengan perusahaan hal itu menyebabkan tidak adanya kepastian 

sehingga sewaktu-waktu karyawan dapat berhenti kerja atau berpindah tempat 

kerja. 

Komitmen karyawan bagian penyadapan tidak mempengaruhi kinerja hal 

tersebut tidak sesuai dengan pendapat Quirin, Donel, O’Bry (2001) yang dikutip 

oleh Supriyono (2006) menyatakan bahwa komitmen berpengaruh positif terhadap 

kinerja, semakin besar komitmen terhadap organisasi maka semakin meningkat 

kinerjanya. Menurut Mitchell (1985:562) yang dikutip oleh Prabowo dalam Johan 
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menyatakan bahwa komitmen karyawan terhadap perusahaan juga mempunyai 

pengaruh positif terhadap prestasi kerja karyawan.  

Komitmen afektif organisasi dapat ditingkatkan dengan adanya kejelasan 

peran di karyawan, kejelasan tujan, adanya penerimaan terhadap gagasan 

karyawan dan ikatan antar karyawan dan atasan. Komitmen normatif adalah 

perasaan wajib yang ada pada karyawan untuk tetap berada di dalam organisasi 

karena ia merasa berkewajiban untuk tetap tinggal di sana. komitmen tersebut di 

pengaruhi oleh perasaan dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga hal tersebut dapat 

memacu kinerja karyawan. Perlakuan adil pada semua karyawan sangat 

diperlukan sehingga tidak terjadi konflik antar karyawan, perlakuan adil tersebut 

dapat memberikan rasa karyawan merasa dihargai oleh perusahaan. 

Komitmen kontinuan adalah kuatnya hasrat seseorang untuk tetap bekerja 

pada sebuah organisasi karena ia membutuhkannya dan tidak mampu berbuat lain. 

Komitmen continuance menurut Allan dan Meyer (1993) yang dikutip Sudarma 

(2004) adalah komitmen yang didasarkan pada biaya yang ditanggung karyawan 

bila keluar dari organisasi. Pada karyawan bagian penyadapan Perkebunan 

Nusantara IX. komitmen kontinuans dapat ditingkatkan dengan, menaikan 

tunjangan pensiun, perbaikan kesejahteraan serta menghargai hasil kerja 

karyawan. 

Berdasarkan hasil penelitian pada pada karyawan bagian penyadapan 

Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara, 

sebagian besar karyawan sudah merasa motivasi yang mereka dapatkan tinggi. 

Terbukti dengan sebagian karyawan merasa kebutuhan mereka sudah dapat 
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terpenuhi, rasa aman dan jaminan sosial mereka berupa perlindungan dari 

ancaman sudah dirasakan, tunjangan-tunjangan yang mereka peroleh juga tinggi. 

Tidak hanya itu karyawan merasa kebutuhan harga diri mereka juga tinggi, 

karyawan merasa dihormati dan dihargai oleh orang lain. Kebutuhan aktualisasi 

mereka juga tinggi, terbukti dengan karyawan merasa mereka diberikan peluang 

untuk memberikan ide-ide bagus untuk perusahaan dan mereka diberikan peluang 

untuk bekerja secara kreatif.  

Hariandja (2005:321) motivasi diartikan sebagai faktor-faktor yang 

mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan 

suatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah. 

Karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi akan dapat melaksanakan 

pekerjaan dengan lebih baik, dibandingkan dengan karyawan yang tidak memiliki 

motivasi. Setiap orang mempunyai sesuatu yang dapat memicu (menggerakkan) 

baik itu berupa kebutuhan material, emosional, spiritual, maupun nilai-nilai atau 

keyakinan tertentu.  

Motivasi seorang berawal dari kebutuhan, keinginan dan dorongan untuk 

bertindak demi tercapainya kebutuhan atau tujuan. Hal ini menandakan seberapa 

kuat dorongan, usaha, intensitas, dan kesediaanya untuk berkorban demi 

tercapainya tujuan. Dalam hal ini semakin kuat dorongan atau motivasi dan 

semangat akan semakin tinggi kinerjanya. Sesuai dengan pendapat Robbins 

(1997) yang menyatakan bahwa motivasi didefinisikan sebagai kesediaan untuk 

mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi, yang 

dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan dan 
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hubungan positif antara motivasi dan kinerja dengan pencapaian prestasi, artinya 

pimpinan yang mempunyai motivasi prestasi yang tinggi cenderung mempunyai 

kinerja tinggi, sebaliknya mereka yang mempunyai kinerja rendah dimungkinkan 

karena motivasinya rendah. 

Dengan demikian salah satu cara untuk memotivasi karyawan adalah 

dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan karyawan, tidak 

hanya itu pimpinan juga harus memiliki sifat yang arif dan bijaksana dalam 

mengambil sikap agar karyawan merasa dirinya termotivasi untuk melakukan 

pekerjaan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan perusahaan 

dan karyawan merasa termotivasi dengan tindakan-tindakan baik yang 

dicerminkan oleh pimpinan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada karyawan bagian 

penyadapan Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten 

Jepara menunjukkan bahwa variabel kinerja dipengaruhi oleh kepemimpinan, 

motivasi dan komitmen. Kerja menurut Hasibuan (2001:160) adalah pengorbanan 

jasa jasmani dan pikiran untuk menghasilkan barang atau jasa dengan 

memperoleh imbalan prestasi tertentu. Sedangkan kinerja merupakan perilaku 

yang ada di dalam suatu organisasi. 

 Manajeman Sumber Daya Manusia (SDM) ini menjadi salah satu faktor 

kunci untuk mendapatkan kinerja terbaik, selain menangani masalah keterampilan 

dan keahlian, manajeman SDM juga berkewajiban membangun perilaku kondusif 

karyawan untuk mendapatkan kinerja terbaik (Wahyudi,2004:117).  Menurut 

Hasibuan (2001:34) mengemukakan kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil 
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kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta 

waktu. Sedangkan Rivai (2005:14) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil 

atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di 

dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 

standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama. kualitas adalah tingkat dimana hasil aktivitas 

yang dikehendaki mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara 

ideal dari penampilan aktivitas, maupun memenuhi tujuan-tujuan dalam penelitian 

didapat bahwa kualitas pekerjaan karyawan sudah baik.  

Kuantitas adalah Merupakan jumlah yang dihasilkan, dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Dalam hasil 

penelitian kuatitas karyawan sudah baik, hal tersebut karena adanya 

kepemimpinan dan motivasi dari pimpinan. Tingkat kehadiran karyawan juga 

mempengaruhi tingkat kinerja, jika karyawan bekerja sesuai jadual yang 

ditetapkan perusahaan maka kinerjanya dapat dicapai dengan baik. Penggunaan 

sarana yang ada dan pemanfaatan sumber daya yang tepat,cermat dan tidak 

pemborosan maka akan menaikan hasil dari setiap unit dalam dalam penggunaan 

sumber daya.  

Masa yang akan datang, suatu organisasi akan dapat berkembang dan maju 

apabila cepat dan tanggap terhadap perubahan – perubahan yang terjadi.  

Perusahaan juga membutuhkan sumber daya manusia yaitu para karyawan. 

Karyawan merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan karena 
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memiliki bakat, tenaga dan kreatifitas yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan 

untuk mencapai tujuannya. Proses menuju ke arah tersebut berkaitan erat dengan 

pengembangan sumber daya manusia yang hanya dapat dicapai melalui proses 

terpadu dari pendidikan, latihan, dan pengembangan. Kinerja karyawan dituntut 

untuk meningkat sehubungan dengan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan 

organisasi. Berdasarkan kenyataan yang ada, kinerja karyawan Perkebunan 

Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara belum sesuai 

dengan yang diharapkan dan masih perlu dikaji lebih lanjut.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh 

kepemimpinan, komitmen organisasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

bagian penyadapan Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo 

Kabupaten Jepara, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:. 

1. Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan bagian 

penyadapan Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo 

Kabupaten Jepara,. Dengan perilaku kepemimpinan yang menerapkan 

kejelasan peran, penetapan hukuman atau ganjaran yang memuaskan, 

mempermudah pekerjaan serta kepemimpinan yang supportive maka kinerja 

karyawan akan dicapai. 

2. Komitmen tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian penyadapan 

Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara. 

Komitmen afektif, normatif dan kontinuans tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan bagian penyadapan Perkebunan Nusantara IX (Persero) 

Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara, hal ini karena tidak adanya kontrak 

kerja antara karyawan bagian penyadapan dengan perusahaan yang 

menyebabkan ketidakpastian, sewaktu-waktu karyawan dapat berhenti kerja 

ataupun pindah tempat kerja. Karyawan cenderung lebih membutuhkan 
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kepemimpinan yang baik serta motivasi dari atasan untuk meningkatkan 

kinerja.  

3.  Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan bagian penyadapan 

Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara. 

Motivasi seseorang berasal dari kebutuhan dan dorongan untuk bertindak yang 

berupa kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, 

kebutuhan penghargaan diri dan kebutuhan aktualisasi diri. Dengan demikian 

semakin kuat motivasi maka akan semakin tinggi kinerjanya. 

4. Kepemimpinan, komitmen organisasi dan motivasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan pada bagian penyadapan Perkebunan Nusantara IX 

(Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara. Variabel motivasi memiliki 

pengaruh yang paling besar terhadap kinerja karyawan pada bagian 

penyadapan Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo 

Kabupaten Jepara.  

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh 

kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada bagian penyadapan 

Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara, maka 

saran yang dapat diberikan antara lain: 

1.   Saran yang dapat diberikan untuk Perkebunan Nusantara IX (Persero) Balong 

Beji Kalitelo Kabupaten Jepara mengenai kepemimpinan adalah dengan 

mempermudah pekerjaan  karyawan seperti menyediakan fasilitas-fasilitas 

kerja yang lengkap dan memadai seperti sepatu bot (anti air), penerangan 
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(lampu gua) dan mobil truk jemputan di area kebun untuk para karyawan, 

serta prilaku kepemimpinan yang baik, yaitu dengan kepemimpinan yang 

berpartisipasi seperti pimpinan memotivasi bawahan agar merasa ikut 

memiliki perusahaan, bawahan harus berpartisipasi memberikan saran, ide dan 

pertimbangan-pertimbangan dalam proses mengambil keputusan.  

         Dari segi motivasi, motivasi karyawan dapat terbentuk dari kebutuhan 

dan dorongan untuk bertindak. Kebutuhan karyawan dapat berupa kebutuhan 

secara materiil maupun non materiil. Kebutuhan materiil dapat berupa uang 

atau barang, jaminan kesehatan, jaminan hari tua seperti dana pensiun yang 

dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sekarang atau nanti. Kebutuhan 

non materiil dapat berupa penghargaan atas prestasi kerja mereka yaitu dengan 

pemberian uang tambahan atau bonus 

2. Bagi penelitian yang akan datang, disarankan untuk meneliti dengan alat ukur 

yang lebih baik dan menggunakan variabel-variabel lain yang mempengaruhi 

kinerja, seperti kedisiplinan, kepuasan kerja, semangat kerja ataupun 

lingkungan kerja serta pada objek yang berbeda yang memungkinkan 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan 

3. Sebaiknya Perkebunan Nusantara perlu mempertimbangkan gaji para 

karyawan penyadap yang belum sesuai dengan UMR Kabupaten Jepara yakni 

sebesar Rp 700.000,00, supaya karyawan dapat bekerja dengan maksimal dan 

dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ( UNNES ) 

FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN 

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C6 Telp. 562686 Semarang 

 

Kepada 

Yth. Bapak/Ibu/Saudara Karyawan 

PTPN IX (Persero) Kebun Balong Beji Kalitelo Kab. Jepara 

Di Jepara 

  

Dengan hormat, 

Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan yang berupa penyusunan 

skripsi dengan judul “ Pengaruh Kepemimpinan, Komitmen Organisasi Dan 

Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Di Bagian Penyadapan Perkebunan 

Nusantara IX (Persero) Balong Beji Kalitelo Kabupaten Jepara” maka saya 

mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi angket guna mencari data berkaitan 

dengan judul tersebut. 

Jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan penelitian 

yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, saya sangat mengaharpkan kesediaan, 

kesungguhan dan kejujuran Bapak/Ibu/saudara dalam menjawab setiap pertanyaan. 

Saya akan sangat menghargai setiap jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara berikan dan 

akan tetap dijaga kerahasiaannya, serta tidak akan berpengaruh terhadap kedudukan 

dan status Bapak/Ibu/Saudara saat ini. Hasil dari angket ini semata-mata hanya untuk 

kepentingan penelitian. 

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas kesedian dan partisipasinya 

saya ucapkan terima kasih. 

Semarang,   Januari 2011 

Peneliti 

 

Vero Afief Saputra  
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KUESIONER PENELITIAN 

 

I. Identitas Responden : 

No. Responden :  

Usia  : 

Jenis Kelamin : 

Masa Kerja : 

Pendidikan : 

II. Petunjuk Pengisian 

1. Jawablah masing-masing pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan 

yang ada selama anda masih bekerja sebagai karyawan di PTP 

NUSANTARA IX (Pesero) 

2. Pilihlah salah satu jawaban dari kelima alternatif jawaban yang ada dengan 

cara memberi tanda silang ( X) pada jawaban yang anda pilih. 

 

III. Daftar Pertanyaan  

1)  Apakah pimpinan bisa memantau aktivitas intern lingkungannya dengan mencari 

informasi mengenai kinerja karyawannya. 

 a. Sangat bisa memantau 

 b. Bisa memantau 

 c. Cukup bisa memantau 

 d. Tidak bisa memantau 

 e. Sangat tidak bisa memantau 

2) Apakah pimpinan bisa menjadi penghubung peran antar pribadi setiap karyawan. 

a. Sangat bisa 

b. Bisa 

c. Cukup bisa 

d. Tidak bisa  

e. Sangat tidak bisa 

 

3)  Apakah pimpinan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik 

 a. Sangat mampu 

 b. Mampu 

 c. Cukup mampu 
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 d. Tidak mampu 

 e. Sangat tidak mampu 

4) Seberapa berat hukuman atau ganjaran jika Bapak / ibu melakukan kesalahan 

dalam berkerja. 

 a. Sangat berat  

 b. Berat  

 c. Cukup 

 d. Ringan 

 e. Sangat ringan 

5) Seberapa besar penghargaan atau imbalan jasa, jika Bapak / Ibu mampu berkerja 

dengan baik. 

 a. Sangat tinggi 

 b. Tinggi 

 c. Cukup 

 d. Rendah 

e. Sangat rendah 

6)  Hukuman atau ganjaran jika Bapak / Ibu terlambat masuk kerja. 

a. Sangat tinggi 

 b. Tinggi 

 c. Cukup 

 d. Rendah 

e. Sangat rendah 

7)  Apakah pimpinan memberikan perlengkapan dan pengadaan tambahan kepada 

Bapak / ibu dalam berkerja.  

 a. Sangat memberikan perlengkapan 

 b. Memberikan perlengkapan 

 c. Cukup memberikan 

 d. tidak memberikan 

 e. Sangat tidak memberikan  

8)  Apakah pimpinan sering memberikan informasi tentang pekerjan yang Bapak / Ibu 

lakukan. 

 a. Sangat sering memberikan informasi 

 b. Memberikan informasi 

c. Cukup memberikan informasi 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


104 
 

 

d. Tidak memberikan informasi 

e. Sangat tidak memberikan informasi 

9)   Apakah peralatan yang diberikan dari perusahan membantu Bapak / Ibu dalam 

berkerja. 

 a. Sangat membantu 

 b. Membantu 

 c. Cukup membantu 

 d. Tidak membantu 

 e. Sangat tidak membantu 

10) Apakah pimpinan memberikan dukungan atau motivasi kepada Bapak / Ibu. 

 a. Sangat memberikan dukungan 

 b. Memberikan dukungan 

 c. Cukup memberikan dukungan 

 d. Tidak memberikan dukungan 

 e. Sangat tidak memberikan dukungan 

11) Apakah pimpinan pernah memberikan pelatihan kerja kepada karyawan. 

  a. Sangat pernah memberikan  

 b. Memberikan  

 c. Cukup memberikan  

 d. Tidak memberikan  

 e. Sangat tidak pernah memberikan  

12) Pimpinan pernah memberikan saran atau nasihat teknis yang penting bagi 

karyawan. 

 a. Sangat pernah memberikan  

 b. Memberikan  

 c. Cukup memberikan  

 d. Tidak memberikan  

 e. Sangat tidak pernah memberikan  

13) Apakah Bapak / Ibu menyukai pekerjaan yang sekarang. 

 a. Sangat menyukai 

 b. Suka 

 c. Cukup suka 

 d. Tidak suka 

 e. Sangat tidak suka 
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14) Apakah Bapak / Ibu nyaman berkerjasama dengan karyawan yang lain. 

 a. Sangat nyaman  

 b. Nyaman 

 c. Cukup Nyaman 

 d. Tidak nyaman 

 e. Sangat tidak nyaman 

15) Perasaan bangga dan berguna berkaitan dengan pekerjaan  Bapak / Ibu sekarang  

 a. Sangat tinggi 

 b. Tinggi 

 c. Cukup 

 d. Rendah 

 e. Sangat rendah 

16) Sejauhmana Bapak / Ibu merasa bahwa tugas yang bapak/ibu kerjakan 

mempunyai arti penting bagi organisasi  

a. Sangat penting 

b. Penting 

c. Cukup penting  

d. Tidak penting  

e. Sangat tidak penting 

17) Apakah tunjangan yang diberikan perusahaan seimbang dengan pekerjaan Bapak / 

Ibu. 

 a. Sangat baik 

 b. baik 

 c. Cukup baik 

 d. Rendah 

 e. Sangat rendah 

18) Seberapa besar jaminan kerja yang bapak/ibu peroleh dari perusahaan. 

      a. Sangat tinggi 

      b. Tinggi 

      c. Cukup 

      d. Rendah 

      e. Sangat rendah 
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20) Apakah perusahaan memberikan asuransi keselamatan dan kesehatan sasuai 

dengan kebutuhan Bapak / Ibu. 

a. Sangat sesuai dengan kebutuhan 

b. Sesuai dengan kebutuhan 

c. Cukup sesuai dengan kebutuhan  

d. Tidak sesuai dengan kebutuhan 

e. Sangat tidak sesuai dengan kebutuhan 

21) Apakah perusahaan memberikan cuti sakit dan kesehatan sasuai dengan 

kebutuhan Bapak / Ibu. 

 a. Sangat pernah memberikan  

 b. Memberikan  

 c. Cukup memberikan  

 d. Tidak memberikan  

 e. Sangat tidak pernah memberikan  

22) Apakah perusahaan menyediakan tempat parkir yang aman untuk menyimpan 

kendaran karyawan selama bekerja. 

 a. Sangat aman 

 b. Aman 

 c. Cukup aman 

 d. Tidak aman 

 e. Sangat tidak aman 

23) Apakah perusahaan memberikan tunjangan pension. 

 a. Sangat memberikan 

 b. Memberikan 

 c. Cukup memberikan 

 d. Tidak memberikan  

 e. Sangat tidak memberikan 

24) Apakah perusahaan memberikan asuransi kepada karyawan. 

a. Sangat memberikan 

 b. Memberikan 

 c. Cukup memberikan 

 d. Tidak memberikan  

 e. Sangat tidak memberikan 
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25) Apakah perusahaan memberikan kesempatan karyawan untuk bersosialisasi ( 

misal : menjenguk rekan kerja yang sakit). 

a. Sangat memberikan kesempatan 

 b. Memberikan kesempatan 

 c. Cukup memberikan  kesempatan 

 d. Tidak memberikan kesempatan 

 e. Sangat tidak memberikan kesempatan 

26) Apakah komunikasi antara pimpinan dan bawahan terjalin dengan baik ( misal : 

pimpinan memberikan pengarahan atau perbaikan apabila terjadi kesalahan dalam 

menyelesaikan tugas). 

a. Sangat terjalin dengan baik 

b. Terjalin dengan baik 

c. Cukup terjalin dengan baik 

d. Tidak terjalin dengan baik 

e. Sangat tidak terjalion dengan baik 

27) Kerja sama antar karyawan sangat diperlukan dalam pelaksanaan kerja  

a. Sangat diperlukan  

b. Diperlukan 

c. Cukup diperlukan 

d. Tidak diperlukan   

e. Sangat tidak diperlukan 

28) Bagi karyawan yang berprestasi, perusahaan memberikan penghargaan ( misal: 

promosi jabatan, kenaikan pangkat) 

a. Sangat memberikan 

 b. Memberikan 

 c. Cukup memberikan 

 d. Tidak memberikan  

 e. Sangat tidak memberikan 

29) Bagi karyawan yang telah lama bekerja akan diberikan penghargaan dari 

perusahaan ( misal: piagam, uang, barang ) 

a. Sangat memberikan 

 b. Memberikan 

 c. Cukup memberikan 

 d. Tidak memberikan  
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 e. Sangat tidak memberikan 

30) Penghargaan yang di dapat dari luar perusahaan. 

 a. Sangat tinggi 

 b. Tinggi 

 c. Cukup 

 d. Rendah 

 e. Sangat rendah 

31) Kesempatan untuk bertindak dan berfikir secara mandiri 

a. Sangat tinggi  

b. Tinggi  

c. Cukup  

d. Rendah  

e. Sangat rendah   

32) Peluang untuk berpartisipasi dalam penentuan tujuan  

a. Sangat tinggi  

b. Tinggi  

c. Cukup  

d. Rendah  

e. Sangat rendah 

33) Pimpinan memberikan kesempatan penuh kepada karyawan untuk melakukan 

tindakan-tindakan kreatif dalam melaksanakan tugas. 

a. Sangat memberikan kesempatan 

 b. Memberikan kesempatan 

 c. Cukup memberikan  kesempatan 

 d. Tidak memberikan kesempatan 

 e. Sangat tidak memberikan kesempatan 

34) Bapak / Ibu bisa menyelesaikan pekerjaan semaksimal mungkin dengan penuh 

tanggung jawab terhadap perusahaan. 

 a. Sangat bisa menyelesaikan  

 b. Bisa menyelesaikan  

 c. Cukup bisa menyelesaikan 

 d. Tidak bisa menyelesaikan 

 e. Sangat tidak bisa menyelesaikan  
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35) Pekerjaan yang Bapak / Ibu hasilkan sesuai dengan ketelitian dan kecermatan. 

 a. Sangat sesuai 

 b. Sesuai 

 c. Cukup sesuai  

 d. Tidak sesuai 

 e. Sangat tidak sesuai 

36) Pekerjaan yang diberikan dapat Bapak / Ibu selesaikan dengan benar, cermat, dan 

cepat. 

a. Sangat bisa menyelesaikan  

 b. Bisa menyelesaikan  

 c. Cukup bisa menyelesaikan 

 d. Tidak bisa menyelesaikan 

 e. Sangat tidak bisa menyelesaikan 

37) Pekerjaan yang Bapak / Ibu hasilkan sesuai dengan target yang ditentukan 

perusahaan. 

a. Sangat sesuai 

 b. Sesuai 

 c. Cukup sesuai  

 d. Tidak sesuai 

 e. Sangat tidak sesuai 

38) Bapak / Ibu dapat menyelesaikan dengan tepat waktu pekerjaan tambahan yang 

diberikan perusahaan 

 a. Sangat dapat 

 b. Dapat 

 c. Cukup dapat 

 d. Tidak dapat 

 e. Sangat tidak dapat 

39) Agar Bapak / Ibu dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas pimpinan perlu 

memberikan pengarahan sebelum menjalankan tugas 

 a. Sangat perlu diberikan  

 b. Perlu diberikan 

 c. Cukup perlu diberikan 

 d. Tidak perlu diberikan 

 e. Sangat tidak perlu diberikan 
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40) Pimpinan pernah memberikan saran atau nasihat teknis yang penting bagi  

karyawan 

 a. Sangat pernah memberikan  

 b. Pernah memberikan 

 c. Cukup memberikan 

 d. Tidak pernah memberikan 

 e. Sangat tidak pernah memberikan 

41) Pimpinan bisa memberikan ide-ide atau gagasan kreatif yang berhubungan dengan 

pekerjaan 

a. Sangat bisa memberikan 

 b. Bisa memberikan 

 c. Cukup bisa memberikan 

 d. Tidak bisa memberikan  

 e. Sangat tidak bisa memberikan 

42) Bapak/ibu berusaha dengan lebih keras daripada yang seharusnya  

 a. Sangat setuju 

 b. Setuju 

 c. Cukup 

 d. Tidak setuju 

 e. Sangat tidak setuju 

43) Kuantitas kerja Bapak/ibu melebihi rata-rata rekan kerja lain 

a. Sangat setuju 

 b. Setuju 

 c. cukup setuju 

 d. Tidak setuju 

 e. Sangat tidak setuju 

43) Bapak/Ibu dapat memanfaatkan dan menggunakan fasilitas pekerjaan seefektif 

mungkin. 

 a. Sangat bisa memanfaatkan 

 b. bisa memanfaatkan 

 c. Cukup bisa memanfaatkan 

 d. Tidak bisa memanfaatkan 

 e. Sangat bisa memanfaatkan 
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44) Bapak/Ibu bisa menyelesaikan pekerjaan semaksimal mungkin dengan penuh 

tanggung jawab terhadap perusahaan 

a. Sangat bisa menyelesaikan  

 b. Bisa menyelesaikan  

 c. Cukup bisa menyelesaikan 

 d. Tidak bisa menyelesaikan 

 e. Sangat tidak bisa menyelesaikan 
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Uji normalitas data 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 171 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 4.94229486 

Most Extreme Differences Absolute .050 

Positive .050 

Negative -.038 

Kolmogorov-Smirnov Z .649 

Asymp. Sig. (2-tailed) .794 

a. Test distribution is Normal.  
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 171 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 4.94229486 

Most Extreme Differences Absolute .050 

Positive .050 

Negative -.038 

Kolmogorov-Smirnov Z .649 

Asymp. Sig. (2-tailed) .794 

   

 
 

Uji asumsi klasik 

uji autokorelasi 

dengan n =171 k = 3 diperoleh dl =1,482 du = 1,604 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .715a .512 .503 4.98649 1.556 

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

b. Dependent Variable: Kinerja   
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Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -.28294 

Cases < Test Value 85 

Cases >= Test Value 86 

Total Cases 171 

Number of Runs 74 

Z -1.917 

Asymp. Sig. (2-tailed) .055 

a. Median  

 
 

 

Uji multikolenieritas 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.613 3.004  1.536 .127   

Kepemimpinan .413 .054 .427 7.611 .000 .927 1.078 

Komitmen .056 .109 .030 .516 .606 .851 1.175 

Motivasi .462 .054 .494 8.603 .000 .887 1.127 

a. Dependent Variable: Kinerja       

 
 

Uji Heterokesdasitas 

Scatter plot 
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Glejser 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.798 1.798  4.338 .000 

Kepemimpinan .006 .032 .015 .189 .851 

Komitmen -.103 .065 -.130 -1.584 .115 

Motivasi -.048 .032 -.119 -1.485 .140 

a. Dependent Variable: Abs_res     
 

analisis regresi berganda 

uji R (uji deterninasi) 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .715a .512 .503 4.98649 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Kepemimpinan, Komitmen 
uji F (uji simultan) 

dengan n =171 , k =3 , dan α = 0,05 diperoleh Ftabel=3,05 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4352.492 3 1450.831 58.348 .000a 

Residual 4152.467 167 24.865   

Total 8504.959 170    

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

b. Dependent Variable: Kinerja     
 

uji t (uji parsial) 

dengan n = 76, k =3 , dan α = 0,05 diperoleh ttabel=1,974 

 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.613 3.004  1.536 .127 

Kepemimpinan .413 .054 .427 7.611 .000 

Komitmen .056 .109 .030 .516 .606 

Motivasi .462 .054 .494 8.603 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja     

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


118 
 

 

 

 

uji determinasi parsial 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 4.613 3.004  1.536 .127    

Kepemimpinan .413 .054 .427 7.611 .000 .515 .507 .412 

Komitmen .056 .109 .030 .516 .606 .301 .040 .028 

Motivasi .462 .054 .494 8.603 .000 .573 .554 .465 

a. Dependent Variable: Kinerja        

 
25.70% 

0.16% 

30.69% 
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