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Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terhadap
Kinerja Karyawan di PT. Venus Ceramica International Jakarta. Penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif yang merupakan penelitian terhadap hubungan antara dua variabel atau
lebih, teknik pengumpulan data melalui kuesioner dengan populasi sebanyak 63 orang dan
jumlah sample sebanyak 62 responden. Dalam analisis stastistik kali ini penulis
menggunakan Uji kualitas data, Uji Asumsi Klasik dan Uji Analisis Data, yaitu menggunakan
koefisien korelasi berganda, determinasi, regresi berganda, uji t dan uji f.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh koefisien korelasi berganda sebesar 0.442 yang
berarti mempunyai hubungan korelasi yang positif dan sedang. Yang berarti bahwa
kompensasi, motivasi dan gaya kepemimpinan memberikan pengaruh terhadap kinerja
karyawan. Hasil regresi determinan dapat disimpulkan bahwa kompensasi,motivasi dan gaya
kepemimpinan memiliki nilai 0,154 atau 15,4% terhadap viariabel kinerja karyawan, sisanya
84,6% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model penelitian. Untuk nilai regresi berganda
di dapat Ý =  28,769 + 0,051X1 + 0.363X2 - 0,172X3 dan hasil dari uji t kompensasi (X1)
thitung = 0,3,41 < ttabel = 2,001, motivasi (X2) thitung = 2,743 > ttabel = 2,001, gaya kepemimpinan
(X3) sebesar thitung = 2,027 > ttabel = 2,001 dan Fhitung = 4,691 > Ftabel = 2,76, maka Ha4 diterima.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Kompensasi (X1), Motivasi (X2) dan Gaya Kepemimpinan (X3)
secara bersama-sama (simultan) terhadap Kinerja Karyawan. Dengan demikian bagi
peneliti-peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian
yang akan datang dengan menggunkaan variabeL-variabel lain yang berbeda.

Kata kunci : Kompensasi, Motivasi, Gaya Kepemimpinan, Kinerja Karyawan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Kemampuan suatu perusahaan untuk berkembang sangat 

bergantung pada kemampuan sumber daya manusia untuk 

memanfaatkan sumber daya yang ada di perusahaan untuk 

melakasanakan tugas-tugas kerja dalam kerangka kerja yang terarah 

untuk pengembangan organisasi. Pada era globalisasi, perusahaan 

semakin tinggi dan semakin kompleks yang mengakibatkan setiap 

perusahaan dituntut untuk memperbaiki hal-hal yang terkait dalam 

setiap perusahaan dan lebih responsive agar terus berkembang. 

Keberhasilan seluruh pelaksanaan tugas-tugas kerja suatu 

perusahaan sangat ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia 

yang berkualiatas, tentunya diharapkan peran aktif sebagai 

perencana, pelaksana sekaligus pengawas terhadap semua kegiatan 

manajemen perusahaan. Agar perusahaan dapat berkembang secara 

optimal, maka pemeliharaan hubungan yang selaras dan secara 

berkelanjutan dengan para karyawan menjadi sangat penting. 

Kinerja sumber daya manusia atau karyawan dalam suatu perusahaan 

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kinerja merupakan suatu fungsi  
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kemampuan pekerja dalam menerima tujuan pekerjaan, tingkat pencapaian 

tujuan dan interaksi antara tujuan dan kemampuan pekerja.  

       Untuk mencapai tujuan bersama, manusia didalam organisasi perlu 

membina kebersamaan dengan mengikuti pengendalian dari pemimpinnya. 

Dengan pengendalian tersebut, perbedaan keinginan, kehendak, kemauan, 

perasaan, kebutuhan dan lain-lain dipertemukan untuk digerakkan ke arah 

yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karyawan memegang 

peranan penting dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan agar dapat 

tumbuh dan berkembang mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

       Kompensasi adalah salah satu faktor yang dapat membantu 

meningkatkan kinerja karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. 

Pendapatan atau pembayaran yang diterima karyawan atas hasil kerja 

mereka. Kompensasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan, dimana pemberian kompensasi sangat penting bagi karyawan dan 

diharapkan mampu memberikan kesejahteraan hidup bagi karyawan 

tersebut, sehingga dapat memotivasi karyawan agar bekerja lebih baik lagi 

yang tentunya akan berdampak pada peningkatan kinerja. 

       Pada umumnya karyawan berharap bahwa kompensasi yang 

diterimanya mencerminkan kontribusi hasil kerjanya. Sesuai kejadian yang 

Saya dan karyawan PT.Venus Ceramica International Jakarta lainnya alami 

sekarang ini adalah terlambatnya dan tidak sesuainya jumlah pembayaran 

uang tunjangan hari raya (THR), padahal karyawan sangat mengharapkan 

uang THR tersebut dibayar tepat waktu dan juga sesuai jumlahnya. Dan juga 

tidak adanya outing karyawan selama beberapa tahun terakhir ini, yang mana 

karyawan sangat mengharapkan adanya outing karena karyawan sudah 
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mulai jenuh dengan pekerjaannya dan juga dengan adanya outing, 

diharapkan dapat mempererat hubungan antar karyawan. 

       Motivasi kerja bagi para karyawanpun tidak kalah pentingnya, karena 

motivasi dapat mengarahkan dan mendorong karyawan untuk melakukaan 

pekerjaan dengan kinerja tinggi  sesuai  dengan harapan perusahaan 

terhadap masing-masing karyawan tersebut. Sumber dari motivasi kerja yang 

merupakan salah satu faktor penentu dalam pemberian pelayanan oleh 

seorang pegawai, diantaranya adalah dimana adanya perasaan bangga 

menjadi bagian dari organisasi dimana mereka bekerja. 

       Simamora, Henry (2015)  Motivasi Teori Ekspektansi (expectancy 

theory) yang diajukan oleh Vroom menyatakan bahwa Motivasi adalah 

sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan 

menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan 

imbalan atau hasil yang dikehendaki. Kendatipun teori ekspektansi juga 

terfokus pada hubungan antara imbalan dan perilaku, teori ini juga  

 

menekankan imbalan yang diharapkan (ketimbang pengalaman) (hal.510). 

       Sesuai dengan teori motivasi dari Vroom (1964) yaitu teori harapan, yang 

mengatakan bahwa dimana seseorang akan termotivasi disaat seseorang 

tersebut menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu 

tersebut sangat besar, sehingga akan membuatnya terdorong untuk 

memperoleh hal yang diinginkannya tersebut. Sebaliknya, jika harapan dalam 

memperoleh hal yang diinginkannya itu tipis, motivasinya untuk berupaya 

akan menjadi rendah. 



4 

 

       Masalah yang terjadi pada PT.Venus Ceramica International Jakarta 

adalah kurangnya dukungan motivasi antara sesama karyawan atau 

hubungan atasan dan bawahan sehingga terdapat sejumlah karyawan yang 

kurang bergairah dalam bekerja serta interaksi antara  karyawan dengan 

karyawan masih sangat kurang terjalin dengan baik, begitupun pemimpin 

dengan pemimpin dan pemimpin dengan karyawan yang mengakibatkan 

kinerja tidak optimal. 

       Rivai (2014) mengatakan bahwa Gaya Kepemimpinan adalah 

sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan 

agar sasaran organisasi  tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering 

diterapkan oleh seorang pemimpin (hal.42).  

 

       Gaya Kepemimpinan yang efektif dibutuhkan dalam suatu perusahaan 

untuk dapat meningkatkan kinerja semua karyawan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan perusahaan. Pemimpin harus bisa memberikan 

wawasan, membangkitkan kebanggaan, serta menumbuhkan sikap hormat 

dan kepercaaan dari bawahannya. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin 

yang mengakui kekuatan-kekuatan penting yang terkandung dalam individu. 

       Setiap individu mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda-

beda, setiap individu juga mempunyai tingkat keahlian yang berbeda-beda 

pula. Pemimpin harus memiliki sifat fleksibel dalam memahami segala 

potensi yang dimiliki oleh individu dan berbagai masalah yang dihadapi oleh 

individu tersebut. Dengan melakukan pendekatan terhadap karyawannya, 
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pemimpin dapat menerapkan segala peraturan dan kebijakan organisasi 

serta melimpahkan tugas dan tanggung-jawab dengan tepat. Hal ini sejalan 

dengan usaha untuk menumbuhkan komitmen organisasi dari diri karyawan, 

sehingga pemimpin dapat meningkatkan kepuasan karyawan terhadap 

pekerjaan serta dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan lebih efektif. 

Kinerja karyawan tidak lepas dari peran pemimpinnya. 

       Masalah yang terjadi pada PT.Venus Ceramica International Jakarta 

adalah gaya kepemimpinan yang kurang harmonis antara pimpinan dengan 

bawahan sehingga kinerja karyawan menjadi tidak  

 

optimal, dalam hal ini sesuai dengan yang dialami oleh karyawan PT.Venus 

Ceramica International Jakarta. 

       Kompensasi, Motivasi dan Gaya Kepemimpinan merupakan hal yang 

penting dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya dalam 

sebuah era modern dimana organisasi dituntut untuk melakukan 

pengembangan terhadap perusahaannya yang meningkatkan daya saing. 

Organisasi menghendaki adanya demokratis dalam kepemimpinan, 

pelaksanaan kerja, dan motivasi kerja yang baik, akibat yang mungkin timbul 

dari adanya kompensasi, motivasi dan gaya kepemimpinan yang buruk 

adalah penurunan kinerja karyawan yang membawa dampak buruk pada 

penurunan kinerja total perusahaan. 

       Mengingat pentingnya masalah tersebut , maka penulis tertarik untuk 

melakukaan penelitian yang berjudul  PENGARUH KOMPENSASI, 
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MOTIVASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN DI PT.VENUS CERAMICA INTERNATIONAL JAKARTA. 

 

B. Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis 

menganggap perlu memberikan suatu gambaran yang pasti tentang 

apa yang akan dibahas lebih lanjut, sehingga penulis tidak rancu yang 

menyebabkan terperangkapnya pada permasalahan yang sangat luas 

serta cenderung kurang tepat. Maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kompensasi mempunyai pengaruh besar terhadap kinerja 

karyawan dalam sebuah perusahaan. Jika kompensasi yang 

diterima oleh karyawan minimal sesuai dengan apa yang mereka 

berikan terhadap perusahaan, maka kualitas kinerja pada karyawan 

tersebut akan meningkat. 

2. Kinerja karyawan PT.Venus Ceramica International Jakarta belum 

sesuai harapan, diduga salah satu faktor penyebabnya karena 

belum efektifnya kompensasi yang diberikan. 

3. Dengan pemberian motivasi yang tepat terhadap karyawan baik 

berupa pengarahan, kemudian membuat karyawan nyaman dan 

merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari organisasi 

memberikan motivasi yang meningkatkan kinerjanya. 
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4. Kinerja karyawan PT.Venus Ceramica International Jakarta masih 

ada yang belum dapat mencapai target diduga salah satu faktor 

penyebabnya adalah karyawan belum termotivasi untuk bekerja 

secara baik. 

5. Kinerja karyawan di PT.Venus Ceramica International Jakarta 

belum dapat bekerja dengan tanggung jawab sepenuhnya diduga 

salah satu faktor penyebabnya adalah kurang disiplin dan 

kurangnya ketegasan dari atasan. 

6. Kepemimpinan mempunyai pengaruh besar terhadap kinerja 

pegawai dalam sebuah perusahaan. Jika gaya kepemimpinan baik 

dan dapat diterima oleh karyawan maka kualitas kerja pada 

karyawan tersebut akan meningkat.  

7. Kinerja karyawan PT.Venus Ceramica International Jakarta belum 

sesuai harapan, diduga salah satu faktor penyebabnya karena 

belum efektifnya gaya kepemimpinan yang diimplementasikan. 

 

C. Batasan Masalah 

       Dengan membahas masalah  pengaruh kompensasi, motivasi, 

dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT.Venus 

Ceramica International Jakarta, maka penulis membatasi penelitian 

pada variabel kompensasi yang diterapkan, motivasi terhadap 

karyawan, dan gaya kepemimpinan di  perusahaan tersebut. Objek 

penelitiannya adalah para karyawan PT.Venus Ceramica International 

Jakarta. 
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D. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis dapat menjelaskan 

dan menjabarkan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu: 

1. Seberapa besar Kompensasi berpengaruh secara parsial terhadap 

kinerja karyawan PT.Venus Ceramica International Jakarta? 

2. Seberapa besar Motivasi berpengaruh secara parsial terhadap 

kinerja karyawan PT.Venus Ceramica International Jakarta? 

3. Seberapa besar Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja karyawan PT.Venus Ceramica International 

Jakarta? 

4. Seberapa besar Kompensasi, Motivasi dan Gaya Kepemimpinan 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan PT.Venus 

Ceramica International Jakarta? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompensasi 

terhadap kinerja karyawan PT.Venus Ceramica International 

Jakarta. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Motivasi terhadap 

kinerja karyawan PT.Venus Ceramica International Jakarta. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Gaya Kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan PT.Venus Ceramica International 

Jakarta. 
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4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompensasi, 

Motivasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan 

PT.Venus Ceramica International Jakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

       Secara umum manfaat dari penulisan skripsi ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis Sendiri 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta 

pemahaman terhadap penulis terkait dengan permasalahan 

mengenai Kompensasi, Motivasi dan Gaya Kepemimpinan 

terhadap Kinerja Karyawan di PT.Venus Ceramica International 

Jakarta. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

sumber referensi maupun sebagai pembanding dalam melakukan 

penelitian selanjutnya yang terkait dengan permasalahan 

mengenai Kompensasi, Motivasi dan Gaya Kepemimpinan 

terhadap Kinerja Karyawan. 

3. Bagi Perusahaan Dagang 

Hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan masukan 

terhadap pihak manajemen PT.Venus Ceramica International 

Jakarta dalam melakukan strategi yang tepat untuk dapat 

meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawannya.
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                                                          BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

      Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi organisasi yang 

dituangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi, 

perilaku organisasi yang secara langsung berhubungan dengan 

produksi barang-barang atau penyampaian jasa. Informasi 

tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat 

penting digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja 

yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan 

tujuan yang diharapkan atau belum.  

       Kinerja karyawan sering diartikan sebagai pencapaian 

tugas dimana karyawan dalam bekerja harus sesuai dengan 

program kerja organisasi untuk menunjukkan kinerja visi, misi 

dan tujuan organisasi. Dan juga hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya merupakan salah satu definisi dari kinerja.  



12 

 

       Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil 

atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para 

atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah 

amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering 

manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah 

merosot sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis 

yang serius. Kesan-kesan buruk organisai yang mendalam 

berakibat adanya kinerja yang merosot. Akan tetapi dalam 

kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau 

bahkan tidak jarang ada yang mempunyai informasi tentang 

kinerja dalam organisasinya. 

       Menurut Roziqin (2010) mengatakan bahwa secara umum 

Kinerja dapat diartikan sebagai keseluruhan proses bekerja dari 

individu yang hasilnya dapat digunakan landasan untuk 

menentukan apakah pekerjaan individu tersebut baik atau 

sebaliknya (hal.41). 

       Menurut Simamora, Henry (2015) mengatakan bahwa 

Kinerja mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang 

membentuk sebuah pekerjaan karyawan. Kinerja merefleksikan 

seberapa baik karyawan yang memenuhi persyaratan sebuah 

pekerjaan, sering disalahtafsirkan sebagai upaya (effort), yang 

mencerminkan energi yang dikeluarkan, kinerja diukur dari segi 

hasil (hlm.339). 
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       Mangkunegara (2019) mengatakan bahwa Kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (hlm.67). 

       Sedangkan menurut Edison (2016) mengatakan bahwa 

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan 

diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan 

atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (hal.190). 

       Berdasarkan definisi-definisi yang sudah dijelaskan  diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja adalah kadar 

pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan 

yang memiliki hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

yang dibebankan didasarkan atas kecakapan, pengalaman, 

dan kesungguhan serta waktu yang dicapai oleh karyawan. 

b. Pengukuran dan Penilaian Kinerja 

       Kinerja dapat diukur dan diketahui jika individu atau 

sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar 

keberhasilan tolak ukur yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan 

dalam pengukuran, maka pada seseorang atau kinerja 

organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolak 

ukur keberhasilan. 

       Menurut Moeheriono (2012) mengatakan bahwa 

Pengukuran atau Penilaian Kinerja (performance 
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measurement) mempunyai pengertian suatu proses penilaian 

tentang suatu kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan 

sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk 

menghasilkan barang dan jasa termasuk informasi atas 

efisiensi serta efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan 

organisasi (hal.95). 

       Penilaian Kinerja (performance apprasial) adalah proses 

mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan 

mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar dan 

kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada 

karyawan. Penilaian kinerja disebut juga pemeringatan 

karyawan, evaluasi karyawan, tinjauan karyawan, evaluasi 

kinerja dan penilaian hasil. 

       Penilaian kinerja digunakan secara luas untuk mengelolah 

upah dan gaji, memberikan umpan balik kinerja dan 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan individual. 

Sebagaian besar penilaian adalah tidak konsisten hanya 

berorientasi pada jangka pendek, subjektif dan berguna hanya 

untuk mengidentifikasi karyawan yang bekerja sangat baik atau 

sangat buruk, penilaian kinerja yang dilakuakan dengan buruk 

akan membawa hasil yang mengecewakan untuk semua pihak 

yang terkait, tetapi tanpa penilaian kinerja formal akan 

membatasi pilihan pemberi kerja yang berkaitan dengan 

pendisiplinan dan pemecatan. 
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       Sutrisno, Edy (2010) menyimpulkan bahwa Kinerja 

sebagai hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, 

kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan 

yang sudah di tetapkan oleh organisasi (hal.172). 

       Penilaian Kinerja (performance appraisal) memainkan 

peranan yang sangat penting dalam peningkatan kinerja 

karyawan di tempat kerja. Karyawan menginginkan dan 

memerlukan timbal balik berkenaan dengan prestasi mereka 

dan penilaian menyediakan kesempatan untuk memberikan 

timbal balik kepada mereka. Jika kinerja tidak sesuai dengan 

standar, maka penilaian memberikan kesempatan untuk 

meninjau kemajuan karyawan dan untuk menyusun rencana 

peningkatan kinerja. 

       Wibowo (2011) menjelaskan bahwa pengukuran terhadap 

kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama 

pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah 

ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal 

waku yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai 

sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan penilaian 

tesebut diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja 

sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja (hal.229). 

       Gary Dessler dalam Pasolong (2013) mengatakan bahwa 

Penilaian Kinerja adalah merupakan upaya sistematis untuk 

membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan 
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dengan standar yang ada. Tujuannya yaitu untuk mendorong 

kinerja seseorang agar bisa berada diatas rata-rata (hal.182). 

       Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengukuran kinerja adalah menilai hasil kerja suatu organisasi 

publik. Penilaian hasil kerja tersebut untuk melihat apakah hasil 

yang dicapai oleh suatu organisasi publik telah sesuai dengan 

visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi publik 

tersebut. 

c. Dimensi dan Indikator Kinerja 

       Bangun (2012:233) mengatakan bahwa untuk 

memudahkan penilaian kinerja karyawan, standar pekerjaan 

harus dapat diukur dan dipahami secara jelas. Suatu pekerjaan 

dapat diukur melalui 5 dimensi, yaitu : 

1. Kuantitas Pekerjaan 

Hal ini menunjukkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan 

individu atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi 

standar pekerjaan. 

➢ Melakukan pekerjaan sesuai dengan target output yang 

harus dihasilkan perorang per satu jam kerja. 

➢ Melakukan pekerjaan sesuai dengan jumlah siklus 

aktifitas yang diselesaikan. 
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2. Kualitas Pekerjaan 

Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi 

persyaratan tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan 

sesuai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. 

➢ Melakukan pekerjaan sesuai dengan operation manual. 

➢ Melakukan pekerjaan sesuai dengan inspection manual. 

3. Ketepatan Waktu 

Setiap pekerjaan memiliki karakeristik yang berbeda, untuk 

jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, 

karena memiliki ketergantungan atas pekerjaan lainnya.. 

➢ Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline yang 

telah ditentukan. 

➢ Memanfaatkan waktu pengerjaan secara optimal untuk 

menghasilkan output yang diharapkan oleh perusahaan. 

4. Kehadiran 

Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran 

karyawan dalam mengerjakannya sesuai waktu yang 

ditentukan. 

➢ Datang tepat waktu. 

➢ Melakukan pekerjaan sesuai dengan jam kerja yang telah 

ditentukan. 

5. Kemampuan Kerja Sama 

Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu 

karyawan saja, untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin 
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harus diselesaikan oleh dua orang karyawan atau lebih. 

Kinerja karyawan dapat dinilai dari kemampuannya bekerja 

sama dengan rekan sekerja lainnya. 

➢ Membantu atasan dengan memberikan saran untuk 

peningkatan produktivitas perusahaan. 

➢ Menghargai rekan kerja satu sama lain. 

➢ Bekerja sama dengan rekan kerja secara baik. 

d. Tujuan Penelitian Kinerja 

       Tujuan penilaian kinerja menurut Simamora, Henry 

(2015:343) adalah : 

1) Tujuan Evaluasi 

Hasil penelitian kinerja sering berfungsi sebagai basis 

evaluasi regular terhadap kinerja anggota organisasi, 

apakah seorang individu dinilai kompeten, efektif atau tidak 

efektif, dapat dipromosikan atau tidak dipromosikan. 

2) Tujuan Pengembangan 

Informasi  yang dihasilkan oleh sistem penilaian dapat pula 

dimanfaatkan untuk memudahkan pengembangan pribadi 

anggota organisasi. Sistem informasi yang sehat dapat 

menghasilkan informasi yang sah berkenaan dengan 

kekuatan dan kelemahan individu karyawan. 

Sedangkan menurut Rivai (2011:552), tujuan penilaian kinerja 

pada dasarnya meliputi : 
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1. Meningkatkan etos kerja. 

2. Meningkatkan motivasi kerja. 

3. Untuk mengetahui tingkat kinerja pegawai selama ini. 

4. Untuk mendorong pertanggungjawaban dari pegawai. 

5. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk 

pemberian kenaikan gaji berkala, gaji pokok, kenaikan 

gaji istimewa, dan insentif uang. 

6. Untuk pembeda pegawai yang satu dengan yang lainnya. 

7. Pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi 

kedalam penugasan kembali, seperti diadakannya mutasi 

atau transfer, rotasi perusahaan, kenaikan jabatan, dan 

pelatihan. 

8. Sebagai alat untuk membantu dan mendorong pegawai 

untuk mengambil inisiatif dalam rangka memperbaiki 

kinerja. 

9. Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-

hambatan agar kinerja menjadi baik. 

10. Untuk mendorong pertanggungjawaban dari pegawai. 

11. Sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dari 

pegawai untuk memperbaiki desain pekerjaan, 

lingkungan kerja, dan rencana karier selanjutnya. 

12. Pemutusan hubungan kerja, pemberian sanksi ataupun 

hadiah. 
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13. Memperkuat hubungan antara para pegawai dengan 

supervisor melalui diskusi tentang kemajuan kerja 

mereka. 

14. Sebagai penyalur keluhan yang berkaitan dengan 

masalah pekerjaan. 

e. Aspek-Aspek Dalam Penilaian Kinerja 

       Menurut Hasibuan, Malayu (2019:95) aspek-aspek yang 

dinilai dari kinerja mencakup sebagai berikut : 

1) Kesetiaan 

Penilaian mengukur kesetiaan karyawan terhadap 

pekerjaannya, jabatan dan organisasinya. 

2) Kejujuran 

Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-

tugasnya memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri 

maupun terhadap orang lain seperti kepada para 

bawahannya. 

3) Kedisiplinan 

Penilai menilai disiplin karyawan dalam memenuhi 

peraturan yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan instruksi yang diberikan kepadanya. 

4) Prestasi Kerja 

Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas 

yang dapat dihasilkan karyawan tersebut dari uraian 

pekerjaannya. 
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5) Kreativitas 

Penilai menilai kemampuan dalam mengembangkan 

kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga 

bekerja lebih berdaya guna dan berhasil guna. 

6) Kerja Sama 

Penilai  menilai kesediaan karyawan dalam berpartisipasi 

dan bekerja sama dengan karyawan lainnya secara vertikal 

atau horizontal didalam maupun diluar pekerjaan hingga 

hasil pekerjaannya akan semakin baik. 

7) Kepemimpinan 

Penilai menilai kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, 

mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan 

dapat memotivasi orang lain atau bawahannya untuk 

bekerja secara efektif. 

8) Kepribadian 

Penilai menilai karyawan dari sikap perilaku, kesopanan, 

periang, disukai, memberi kesan menyenangkan, 

memperhatikan sikap yang baik serta berpenampilan 

simpatik yang wajar. 

9) Prakarsa 

Penilai menilai kemampuan berpikir yang orisinil dan 

berdasarkan inisiatif sendiri untuk menganalisis, menilai, 

menciptakan, memberi alasan, mendapatkan kesimpulan 
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dan membuat keputusan penyelesaian masalah yang 

dihadapinya. 

10) Kecakapan 

Penilai menilai kecakapan karyawan dalam menyatukan dan 

menyelaraskan bermacam-macam elemen yang semuanya 

terlibat didalam penyusunan kebijaksanaan dan didalam 

situasi manajemen. 

11) Tanggung Jawab 

Penilai menilai kesediaan karyawan dalam 

mempertanggung-jawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan 

dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang 

dipergunakan serta perilaku. 

f. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

       Mangkunegara (2019:67-68) mengatakan bahwa faktor 

yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). 

a. Faktor Kemampuan 

       Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri 

dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality 

(knowledge + skill). Artinya, pegawai yang memeiliki IQ 

diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih 

mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, 



23 

 

pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai 

dengan keahliannya (the right man in the right place, the 

right man on the right job). 

b. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai 

dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi 

merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang 

terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). 

       Berdasarkan kerangka teoritis diatas dapat disimpulkan bahwa 

kinerja karyawan sebagai hasil kerja yang telah dicapai oleh individu 

yaitu karyawan atau prestasi yang diperhatikan selama bertugas. 

Untuk mengukur kinerja digunakan dimensi-dimensi dan indikator 

sebagai berikut : 

1) Hasil Kerja: Hasil kerja ini dilihat dari segi kuantitas dan 

kualitas kerja. 

2) Perilaku Kerja: Perilaku kerja dilihat dari disiplin kerja, 

tanggung jawab, dan memanfaatkan waktu. 

3) Sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan: 

Sifat pribadi dilihat dari pengetahuan, keterampilan dan 

semangat kerja. 
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2. Kompensasi 

a. Pengertian Kompensasi 

       Kompensasi meliputi imbalan finansial dan jasa nirwujud 

serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai 

bagian dari hubungan kepegawaian. Kompensasi merupakan 

apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi 

mereka kepada organisasi. Terminologi kompensasi sering 

digunakan secara bergantian dengan administrasi gaji dan 

upah. Kendatipun demikian, terminologi kompensasi 

sesungguhnya merupakan konsep yang lebih luas. Manakala 

dikelola secara benar, kompensasi membantu organisasi 

mencapai tujuannya dalam memperoleh, memelihara, dan 

mempertahankan tenaga kerja yang produktif. 

       Besarnya kompensasi mencerminkan status, pengakuan 

dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh pegawai 

bersama keluarganya. Jika balas jasa yang diterima oleh 

pegawai semakin besar berarti jabatannya semakin tinggi, 

statusnya semakin baik dan pemenuhan kebutuhan yang 

dinikmatinya semakin baik pula. Dengan demikian kepuasan 

kerjanya juga semakin baik. 

       Untuk lebih jelasnya, berikut definisi kompensasi menurut 

beberapa ahli antara lain : 

       Menurut Hasibuan, Malayu (2019) mengatakan bahwa 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, 
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barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan 

(hal.118). 

       Menurut Mangkunegara (2019) mengatakan bahwa 

Kompensasi merupakan sesuatu yang dipertimbangkan 

sebagai suatu yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah 

yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan 

kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka 

(hal.83). 

       Menurut Wibowo (2016) mengatakan bahwa Kompensasi 

adalah jumlah paket yang ditawarkan organisasi kepada 

pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya 

(hal.271). 

       Menurut Nawawi (2011) mengatakan  bahwa Kompensasi 

adalah penghargaan/ganjaran pada para pekerja yang telah 

memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui 

kegiatan yang disebut bekerja (hal.314).  

       Berdasarkan definisi para pakar tersebut, penulis 

menyimpulkan bahwa Kompensasi merupakan unsur biaya 

pengeluaran bagi perusahaan yang dikeluarkan sebagai balas 

jasa pada karyawan atas pengorbanan sumberdaya (waktu, 

tenaga, dan pikiran) serta kompetensi (pengetahuan, keahlian, 

dan kemampuan) yang telah mereka curahkan selama periode 

waktu tertentu sebagai sumbangan pada pencapaian tujuan 
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organisasi dan diterima karyawan sebagai pendapatan yang 

merupakan bagian dari hubungan kepegawaian yang dikemas 

dalam suatu sistem imbalan jasa. 

b. Tujuan Kompensasi 

       Tujuan kompensasi menurut Hasibuan, Malayu (2019:121-

122) adalah sebagai berikut: 

1. Ikatan Kerja Sama 

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama 

formal antara pengusaha atau majikan dengan karyawan. 

Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, 

sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi 

sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

2. Kepuasan Kerja 

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya 

sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 

3. Pengadaan Efektif 

jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, 

pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan 

lebih mudah. 

4. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan 

lebih mudah memotivasi bawahannya. 
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5. Stabilitas Karyawan 

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak 

serta eksternal konsistensi yang kompetitif maka stabilitas 

karyawan akan lebih terjamin karena turn-over relatif kecil. 

6. Disiplin 

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka 

disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari 

serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. 

7. Pengaruh Serikat Buruh 

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat 

buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi 

pada pekerjaannya. 

8. Pengaruh Pemerintah 

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang 

perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) 

maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 

c. Asas Kompensasi 

       Program kompensasi (balas jasa) harus ditetapkan atas 

asas adil dan layak serta dengan memperhatikan undang-

undang perburuhan yang berlaku. Prinsip adil dan Iayak harus 

mendapat perhatian agar balas jasa yang akan diberikan 

merangsang gairah dan kepuasan kerja pegawai. 
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1) Asas Adil 

Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap pegawai harus 

disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko 

pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerjaan, dan memenuhi 

persyaratan internal konsistensi. 

Jadi adil bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi 

yang sama besarnya. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, 

perlakuan dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap 

karyawan. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerja sama 

yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilisasi 

karyawan akan menjadi lebih baik. 

2) Asas Layak dan Wajar 

Kompensasi yang diterima pegawai dapat memenuhi kebutuhan 

pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur Iayak adalah relatif, 

penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas upah minimal 

pemerintah dan internal konsistensi yang berlaku. 

Manajer personalia diharuskan selalu memantau dan 

menyesuaikan kompensasi dengan eksternal konsistensi yang 

sedang berlaku. Hal ini penting supaya semangat kerja dari 

karyawan yang qualified tidak berhenti, tuntutan serikat buruh 

dikurangi dan lain-lain. 

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompensasi 
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       Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya 

tingkat kompensasi. Hal ini perlu mendapat perhatian supaya 

prinsip pengupahan adil dan layak lebih baik dan kepuasan 

kerja dapat tercapai. 

       Menurut Hasibuan, Malayu  (2019:127-129) faktor-faktor 

yang mempengaruhi kompensasi adalah: 

1) Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja 

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak daripada 

lowongan pekerjaan (permintaan) maka kompensasi relatif 

kecil. Sebaliknya jika pencari kerja lebih sedikit daripada 

lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin 

besar. 

2) Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan 

Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk 

membayar semakin baik maka tingkat kompensasi akan 

semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dan 

kesediaan perusahaan untuk membayar kurang maka 

tingkat kompensasi relatif kecil. 

3) Serikat Buruh / Organisasi Karyawan 

Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka 

tingkat kompensasi semakin besar. Sebaliknya jika serikat 

buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh maka tingkat 

kompensasi relatif kecil. 

4) Produktivitas Kerja Karyawan 
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Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, maka 

kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya kalau 

produktifitas kerjanya buruk serta sedikit maka 

kompensasinya kecil. 

5) Pemerintah dengan Undang-undang dan Keppres.  

Pemerintah dengan undang-undang dan keppres 

menetapkan besarnya batas upah/balas jasa minimum. 

Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha 

tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa 

bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi 

masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. 

6) Biaya Hidup / Cost of Living 

Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi maka tingkat 

kompensasi/upah semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat 

biaya hidup di daerah itu rendah maka tingkat 

kompensasi/upah relatif kecil. Seperti tingkat upah di 

Jakarta lebih besar dari Bandung, karena tingkat biaya 

hidup di Jakarta lebih besar daripada di Bandung. 

7) Posisi Jabatan Karyawan 

Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan 

menerima gaji/kompensasi lebih besar. Sebaliknya 

karyawan yang menduduki jabatan yang lebih rendah akan 

memperoleh gaji/kompensasi yang lebih kecil. Hal ini wajar 

karena seseorang yang mendapat kewenangan dan 
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tanggung jawab yang besar harus mendapatkan 

gaji/kompensasi yang lebih besar pula. 

8) Pendidikan dan Pengalaman Kerja.  

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih 

lama maka gaji/ balas jasanya akan semakin besar, karena 

kecakapan serta keterampilannya lebih baik. Sebaliknya, 

karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman 

kerja yang kurang maka tingkat gaji/kompensasinya kecil. 

9) Kondisi Perekonomian Nasional.  

Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju 

(boom) maka tingkat upah/kompensasi akan semakin 

besar, karena akan mendekati kondisi full employment. 

Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju 

(depresi) maka tingkat upah rendah, karena terdapat 

banyak penganggur (disqueshed unemployment). 

10) Jenis dan Sifat Pekerjaan.  

Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai 

risiko (finansial, keselamatan) yang besar maka tingkat 

upah/balas jasanya semakin besar karena membutuhkan 

kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. Tetapi 

jika jenis dan sifat pekerjaannya mudah dan risiko (finansial, 

kecelakaannya) kecil, tingkat upah/balas jasanya relatif 

rendah. 
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Dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

besar/kecilnya tingkat upah/kompensasi. Hal ini perlu mendapat 

perhatian supaya prinsip pengupahan adil dan layak lebih baik dan 

kepuasan kerja sama tercapai. 

e. Bentuk-Bentuk Kompensasi 

       Menurut Nawawi (2011:316) mengatakan bahwa 

Kompensasi dalam hal ini dapat dikategorikan kedalam dua 

golongan besar yaitu: 

1) Kompensasi Langsung  

Adalah suatu balas jasa yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan karena telah memberikan prestasinya demi 

kepentingan perusahaan. Kompensasi ini diberikan, karena 

berkaitan secara langsung dengan pekerjaan yang dilakukan 

oleh karyawan tersebut. Contoh: upah/gaji, insentif/bonus, 

tunjangan, jabatan. 

2) Kompensasi Tidak Langsung  

Adalah pemberian kompensasi kepada karyawan sebagai 

tambahan yang didasarkan kepada kebijakan pimpinan 

dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

Tentu kompensasi ini tidak secara langsung berkaitan 

dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. 

Contoh : tunjangan hari raya, tunjangan pensiun, tunjangan 

kesehatan dan lainnya. 
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3. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

       Motivasi berasal dari katalatin yakni movere yang berarti 

dorongan atau menggerakkan. Semua perilaku manusia 

biasanya didasari akan motivasi  atau dorongan dalam banyak 

hal yang menyebabkan mereka berperilaku demikian. Pada 

manajemen, Motivasi adalah hal yang menyebabkan semua 

anggota organisasi untuk bekerja dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang sesuai motif atau tujuan organisasi atau 

perusahaan yang ingin dicapai. 

       Untuk lebih jelasnya, berikut definisi Motivasi menurut 

beberapa ahli antara lain : 

       Menurut Nawawi (2011) mengatakan bahwa Motivasi 

adalah suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab 

seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, yang 

berlangsung secara sadar (hal.351). 

       Menurut Handoko, Hani (2015) mengatakan bahwa 

Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, dan 

memelihara perilaku manusia (hal.249. 

       Menurut Winardi (2015) mengatakan bahwa Motivasi 

merupakan hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan 

mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan 

antusias mencapai hasil yang optimal. Manajer perlu 

memahami proses psikologis ini apabila mereka ingin berhasil 
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membina pekerja menuju pada penyelesaian sasaran 

organisasi (hal.322). 

       Menurut  Mangkunegara (2019) mengatakan bahwa Motif 

merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai yang 

perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri 

terhadap lingkungannya, sedangkan Motivasi adalah kondisi 

yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan 

dari motifnya (hal.93). 

       Sedangkan menurut Simamora, Henry (2015) 

mengatakan bahwa Motivasi adalah sebuah fungsi dari 

pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan 

menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan 

membuahkan imbalan atau hasil yang dikehendaki (hlm.510). 

       Dari definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa Motivasi adalah sebuah fungsi dan pengharapan 

individu kepada keadaan pribadi seseorang dengan mendorong 

keinginan individu tersebut untuk melakukan kegiatan tertentu 

yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan atau hasil 

yang dikehendaki guna mencapai tujuan. 

       Motivasi kerja seseorang yang tidak termotivasi, hanya 

memberikan upaya minimum dalam hal bekerja. Konsep 

motivasi, merupakan sebuah konsep penting studi tentang 

kinerja individual. Dengan demikian motivasi berarti pemberian 
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motiv, penimbulan motiv atau hal yang menimbulkan dorongan 

atau keadaan yang menimbulkan dorongan. 

       Kebutuhan yang muncul dari diri seseorang akan 

memotivasi untuk memenuhi kebutuhan sehingga timbul hasrat 

untuk meningkatkan prestasi demi mengejar sesuatu, misalnya 

karyawan kerja lembur karena ingin menyelesaikan 

pekerjaannya tepat waktu atau karena ingin mendapatkan 

penghargaan dari perusahaan. 

b. Teori-Teori Motivasi 

       Untuk mencapai keefektifian motivasi, maka diperlukan 

teori-teorti motivasi dari para ahli sebagai faktor pendukungnya 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Teori Motivasi MC Cleland 

Menurut David McCleland (1961) mengemukakan adanya 

tiga macam kebutuhan manusia, yaitu berikut ini: 

a) Need for Achievement 

Yaitu kebutuhan untuk berprestasi yang merupakan 

refleksi dari dorongan akan tanggung jawab untuk 

pemecahan masalah. 

b) Need for Affiliation 

Yaitu Kebutuhan untuk berafiliasi yang merupakan 

dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, berada 

bersama orang lain, tidak mau melakukan sesuatu yang 

merugikan orang lain. 
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c) Needs for Power 

Yaitu kebutuhan untuk kekuasaan yang merupakan 

refleksi dari dorongan untuk mencapai otoritas untuk 

memiliki pengaruh terhadap orang lain. 

       Dimana apabila kebutuhan seseorang terasa sangat 

mendesak, maka kebutuhan itu akan memotivasi orang tersebut 

untuk berusaha keras memenuhinya. Berdasarkan teori ini, 

kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dibangun dengan 

dikembangkan melalui pengalaman dan pelatihan. 

2) Teori Dua Faktor Herzberg 

Teori Dua Faktor (Two-FactorTheory) yang dikemukakan 

oleh Frederick Herzberg merupakan kerangka kerja lain 

untuk memahami implikasi motivasional dari lingkungan 

kerja dan ada dua faktor didalam teori ini yaitu : 

a) Faktor-Faktor Higienis (sumber ketidakpuasan ) 

b) Faktor-Faktor Pemuas (Sumber kepuasan) 

Dalam teorinya Herzberg meyakini bahwa kepuasan kerja 

memotivasi pada kinerja yang lebih baik, faktor higienis seperti 

kebijakan organisasi, supervise dan gaji dapat menghilangkan 

ketidak-puasan. Faktor ini berhubungan erat dengan pekerjaan. 

Perbaikan hubungan pekerjaan tidak mengarah pada kepuasan 

yang lebih besar, tetapi diharapkan akan mengurangi 

ketidakpuasan. Dilain pihak, motivator atau pemuas seperti 
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pencapaian, tanggung jawab dan penghargaan mendukung pada 

kepuasan kerja. 

Motivator berhubungan erat dengan kerja itu sendiri atau hasil 

langsung yang diakibatkannya, seperti peluang promosi, peluang 

pertumbuhan personal, pengakuan tanggung jawab dan 

prestasi.Perbaikan dalam isi pekerjaan mendorong pada 

peningkatan kepuasan dan motivasi untuk bekerja lebih baik. 

 

3) Teori X dan Y Douglas McGregor 

Teori motivasi milik Douglas didasarkan pada asumsi bahwa 

manusia secara jelas dan tegas dapat dibedakan atas 

manusia penganut teori X (teori tradisional) dan manusia 

penganut teori Y (teori demokratik). 

McGregor menyimpulkan bahwa pandangan seorang 

pemimpin mengenai sifat manusia didasarkan atas 

beberapa kelompok asumsi tertentu, dan bahwa mereka 

cenderung membentuk perilaku mereka terhadap pegawai 

berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. 

Menurut Teori  X, empat asumsi negatif yang dimiliki yakni : 

1. Rata-rata karyawan malas dan tidak suka bekerja. 

2. Umumnya karyawan tidak berambisi mencapai prestasi 

yang optimal dan selalu menghindarkan tanggung 
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jawabnya dengan cara mengkambinghitamkan orang 

lain. 

3. Karyawan lebih suka dibimbing, diperintah, dan diawasi 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

4. Karyawan lebih mementingkan diri sendiri dan tidak 

mempedulikan tujuan organisasi. 

Menurut teori X, untuk memotivasi karyawan harus dilakukan 

dengan cara pengawasan yang ketat, dipaksa, dan diarahkan 

supaya mereka mau bekerja bersungguh-sungguh. Jenis motivasi 

yang diterapkan adalah cenderung kepada motivasi negatif yakni 

dengan menerapkan hukuman yang tegas. 

Tipe kepemimpinan teori X adalah otoriter sedangkan gaya 

kepemimpinanya berorientasi pada prestasi kerja. 

Kontras dengan pandangan negatif tersebut diatas, McGregor 

membuat tiga asumsi positif yang disebutnya Teori Y yaitu : 

1. Rata-rata karyawan rajin dan menganggap 

sesungguhnya bekerja sama wajarnya dengan bermain-

main dan beristirahat. Pekerjaan tidak perlu dihindari dan 

dipaksakan, bahkan karyawan tidak betah dan merasa 

kesal jika tidak bekerja. 

2. Lazimnya karyawan dapat memikul tanggung jawab dan 

berambisi untuk maju dengan mencapai prestasi kerja 

yang optimal. Mereka kreatif dan inovatif 
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mengembangkan dirinya untuk memecahkan persoalan 

dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan 

pada pundaknya. Jadi, mereka selalu berusaha 

mendapatkan metode kerja yang terbaik. 

3. Karyawan selalu berusaha mencapai sasaran organisasi 

dan mengembangkan dirinya untuk mencapai sasaran 

itu. Organisasi seharusnya memungkinkan karyawan 

mewujudkan potensinya sendiri dengan memberikan 

sumbangan pada tercapainya sasaran perusahaan. 

Menurut teori Y, untuk memotivasi karyawan hendaknya dilakukan 

dengan cara peningkatan partisipasi karyawan, kerja sama, dan 

keterikatan pada keputusan. 

Jenis motivasi yang diterapkan adalah motivasi positif, sedangkan 

tipe kepemimpinannya adalah kepemimpinan partisipatif. 

c. Metode Motivasi 

Ada dua metode pemberian motivasi yang lazim dipakai 

yaitu: 

 

 

1) Motivasi Langsung (Direct Motivation) 

Motivasi langsung adalah motivasi (materiil dan non-

materiil) yang diberikan secara langsung kepada setiap 

individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta 
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kepuasannya. Jadi sifatnya khusus, seperti pujian, 

penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, bintang jasa, dan 

lainnya. 

2) Motivasi Tidak Langsung (Indirect Motivation) 

Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan 

hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta 

menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga 

para karyawan betah dan bersemangat melakukan 

pekerjaannya. Misalnya, kursi yang empuk, suasana 

pekerjaan yang nyaman dan lainnya. Motivasi tidak 

langsung besar pengaruhnya untuk merangsang semangat 

bekerja karyawan agar produktif. 

d. Bentuk Motivasi 

       Menurut  Suhardi (2013:178-179) membedakan dua 

bentuk motivasi kerja, kedua bentuk tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri 

sendiri. Motivasi ini terkadang muncul tanpa adanya 

pengaruh dari luar. Biasanya seseorang yang termotivasi 

secara intrinsik lebih mudah terdorong untuk mengambil 

tindakan. Bahkan, mereka bisa memotivasi dirinya sendiri 

tanpa perlu dimotivasi oleh orang lain. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik adalah : 
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a. Kebutuhan 

Seseorang melakukan kegiatan atau aktivitas didasari 

dari adanya faktor-faktor kebutuhan. 

b. Harapan 

Seseorang termotivasi oleh adanya harapan yang 

bersifat pemuasan diri. Keberhasilan dan harga diri 

meningkat dan menggerakkan seseorang menuju 

pencapaian tujuan. 

c. Minat 

Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa 

keinginan pada suatu hal tanpa ada yang menyuruh. 

2.  Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul kerena 

adanya pengaruh dari luar diri orang tersebut. Motivasi ini 

memiliki pemicu untuk membuat seseorang termotivasi. 

Pemicu ini dapat berupa uang, bonus, insentif, promosi 

jabatan, penghargaan pujian dan sebagainya. 

Motivasi ekstrinsik memiliki kekuatan untuk mengubah 

kemauan seseorang dari tidak mau hingga mau melakukan 

sesuatu hal. 

Faktor yang mempengaruhi motivasi ekstrinsik  antara laian 

adalah : 

a. Dorongan Keluarga 
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Dorongan keluarga merupakan salah satu faktor 

pendorong (reinforcing factor) yang mampu 

mempengaruhi perilaku seseorang. 

b. Lingkungan 

Lingkungan merupakan tempat dimana seseorang tinggal 

ataupun tempat seseorang bekerja. Lingkungan memiliki 

peranan yang besar dalam memotivasi seseorang. 

c. Imbalan 

Seseorang dapat termotivasi dengan disediakannya 

imbalan setelah ia melakukan suatu aktivitas atau 

kegiatan tertentu. 

e. Tujuan Motivasi 

       Menurut Hasibuan, Malayu (2019:146) tujuan motivasi 

antara lain : 

1) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

2) Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

3) Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 

4) Meningkatkan kedisiplinan kerja karyawan perusahaan. 

5) Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

6) Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

7) Meningkatkan loyalitas, kreatifitas, dan partisipasi karyawan. 

8) Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

9) Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap 

tugas-tugasnya. 
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10) Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan 

baku. 

f. Komponen dalam Motivasi 

Ada 3 komponen utama dalammotivasi, yaitu:  

1) Kebutuhan 

Kebutuhan timbul dalam diri seseorang apabila orang 

tersebut merasa ada kekurangan dari dalam dirinya. 

Menurut pengertian homeostatic, kebutuhan timbul atau 

diciptakan apabila dirasakan adanya ketidakseimbangan 

antara apa yang dimiliki, baik dalam arti fisiologi maupun 

psikologi. 

2) Dorongan 

Usaha untuk mengatasi ketidakseimbangan, biasanya 

menimbulkan dorongan. Hal tersebut merupakan usaha 

pemenuhan kekurangan secara terarah yang berorientasi 

pada tindakan tertentu yang secara sadar dilakukan oleh 

seseorang yang dapat bersumber dari dalam maupun dari 

luar diri orang tersebut. 

3) Tujuan 

Tujuan adalah segala sesuatu yang menghilangkan 

kebutuhan dan mengurangi dorongan. Mencapai tujuan, 

berarti mengembalikan keseimbangan dalam diri seseorang, 

baik bersifat fisiologis maupun bersifat psikologis, 
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tercapainya tujuan akan mengurangi atau bahkan 

menghilangkan dorongan tertentu untuk berbuat sesuatu. 

g. Model Motivasi 

       Model motivasi berkembang dari teori klasik (tradisional) 

menjadi teori modern, sesuai dengan perkembangan 

peradaban dan ilmu pengetahuan. 

       Ada tiga model motivasi menurut Hasibuan, Malayu 

(2019:148) yaitu : 

1) Model Tradisional 

Mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahannya agar 

gairah bekerjanya meningkat dilakukan dengan sistem 

insentif yaitu memberikan insentif materil kepada karyawan 

yang berprestasi baik. 

2) Model Hubungan Manusia 

Mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahannya agar 

bekerja meningkat, dilakukan mengakui kebutuhan sosial 

mereka dan membuat meraka merasa berguna. 

3) Model Sumber Daya Manusia 

Mengemukakan bahwa karyawan termotivasi oleh banyak 

faktor, bukan hanya barang atau uang atau keinginan akan 

kepuasan apa saja. Tetapi juga kebutuhan akan pencapaian 

dan pekerjaan yang berarti. Menurut model ini karyawan 

cenderung memperoleh kepuasan dan prestasi kerja yang 

baik. 
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h. Prinsip-Prinsip dalam Memotivasi Kerja Karyawan 

       Menurut Mangkunegara (2019:100) terdapat beberapa 

prinsip dalam memotivasi kerja karyawan yaitu : 

1) Prinsip Partisipasi 

Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan 

kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan 

yang akan dicapai oleh pemimpin. 

2) Prinsip Komunikasi 

Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan usaha pencapaian tugas, dengan 

informasi yang jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi 

kerjanya. 

3) Prinsip Mengakui Andil Bawahan 

Pemimpin mengakui bahwa bawahan mempunyai andil 

didalam usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan 

tersebut, karyawan akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 

4) Prinsip Pendelegasian Wewenang 

Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang 

kepada karyawan bawahan untuk sewaktu-waktu dapat 

mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya, akan membuat  pegawai yang bersangkutan 

menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan 

oleh pemimpin. 

5) Prinsip Memberi Perhatian 
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Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang 

diinginkan karyawan bawahan, akan memotivasi karyawan 

untuk dapat bekerja sesuai apa yang diharapkan oleh 

pemimpin. 

       Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka yang dimaksud 

dengan Motivasi adalah sebuah fungsi dan pengharapan individu 

kepada keadaan pribadi seseorang dengan mendorong keinginan 

individu tersebut untuk melakukan kegiatan tertentu yang pada 

gilirannya akan membuahkan imbalan hasil yang dikehendaki guna 

mencapai tujuan. 

4. Gaya Kepemimpinan 

a. Pengertian Gaya Kepemimpinan 

       Dalam memimpin perusahaan, seorang pemimpin tidak 

bisa lepas dari gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu 

timbul berdasarkan cara bertindak atau bertingkah laku dari 

pimpinan yang bersangkutan. Seorang pemimpin dapat 

meningkatkan efektifitas kepemimpinannya dengan 

menggunakan gaya yang berbeda tergantung dari situasi dan 

kondisi yang sedang dihadapinya. Jadi seorang pemimpin 

harus mempunyai kemampuan untuk membangkitkan 

kekuatan-kekuatan emosional dan rasional dari para 

pengikutnya, sehingga mereka termotivasi melaksanakan 

tugas-tugasnya. Dalam melaksanakan kepemimpinan seorang 

manajer atau pimpinan  harus dapat menumbuhkan 
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kepercayaan,  partisipasi,  loyalitas dan  interval  para bawahan  

secara persuasif, semua hal  itu dapat diperoleh karena 

kecakapan, kemampuan, dan perilakunya. 

       Menurut Thoha, Miftah (2010) mengatakan bahwa Gaya 

Kepemimpinan merupakan norma prilaku yang digunakan oleh 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi 

prilaku orang lain atau bawahan (hlm. 49). 

       Menurut Sutikno (2014) mengatakan bahwa 

Kepemimpinan dalam organisasi diarahkan untuk 

mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, agar mau 

berbuat seperti yang diharapkan ataupun diarahkan oleh orang 

lain yang memimpinnya (hal.16). 

       Sedangkan menurut Hasibuan, Malayu (2019) 

berpendapat bahwa Kepemimpinan adalah cara seorang 

pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja 

sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan 

organisasi (hal.170). 

       Maka dapat disimpulkan definisi gaya kepemimpinan 

menurut para ahli bahwa Gaya Kepemimpinan adalah norma 

perilaku, sifat, kebiasaan, tempramen, watak, dan kepribadian  

yang digunakan sebagai suatu cara dan proses kompleks 

mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas 

dan mengarahkan organisasi dengan cara yang lebih masuk 

akal. 
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b. Macam-Macam Gaya Kepemimpinan 

       Macam-macam gaya kepemimpinan menurut Horse yang 

di kutip oleh Suwanto (2011:157) antara lain : 

1) Gaya Kepemimpinan Direktif 

Gaya kepemimpinan ini membuat bawahan agar tau apa 

yang diharapkan pimpinan dari mereka, menjadwalkan kerja 

untuk dilakukan, dan memberi bimbingan khusus mengenai 

bagaimana menyelesaikan tugas. 

2) Gaya Kepemimpinan yang Mendukung 

Gaya kepemimpinan ini bersifat ramah dan menunjukan 

kepedulian akan kebutuhan bawahan. 

3) Gaya Kepemimpinan Partisipatif 

Gaya kepemimpinan ini berkonsultasi dengan bawahan dan 

menggunakan saran mereka sebelum mengambil suatu 

keputusan. 

4) Gaya Kepemimpinan Berorientasi Prestasi 

Gaya kepemimpinan ini menetapkan tujuan yang 

menantang dan mengharapkan bawahan untuk berprestasi 

pada tingkat tertinggi mereka. 

       Dengan karakter yang dimiliki, maka setiap pemimpin cenderung 

memiliki gaya atau cara yang tersendiri dalam memimpin 

perusahaannya. 
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       Menurut Tohardi dikutip oleh Sutrisno, Edy (2010:242) 

menyatakan bahwa gaya-gaya kepemimpinan yaitu : 

1) Gaya Persuasif 

Yaitu gaya kepemimpinan dengan menggunakan 

pendekatan yang mengubah perasaan, pikiran atau dengan 

kata lain melakukan ajakan atau bujukan. 

2) Gaya Refresif 

Yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memberikan 

tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, sehingga bawahan 

merasa ketakutan. 

3) Gaya Partisipatif 

Yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memberikan 

kesempatan kepada bawahan untuk secara aktif baik 

menata, spiritual, fisik, maupun material dalam kiprahnya 

dalam perusahaan. 

4) Gaya Inovatif 

Yaitu pemimpin yang selalu berusaha dengan keras untuk 

mewujudkan usaha-usaha pembaruan didalam segala 

bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau 

setiap produk terkait dengan kebutuhan manusia. 

 

5) Gaya Investigasi 

Yaitu gaya pemimpin yang selalu melakukan penelitian yang 

disertai dengan rasa penuh kecurigaan terhadap 
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bawahannya yang menyebabkan kreatifitas, inovasi, serta 

inisiatif dari bawahan kurang berkembang karena bawahan 

takut kesalahan-kesalahan. 

6) Gaya Inspektif 

Yaitu pemimpin yang suka melakukan acara-acara yang 

sifatnya protokoler, kepemimpinan dengan gaya inspektif 

menuntut penghormatan bawahan, atau pemimpin yang 

senang apabila dihormati. 

7) Gaya Motivatif 

Yaitu pemimpin yang dapat menyampaikan informasi 

mengenai ide-idenya, program-program dan kebijakan-

kebijakan kepada bawahan dengan baik. Komunikasi 

tersebut membuat segala idedan kebijakan dapat dipahami 

oleh bawahan sehingga bawahan mau untuk bekerja sesuai 

dengan arahan. 

8) Gaya Naratif 

Pemimpin yang bergaya naratif merupakan pemimpin yang 

banyak bicara namun tidak disesuaikan dengan apa yang ia 

kerjakan, atau dengan kata lain pemimpin yang banyak 

bicara sedikit bekerja. 

 

9) Gaya Edukatif 

Yaitu pemimpin yang suka melakukan pengembangan 

bawahan dengan cara memberikan pendidikan dan 
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keterampilan kepada bawahan, sehingga bawahan menjadi 

memiliki wawasan dan pengalaman yang lebih baik dari hari 

ke hari, sehingga seorang pemimpin yang bergaya edukatif 

tidak akan pernah menghalangi bawahan yang ingin 

mengembangkan pendidikan dan keterampilan. 

10)  Gaya Restrogesif 

Yaitu pemimpin yang tidak suka melihat bawahan maju, 

apalagi melebihi dirinya, untuk itu pemimpin yang bergaya 

restrogresif selalu menghalangi bawahan untuk 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Sehingga 

dengan kata lain pemimpin yang bergaya restrogesif sangat 

senang melihat bawahan selalu terbelakang, bodoh, dan 

sebagainya. 

c. Dimensi dan Indikator Gaya Kepemimpinan 

       Menurut Hasibuan, Malayu (2019:172)  indikator Gaya 

Kepemimpinan dibagi menjadi tiga yaitu : 

1) Kepemimpinan Otoriter 

Kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau 

wewenang, sebagian besar mutlak tetap berada pada 

pimpinan atau kalau pimpinan itu menganut sistem 

sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan 

kebijaksanaan hanya diterapkan sendiri oleh pemimpin, 

bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide, 

dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 
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Falsafah pimpinan adalah “bawahan adalah untuk pimpinan 

atau atasan”. Bawahan hanya bertugas sebagai pelaksana 

keputusan yang telah diterapkan pimpinan. Pengarahan 

bawahan dilakukan dengan memberikan intruksi, perintah, 

ancaman hukuman, serta pengawasan dilakukan secara 

ketat. 

2) Kepemimpinan Demokrasi 

Kepemimpinan demokrasi adalah apabila dalam 

kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, 

menciptakan kerja sama yang serasi, menumbuhkan 

loyalitas, dan partisipasi para bawahan. Pemimpin 

memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki 

perusahaan. 

Falsafah pemimpin ialah “pimpinan adalah untuk bawahan”. 

Bawahan harus berpartisipasi memberikan saran, ide, dan 

pertimbangan-pertimbangan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

3) Kepemimpinan Delegatif 

Kepemimpinan delegatif apabila seorang pemimpin 

mendelegasikan wewenang kepada bawahan dengan agak 

lengkap. Dengan demikian, bawahan dapat mengambil 

keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Disini pimpinan 

menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan 
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kepada bawahan dalam arti pimpinan menginginkan agar 

bawahan bisa mengendalikan diri mereka sendiri dalam 

menyelesaikan pekerjaan tersebut.  Pimpinan tidak akan 

membuat peraturan-peraturan tentang pelaksanaan 

pekerjaan itu dan hanya sedikit melakukan kontak dengan 

bawahannya.  

Dalam hal ini, bawahan dituntut memiliki kematangan dalam 

pekerjaan (kemampuan) dan kematangan psikologis 

(kemauan). Kematangan pekerjaan dikaitkan dengan 

kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan 

pengetahuan dan keterampilan. Kematangan psikologis 

dikaitkan dengan kemauan atau motivasi untuk melakukan 

sesuatu yang erat kaitannya dengan rasa yakin dan 

ketertarikan. 

d. Dasar Gaya Kepemimpinan 

       Menurut Purnomo dan Wijayanti (2013:149-150), Gaya 

Kepemimpinan bersumber dari beberapa teori, yaitu: 

a. Teori Bakat (traits) 

Teori yang mencari karakter atau kepribadian, sosial, fisik, 

atau intelektual yang membedakan pemimpin dari bukan 

pemimpin. Bakat (traits) di-definisikan sebagai 

kecenderungan yang dapat diduga, yang mengarahkan 

perilaku individu berbuat dengan cara yang konsisten dan 

khas.  
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b. Teori Perilaku 

Teori perilaku kepemimpinan, yaitu teori-teori yang 

mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan 

pemimpin dari bukan pemimpin. Kebanyakan perilaku 

kepemimpinan yang digambarkan oleh bawahan sebagai 

struktur prakarsa (initiating structure) dan pertimbangan 

(consideration), yaitu mempertimbangkan perasaan dan 

kesejahteraan para bawahan. 

c. Teori Situasional 

Gaya situasional yang dikaitkan dengan tugas dan 

hubungan. Yang dimaksud dengan gaya situasional 

dikaitkan dengan tugas dan hubungan, yaitu bahwa seorang 

manajer atau pemimpin akan menggunakan gaya tertentu, 

tergantung pada apa yang menonjol, tugas atau hubungan. 

       Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka yang dimaksud gaya 

kepemimpinan dalam penelitian ini adalah sifat, kebiasaan, 

tempramen, watak, dan kepribadian yang membedakan seorang 

pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain.  

 

B. Penelitian terdahulu 

     Penelitian terdahulu merupakan informasi yang sekaligus bagian 

dari rujukan penelitian, adapun hasil penelitian terdahulu sebagai 

berikut : 



55 

 

 

Tabel 1 

Penelitian Terdahulu 

 

 

Nama Judul 

 

Perbedaan 

 

Persamaan 

 

Hasil Penelitian 

PENGARUH 

KOMPENSASI, 

MOTIVASI, 

LINGKUNGAN 

KERJA & 

BUDAYA 

ORGANISASI 

TERHADAP 

KINERJA 

KARYAWAN 

KANTOR PDAM 

BOYOLALI.Tri 

Budi 

Setyani.2014 

Lingkungan 

kerja dan 

Budaya 

organisasi 

Kompensasi, 

Motivasi dan 

kinerja 

karyawan 

Kompensasi, Motivasi 

dan Budaya Organisasi 

memiliki nilai signifikasi < 

daripada Alpha (5%). 

Jadi ketiga hipotesis 

tersebut diterima dan 

terdapat pengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Sedangkan lingkungan 

kerja memiliki nilai 

signifikasi > daripada 

Alpha (5%). Jadi 

hipotesis lingkungan 

kerja ditolak, karena tidak 

terdapat pengaruh antara 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan. 
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PENGARUH 

GAYA 

KEPEMIMPINAN, 

MOTIVASI DAN 

KOMUNIKASI 

TERHADAP 

KINERJA 

KARYAWAN 

PT.MASJI 

TATANAN 

KONTAINER 

KOTA 

SEMARANG. 

Yessy 

Antasari.2014 

Komunikasi Gaya 

kepemimpinan, 

Motivasi dan 

Kinerja 

Karyawan 

Variabel gaya 

kepemimpinan, motivasi 

dan komunikasi 

mempunyai nilai 

signifikasi < daripada 

Alpha (5%). Jadi ketiga 

variabel tersebut yaitu 

gaya kepemimpinan, 

motivasi dan komunikasi 

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

PENGARUH 

GAYA 

KEPEMIMPINAN, 

MOTIVASI DAN 

DISIPLIN KERJA  

TERHADAP 

KINERJA 

KARYAWAN DI 

BANK BNI 

CABANG 

MANADO. Billy 

Tamarindang, 

Lisbeth 

Mananeke, 

Merinda 

Pandowo. 2017. 

Disiplin Kerja Gaya 

Kepemimpinan, 

Motivasi dan 

kinerja 

karyawan 

Gaya kepemimpinan, 

Motivasi dan Disiplin 

kerja secara simultan 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Gaya Kepemimpinan dan 

Motivasi secara parsial 

tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

Kinerja karyawan. 

Disiplin kerja secara 

parsial berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Kinerja 

karyawan. 
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PENGARUH 

GAYA 

KEPEMIMPINAN, 

KOMPENSASI, 

DAN 

LINGKUNGAN 

KERJA 

TERHADAP 

KINERJA AGEN 

PADA AJB 

BUMIPUTERA 

1912 CABANG 

TIKALA.Andrew 

C. Johannes, 

Adolfina, Rita N. 

Taroreh. 2016 

Lingkungan 

Kerja 

Gaya 

kepemimpinan, 

Kompensasi 

dan Kinerja. 

Gaya kepemimpinan, 

Kompensasi, dan 

Lingkungan Kerja secara 

simultan berpengaruh 

terhadap Kinerja Agen. 

Gaya kepemimpinan dan 

Kompensasi secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

Kinerja Agen. 

Lingkungan Kerja secara 

parsial berpengaruh tapi 

tidak signifikan terhadap 

Kinerja Agen. 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

       Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk dapat melihat suatu 

fenomena perilaku organisasi yaitu berupa pengaruh kompensasi, 

motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap peningkatan kinerja 

karyawan di PT.Venus Ceramica International Jakarta. 
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Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

H1 

 

    

 H2    

    

      

       H3  

 

                                            H4 

Sumber : Penulis 

 

Keterangan : 

 

Tanda panah yang terdapat pada gambar diatas menunjukan bahwa 

pengaruh variabel bebas (X) dalam hal ini yaitu Kompensasi (X1), Motivasi 

(X2), dan Gaya Kepemimpinan (X3) terhadap variabel terikat yaitu Kinjera 

Karyawan (Y). 

 

D. Hipotesis 

Kompensasi 

(X1) 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X3) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
Motivasi 

(X2) 



59 

 

       Menurut Sugiyono (2014) mengatakan bahwa Hipotesis adalah 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori 

(hal.132). 

       Pengujian hipotesis ini dilakukan adalah untuk membuktikan 

apakah kompensasi, motivasi, dan gaya kepemimpinan ada 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan, berdasarkan pembatasan 

dan perumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya. Sehingga penulis menentukan hipotesis dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

1) Hipotesis 1 : X1 dan Y 

H1 : Ada pengaruh positif Kompensasi terhadap Kinerja  

            Karyawan. 

H2 : Kompensasi tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja  

           Karyawan. 

2) Hipotesis 2 : X2 dan Y 

H1 : Ada pengaruh  positif Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. 

H2 : Motivasi tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja  

           Karyawan. 

3) Hipotesis 3 : X3 dan Y 

H1 :Ada Pengaruh positif Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja  

           Karyawan. 

H2 :Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh positif terhadap  

           Kinerja Karyawan. 

4) Hipotesis 4 : X1,X2,X3, dan Y 

H1 :Kompensasi, Motivasi dan Gaya Kepemimpinan bersama- 

           sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan. 

H2 :Kompensasi, Motivasi dan Gaya Kepemimpinan secara  
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          bersama-sama tidak berpengaruh positif  terhadap Kinerja   

Karyawan. 
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BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metedologi Penelitian 

       Metedologi Penelitian merupakan suatu kegiatan pengolahan, 

penyajian dan analisis data yang dilakukan dengan metodologi ilmiah 

secara sistematis yang hasilnya berguna untuk mengetahui suatu 

keadaan dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan untuk 

pengambilan keputusan. 

       Menurut Sugiyono (2016), mengatakan bahwa Metode Penelitian 

pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 

terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu :cara ilmiah, 

data, tujuan dan kegunaan (hal.2).  

       Menurut Darmadi (2013), mengatakan bahwa Metode Penelitian 

adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan 

sistematis (hal.153). 

       Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-

cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. 
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       Empiris  berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh 

indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan 

mengetahui cara-cara yang digunakan. 

       Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu 

menggunakan langkah-langkah tertentu bersifat logis. 

       Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan didalam 

penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (Causal-Comparative 

Research) yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa 

hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal 

komparatif merupakan tipe penelitian ex past facto yaitu tipe penelitian 

terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau 

peristiwa. Peneliti dapat mengidentifikasikan fakta dan peristiwa tersebut 

sebagai variabel dipengaruhi (Variabel Dependen) dan melakukan 

penyelidikan terhadap  variabel yang mempengaruhi (Variabel Independen). 

B. Operasional Variabel 

       Operasional variabel adalah gambaran tentang struktur penelitian 

yang menjabarkan variabel atau sub variabel konsep, dimensi, 

indikator, dan ukuran yang diarahkan untuk memperoleh nilai variabel. 

Pada penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel 

dependen yaitu : 
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1. Variabel Independen atau Variabel Bebas (X) 

       Variabel Independen merupakan variabel-variabel yang 

menjadi sebab-sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel 

terikat yang dinotasikan dengan  “X”.  

Menurut Sugiyono (2016) menyatakan bahwa Variabel Bebas 

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat (hal.61).               

Dalam penelitian ini variabel bebasnya (independen) adalah 

Kompensasi (X1), Motivasi (X2), dan Gaya Kepemimpinan (X3). 

2. Variabel Dependen atau Variabel Terikat (Y) 

       Menurut Sugiyono (2016) variabel dependen atau terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel independen/bebas (hal.61). 

       Dalam penelitian ini variabel terikatnya (dependen) adalah 

Kinerja Karyawan (Y). 
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       Definisi konseptual Kinerja Karyawan: kinerja karyawan sebagai hasil 

kerja yang telah dicapai oleh individu yaitu karyawan atau prestasi yang 

diperhatikan selama bertugas. 

Tabel 2 

Kisi-kisi 

Kinerja Karyawan 

(Variabel Y) 

Variabel Dimensi Indikator Butir 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Hasil Kerja 

Kuantitas 1 

Kualitas 2,3 

Perilaku Kerja 

Disiplin Kerja 4,5 

Tanggung Jawab 6 

Memanfaatkan Waktu 7 

Sifat Pribadi yang 

ada hubungannya 

dengan pekerjaan 

Pengetahuan 8 

Keterampilan 9 

Semangat Kerja 10 

Sumber:Wirawan (2010:105) 
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       Definisi konseptual Kompensasi menurut menurut Hasibuan, 

Malayu (2019) adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, 

barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan 

(hal.118). 

 

Tabel 3 

Kisi-kisi 

Kompensasi 

(Variabel X1) 

Variabel  Dimensi Indikator Butir  

 

 

Kompensasi 

(X1) 

 

 

 

Kompensasi 

Langsung 

1. Gaji 1,2 

2. Insentif / Bonus 3,4 

3. Tunjangan 5,6 

Kompensasi 

Tidak 

Langsung 

1. Asuransi 7 

2. Hiburan 8 

3. Kesehatan 9,10 

Sumber :Mangkunegara (2019:85) 
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      Definisi konseptual Motivasi adalah sebuah fungsi dan 

pengharapan individu kepada keadaan pribadi seseorang dengan 

mendorong keinginan individu tersebut untuk melakukan kegiatan 

tertentu yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan hasil 

yang dikehendaki guna mencapai tujuan. 

 

Tabel 4 

Kisi-kisi 

Motivasi 

(Variabel X2) 

Variabel Dimensi  Indilkator  Butir 

Motivasi     (X2) 

 

Intrinsik 

1. Prestasi Kerja 1,2 

2. Perkembangan 3 

3. Tanggung Jawab 4,5 
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4. Kemajuan 6 

Ekstrinsik 

1. Lingkungan kerja 

fisik/nyaman 

7 

2. Fasilitas Kerja 8 

3. Hubungan kerja yang 

harmonis dengan rekan 

kerja  

9,10 

Sumber:Suhardi (2013:178-179) 

 

 

      Definisi konseptual Gaya Kepemimpinan adalah penyampaian 

informasi (pesan, ide, dan gagasan) dari satu pihak kepada pihak 

lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. 

 

Tabel 5 

Kisi-kisi  

Gaya Kepemimpinan 

(Variabel X3) 

Variabel Dimensi Indikator Butir 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X3) 

a. 

Otoriter 

1. Pemberian hukuman 1 

1. Pemberian perintah 2 

3. Pengambilan keputusan 

diambil secara sepihak 

3 

b. 
1.  Memperhatikan 

karyawannya 

4 
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Demokrasi 2. Mempertimbangkan ide dari 

karyawannya 

5,6 

c. 

Delegatif 

1. Memberikan keleluasaan 

kepada bawahannya 

7 

2. Memberikan motivasi 8 

2. Mampu menganalisis 

tugas bawahan 

9 

3. Mampu berfikir secara 

rasional 

10 

Sumber :Hasibuan, Malayu (2019:172) 

 

 

 

C. Objek Penelitian 

       Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan riset pada 

perusahaan PT.Venus Ceramica International Jakarta, karena 

perusahaan tersebut merupakan perusahaan dimana penulis bekerja, 

yang mana penulis menganggap bahwa perusahaan tersebut 

mempunyai masalah didalamnya sehingga diharapkan memberikan 

data yang dibutuhkan serta sesuai dengan tujuan penelitian yang 

telah direncanakan. 

 

D. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 
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       Jenis data yang digunakan adalah data subjek, yang 

merupakan jenis data penelitian terhadap fakta berupa opini atau 

pendapat orang (responden). Data yang diteliti dapat berupa 

pendapat responden secara individual atau secara kelompok. 

       Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pandangan, 

persepsi atau penelitian responden terhadap masalah tertentu 

yang berupa tanggapan responden terhadap diri responden atau 

kondisi lingkungan dan perubahannya. 

2. Sumber Data 

       Menggunakan data primer adalah sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

perantara) yang berupa : opini, hasil observasi terhadap suatu 

benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Penelitian Perpustakaan (Library Research) 

Penelitian dan pengumpulan data dengan mempelajari buku-

buku, catatan kuliah, bahan dari berbagai mata kuliah yang 

dipelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada 

Indonesia Y.A.I, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dan 

mendukung tersusunnya skripsi ini. Terutama dalam 

pembahasan teori yang kemudian digunakan untuk 

membandingkan teori dengan keadaan yang sebenarnya pada 

perusahaan. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 
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Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data, yaitu 

data nyata langsung yang didapat dari penelitian untuk 

memperoleh data tersebut digunakan metode : 

1) Observation (Pengamatan) 

Penelitian yang digunakan dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 

2) Interview ( Wawancara) 

Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung 

diajukan kepada karyawan PT.Venus Ceramica International 

Jakarta. 

3) Angket (Kuesioner) 

Kuesioner merupakan suatu pengumpulan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan tertulis dengan alternatif yang telah 

tersedia dengan harapan memberikan respon atas daftar 

pertanyaan tersebut.  

 Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah 

metode-metode analisis data dengan menggunakan tabel-tabel sehingga 

dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Cara 

penilaian terhadap hasil jawaban dalam kuesioner dilakukan dengan 

menggunakan Skala Likert, dengan menghadapkan responden pada 

sebuah pertanyaan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban 

yang nantinya akan diberikan bobot penilaian tertentu pada setiap 

pertanyaan yang diajukan yaitu:  

Tabel 6 
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Skala Likert 

Jawaban Ringkasan Skor 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Ragu-Ragu RR 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

 

Hasil dari jawaban kuesioner tersebut nantinya akan diolah menggunakan 

teknik statistik, berupa tabulasi yang berisi jumlah dan presentase 

pendapat responden atas sampel yang diambil pada karyawan. 

E. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

       Menurut Sugiyono (2016) mengatakan bahwa populasi 

adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Hal.80). 

       Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan PT.Venus 

Ceramica International Jakarta yang berjumlah 63 orang. 

b. Sampel 
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       Menurut Sugiyono (2016) mengatakan bahwa Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (hlm.81). 

       Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan sampel jenuh, yaitu 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel, yang disebabkan jumlah populasi 

relatif kecil atau sedikit. 

 

 

 

 

F. Rancangan Analisis 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

       Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka 

dalam penelitian ini untuk melakukan analisis data yang bersifat 

kuantitatif maka digunakan alat analisis statistik. Rancangan 

analisis merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam 

menganalisis data, menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau 

suatu tes dari operasi mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika 
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pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.  

       Dalam penelitian ini, untuk menganalisa validitas 

instrument digunakan teknik statistik korelasi dengan rumus 

Product Moment Carl Person dengan rumus : 

𝑟 =
𝒏 ∑ 𝒙𝒚 − (∑ 𝒙)(∑ 𝒚)

√{𝒏 ∑ 𝒙𝟐 − ∑ 𝒙)𝟐 }{𝒏 ∑ 𝒚𝟐 − (∑ 𝒚)𝟐 }
 

Keterangan : 

r = Koefien Korelasi 

x = Variabel Bebas (Kompensasi, Motivasi, dan Gaya  

Kepemimpinan) 

Y = Variabel Terikat (Kinerja Karyawan) 

n = Jumlah Sampel 

Kriterita uji validitas yaitu apabila rhitung>rtabel, maka butir-butir 

pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. 

b. Uji Reabilitas 

       Reabilitas berhubungan dengan konsistensi dari pengukur. 

Suatu pengukur dikatakan realibel (dapat diandalkan) jika dapat 

dipercaya. Supaya dapat dipercaya, maka hasil dari 

pengukuran harus akurat dan konsisten jika beberapa 

pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang 

sama. 

       Reabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu 
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kuesioner dapat dikatakan reliable atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan dalam kuesioner adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan metode Alpha Cronbach yang 

merupakan analisis reabilitas dengan satu kali pengukuran. 

Nilai reabilitas Alpha Cronbach dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

𝒓 =  (
𝒌

𝒌 − 𝟏
) (𝟏 −  

∑ 𝐒𝐢

𝐒𝐭
) 

Keterangan : 

a = Koefisien Reabilitas Alpha Cronbach 

k = Banyaknya Item 

 

                     ∑s2i = Varians Skor Item 

S2t =  Varian Total 

Kaidah keputusannya jika nilai Alpha Cronbach > 0,60 maka 

reliable. Suatu instrument dikatakan reliable bila memiliki 

koefisien keandalan atau Alpha  sebesar : 

Tabel 7 

Alpha Cronbach 

Kriteria Nilai Alpha Cronbach 

Kurang Reliable 0,00-0,20 
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Agak Reliable 0,21-0,40 

Cukup Reliable 0,42-0,60 

Reliable 0,61-0,80 

Sangat Reliable 0,81-1,00 

 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

       Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah 

distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas 

tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi 

linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang 

berdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak 

dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas 

data menggunakan Test Normality Kolmogorov-Smirnov 

dalam program SPSS. 

       Menurut Santoso, Singgih (2012:393), dasar 

pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat 

angka probabilitasnya (Asymptotic Signifinance), yaitu: 

1) Jika probabilitas > 0.05 maka distribusi dari model regresi 

adalah normal. 

2) Jika probabilitas < 0.05 maka distribusi dari model regresi 

adalah tidak normal. 
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       Menurut Ghozali (2011) mengemukakan bahwa uji 

normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi,variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan 

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Persamaan 

regresi dikatakan baik jika mempunyai variabel bebas dan 

variabel terikat berdistribusi normal (hal.160). 

b. Uji Multikolinearitas 

       Menurut Ghozali (2011), uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen (hal.105). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen (bebas). Jika variabel 

indepenen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 

orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen 

yang nilai korelasi antar semua variabel independen sama 

dengan nol. 

       Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas 

menggunakan metode pengujian dengan cara melihat nilai 

dapat Variance Inflation Factor (VIF), dimana dasar 

keputusannya sebagai berikut : 

1) Jika Variance Inflation Factor (VIF) >10, maka ada 

Multikolinearitas. 
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2) Jika Variance Inflation Factor(VIF)<10, maka tidak ada 

Multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

       Sunyoto (2016) menyatakan bahwa Uji 

Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (hal.90). 

       Pengujian heteroskedastisitas menggunakan grafik 

scatterplot dilakukan dengan cara melihat grafik scatterlpot 

antara standarzided value (ZPRED) dengan stundentized 

residual (SRESID), ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual 

(Y prediksi – Y sesungguhnya). 

 

Dasar pengambilan keputusan yaitu: 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 
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d. Uji Auto Korelasi 

       Menurut Santoso, Singgih (2012), Uji Autokorelasi 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode 

t-1(sebelumnya). Jika terjadi korelasi,maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Model yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi (hal.241). 

       Menurut Sunyoto (2016:98), salah satu ukuran dalam 

menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dapat 

digunakan besaran Durbin Watson (DW) dalam rumusan 

sebagai berikut: 

                   ∑ (ℯ𝑡−ℯ𝑡−1) 
D – W  =    ___________ 
                        ∑2

tℯ 
 
 

 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

➢ Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW di bawah -2 

(DW< -2). 

➢ Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada di antara -

2 dan +2 atau -2< DW < +2. 

➢ Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2 atau 

DW > +2. 

Tabel 8 
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Auto Korelasi 

Nilai DW Keterangan 

 

<1.08 

Ada autokorelasi 1.08 sd1.66 tanpa 

Kesimpulan 

1.66 s/d 2.34 Tidak ada autokorelasi 

2.34 s/d 2.92 Tanpa kesimpulan 

>2.92 Ada autokorelasi 

 

3) Uji Analisis Data 

a. Koefisien Korelasi 

1) Analisa Korelasi Parsial 

Metode ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan 

antara variabel independent dengan variabel dependent. 

 

Rumus dari koefisien korelasi product moment adalah 

sebagai berikut : 

𝒓𝑿𝒀 =
𝒏 ∑ 𝑿𝒀 − (∑ 𝑿)(∑ 𝒀)

√(𝒏 ∑ 𝑿𝟐 − (∑ 𝑿)𝟐)(𝒏 ∑ 𝒀𝟐 − (∑ 𝒀)𝟐)
 

 

Keterangan : 

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah Sampel 

X = Kompensasi, Motivasi, dan Gaya Kepemimpinan 

Y = Kinerja Karyawan 
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Secara umum nilai koefisien korelasi terletak diantara -1 dan 

+1 atau -1 < r < + 1, dengan kriteria sebagai berikut : 

a) Jika r = +1 atau mendekati +1, maka hubungan antara 

variabel X dan Y sangat kuat positif 

b) Jika r = -1, maka hubungan antara variabel X dan Y 

sangat kuat negatif 

c) Jika r = 0, maka hubungan antara variabe X dan Y 

lemah sekali (tidak ada hubungan). 

Berikut ini adalah cara mengukur nilai koefisien korelasi : 

 

Tabel 9 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Kriteria 

0,0-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat kuat 

  

2) Analisis Korelasi berganda 
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Analisis korelasi berganda digunakan untuk mencari 

keeratan hubungan dan arah hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lainnya. Dengan rumus : 

 

 

Keterangan : 

Rx1x2x3 = Korelasi Variabel 

ryx1  = Korelasi antara x1 dengan y 

ryx2  = Korelasi antara x2 dengan y 

ryx3  = Korelasi antara x3 dengan y 

rx1x2x3 = Korelasi antara x1 , x2, dengan x3 

b. Koefisien Determinan Parsial Berganda 

Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan 

besarnya kontribusi antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

 

 

 

KD = (rx1y)2 X 100% 
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KD = R2 X 100% 

  

 Keterangan : 

 KD = Koefisien Determinasi 

 r  = Nilai Koefisien Korelasi Sederhana 

 R  = Nilai Koefisien Korelasi  Berganda 

 

c. Uji Regresi 

1) Regresi Linear Sederhana 

Analisis Regresi digunakan untuk mengukur ada atau 

tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan menggunakan rumus : 

Y = a+bX 

𝒃 =  
𝑵 ∑ 𝑿𝒀 −  (∑ 𝑿)(∑ 𝒀)

𝑵 ∑ 𝑿𝟐 − (∑ 𝑿)𝟐
 

𝒂 =  
∑ 𝒀

𝑵
− 𝒃 

∑ 𝑿

𝑵
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Keterangan : 

a = Nilai Konstanta 

b = Kemiringan Dari Garis Regresi 

x = Variabel Bebas 

y = Variabel Terikat 

n = Jumlah Sampel 

2) Analisis Regresi Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Dengan rumus 

sebagai berikut : 

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + ε 

Nilai dari koefisien a, b1 , b2, dan b3 ditentukan dengan cara: 

 b1= 
(𝛴𝑥3

2)(𝛴𝑥1𝑦)− (𝛴𝑥3𝑦)(𝛴𝑥1𝑥2𝑥3)

(𝛴𝑥1
2)(𝛴𝑥2

2)(𝛴𝑥3
2)− (𝛴𝑥1𝑥2𝑥3)2 

 b2= 
(𝛴𝑥2

2)(𝛴𝑥2𝑦)− (𝛴𝑥2𝑦)(𝛴𝑥1𝑥2𝑥3)

(𝛴𝑥1
2)(𝛴𝑥2

2)(𝛴𝑥3
2)− (𝛴𝑥1𝑥2𝑥3)2 

 b3= 
(𝛴𝑥1

2)(𝛴𝑥3𝑦)−(𝛴𝑥1𝑦)(𝛴𝑥1𝑥2𝑥3)

(𝛴𝑥1
2)(𝛴𝑥2

2)(𝛴𝑥3
2)− (𝛴𝑥1𝑥2𝑥3)2 

    a  =
𝛴𝑦− 𝑏1𝛴𝑥1− 𝑏2𝛴𝑥2− 𝑏3𝛴𝑥3

𝑛
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  Keterangan : 

  Y = Kinerja Karyawan 

  a = Konstanta 

  b1 = Koefisien  Regresi Variabel x1 

  b2 = Koefisien Regresi Variabel x2 

  b3 = Koefisien Regresi Variabel x3 

  x1 = Kompensasi 

  x2 = Motivasi 

  x3 = Gaya Kepemimpinan 

  n = Jumlah Sampel 

 

d. Uji Hipotesis 

1) Uji Hipotesis thitung dengan analisis of variance (Anova) 

Untuk mengetahui apakah variabel bebas (variabel 

independen) signifikan atau tidak signifikan terhadap 

variabel terikat (variabel dependen) secara parsial. 

Dengan rumus : 

𝐭𝟎 =  
𝐫 √𝐧 − 𝟐

√𝟏 − 𝟐
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  Sumber:Sugiyono (2016:250) 

 

 

Keterangan : 

t = t-uji 

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah Sampel 

 

Uji Signifikan t 

a) Jika thitung>t(tabel), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Yang 

berarti terdapat hubungan yang signifikan. 

b) Jika thitung<t(tabel), maka H0 diterima dan Ha ditolak. Yang 

berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan. 

2) Uji Hipotesis dengan Fhitung 

Untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel 

independen secara simultan yang digunakan mampu 

menjelaskan variabel dependen. Pembuktian dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai kritis F ( F tabel) dengan 

nilai F hitung yang terdapat dalam tabel Analysis Of 

Variance SPSS. Untuk menghitung uji F menggunakan 

rumus : 

F0 = 
𝑅2/𝑘

(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘−1)
 

Sumber :Sugiyono (2016:257) 
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  Keterangan : 

  R2 = Koefisien Determinasi 

  k = Jumlah Variabel Independen 

  n = Jumlah Sampel 

 

  Langkah- langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : 

a) Pengujian Hipotesis 

Ho : β1=β2=0 (tidak ada pengaruh dari X1, X2, dan X3 

terhadap Y) 

Ha : β1=β2≠0 (ada pengaruh dari X1, X2, dan X3 

terhadap Y) 

b) Perbandingan Hasil Hitung dengan Ftabel 

Ftabel = Fɑk(n-k-1) 

  Keterangan : 

  ɑ    =    Dimulai Dari 1% 

k    =    Jumlah Variabel X 

R2 =     Koefisien Determinasi
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan 

       PT.Venus Ceramica Indonesia Berdiri pada tahun 2002 

sebagai distributor tunggal Merek Monalisa Tiles di Indonesia. 

Pada tahun 2006, PT.Venus Ceramica Indonesia me-launching 

merek baru yaitu VeNUS TILES, produk yang memiliki variasi 

dalam bentuk desain dan materialnya. VeNUS TILES fokus untuk 

menjangkau segmen atas. Sejalan dengan tuntutan untuk menuju 

pasar global, pada tahun 2012 badan usaha berubah menjadi 

PT.Venus Ceramica International. 

       PT.Venus Ceramica International mempunyai 4 gerai Gallery, 

diantaranya yaitu Gallery Panglima Polim di Jakarta Selatan, 

Gallery RBB Mangga Dua di Jakarta Pusat, Gallery Bandung di 

Bandung, dan yang terakhir Gallery Alam Sutera di Tangerang. 

Dan untuk gudang penyimpanan material berada di Dadap 

Kosambi, Tangerang. 
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       Garansi yang diberikan PT.Venus Ceramica International 

yaitu ukuran yang presisi, kerataan permukaan dan juga 

warna.Untuk pelayanan konsumen, PT.Venus Ceramica 

International juga memberikan layanan konsultasi desain gratis 

dan juga supervisi pemasangan gratis. 

       Proyek-proyek yang sudah menggunakan jasa PT.Venus 

Ceramica International sudah tidak terhitung lagi banyaknya. 

Diantaranya yaitu Bandara, seperti Bandara Soekarno Hatta di 

Jakarta, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Ngurah Rai di 

Bali, Bandara Kualanamu di Medan, dll. Untuk gedung pemerintah 

seperti Kantor Setneg di Jakarta, kantor Bupati Kampar di Riau, 

Gedung kantor DPRD Singaraja di Bali, dll. Dan masih banyak 

yang lainnya seperti hotel, apartemen & rumah tinggal, rumah 

sakit, dll. 

2. Visi Dan Misi 

a. Visi 

Menjadi yang terdepan dalam menghasilkan jenis tile dengan 

sentuhan seni. 

b. Misi 

Memberikan layanan yang prima dan solusi-solusi konsep 

desain sebagai bentuk pencapaian kepuasan pelanggan.
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B. Analisis Data 

1. Identifikasi Responden 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 4 buah item sebagai 

data responden. Data responden tersebut adalah jenis kelamin, 

usia responden, masa kerja dan pendidikan terakhir. 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Berdasarkan jenis kelamin responden yang diteliti dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

 

Tabel 10 
                  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berjenis 

kelamin Laki-Laki sebanyak 46 orang (74.2%) dan jumlah responden 

yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 16 orang (25.8%). 

Jenis_Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 46 74,2 74,2 74,2 

Perempuan 16 25,8 25,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  
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b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden 

Berdasarkan usia responden yang diteliti dapat dikelompokan 

sebagai berikut: 

                                                                Tabel 11 

                  Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-25 Tahun 14 22,6 22,6 22,6 

26-35 Tahun 21 33,9 33,9 56,5 

> 36 Tahun 27 43,5 43,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

                          Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan 

usia yaitu usia 18-25 tahun sebanyak 14orang (22.6%), usia 26-35 

tahun sebanyak 21 orang (33.9%), usia >36 tahun sebanyak 27 

orang (43.5%). 

 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Berdasarkan masa kerja responden yang diteliti dapat dilihat 

sebagai berikut: 
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Tabel 12 
                  Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 

Masa_Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-5 Tahun 28 45,2 45,2 45,2 

6-10 Tahun 18 29,0 29,0 74,2 

≥10 Tahun 16 25,8 25,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

                          Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan 

masa kerja yaitu masa kerja <5 tahun sebanyak 28 orang (45.2%), 

masa kerja 6-10 tahun sebanyak 18 orang (29.0%), masa kerja ≥10 

tahun sebanyak 16 orang (25.8%). 

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Berdasarkan pendidikan terakhir responden yang diteliti dapat 

dikelompokkan sebagai berikut:     

Tabel 13 
                  Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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                           Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

Pada tabel di atas dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan 

pendidikan yaitu SMU sebanyak 39 orang (62.9%), D3 sebanyak 2 

orang (3.2%), dan ≥S1 sebanyak 21 orang (33.9%). 

2. Deskripsi Data Penelitian 

       Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan 

skripsi ini, penulis melakukan penyebaran kuesioner kepada para 

responden yang berjumlah 62 orang. Kuesioner tersebut kemudian 

diteliti dengan menggunakan perhitungan SPSS 25.0. 

       Kuesioner yang diajukan terdiri dari sejumlah pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan dengan variabel X1 (Kompensasi), 

kuesioner yang kedua berisikan pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan variabel X2 (Motivasi), kuesioner yang ketiga 

berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan 

variabel X3 (Gaya Kepemimpinan), dan bagian keempat berisikan 

Valid SMU 39 62,9 62,9 62,9 

D3 2 3,2 3,2 66,1 

≥ S1 21 33,9 33,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  
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pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel Y 

(Kinerja Karyawan). 

       Penulisan instrument tersebut menggunakan skala Likert. 

Untuk setiap item pertanyaan yang diajukan mempunyai skala 

jawaban 1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk setiap item, skor tertinggi adalah 5 

yaitu jawaban yang sangat setuju sedangkan skor terendah adalah 

1 yaitu jawaban sangat tidak setuju. 

1. Variabel Kompensasi (X1) 

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan yang kemudian 

dideskripsikan agar mempermudah pembaca dalam memahaminya. 

Pendeskripsian ini dilakukan menggunakan tabel tanggapan 

responden dan hasil pengolahan data yang ditampilkan merupakan 

penjelasan data berdasarkan SPSS versi 25.0. 

 

 

 

               Tabel 14 

                        Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                         “Gaji yang diterima sesuai harapan” 
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X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 3,2 3,2 3,2 

TS 18 29,0 29,0 32,3 

RR 10 16,1 16,1 48,4 

S 30 48,4 48,4 96,8 

SS 2 3,2 3,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 48.4% responden 

menjawab Setuju, bahwa gaji yang diterima sesuai harapan.  

 

                Tabel 15 

                                 Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 
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“Gaji yang diterima selalu tepat waktu” 

 

X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 29 46,8 46,8 46,8 

SS 33 53,2 53,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 53,2% responden 

menjawab Sangat Setuju, bahwa gaji yang diterima selalu tepat 

waktu. 

Tabel 16 

                        Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                         “Insentif yang diterima sesuai harapan” 

X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1,6 1,6 1,6 
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Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 48.4% responden 

menjawab Setuju, bahwa insentif yang diterima sesuai harapan. 

                                         Tabel 17 

Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

“Bonus yang diberikan perusahaan sebanding dengan waktu 

kerja lembur” 

 

X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 21 33,9 33,9 33,9 

RR 21 33,9 33,9 67,7 

S 14 22,6 22,6 90,3 

SS 6 9,7 9,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

Berdasarkan tabel diatas, ada dua jawaban yang mempunyai 

persentase yang sama yaitu sebanyak 33,9% responden menjawab 

TS 9 14,5 14,5 16,1 

RR 17 27,4 27,4 43,5 

S 30 48,4 48,4 91,9 

SS 5 8,1 8,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  
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Tidak Setuju dan Ragu-Ragu, bahwa bonus yang diterima 

perusahaan sebanding dengan waktu kerja lembur. 

Tabel 18 

Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

“Tunjangan Hari Raya diterima tepat waktu” 

 

 

 

 

 

 

S

S

u

mber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 40,3% responden 

menjawab Tidak Setuju, bahwa tunjangan hari raya diterima tepat 

waktu. 

                      Tabel 19 

                          Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                            “Uang makan diterima tepat waktu” 

 

X1.6 

X1.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 3,2 3,2 3,2 

TS 25 40,3 40,3 43,5 

RR 11 17,7 17,7 61,3 

S 20 32,3 32,3 93,5 

SS 4 6,5 6,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 58 93,5 93,5 93,5 

SS 4 6,5 6,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

            Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 93,5% responden 

menjawab Setuju, bahwa uang makan diterima tepat waktu. 

 

               Tabel 20 

               Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                  “Besarnya jaminan kecelakaan kerja sudah sesuai  

                                      Dengan resiko pekerjaan”      

X1.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1,6 1,6 1,6 

TS 8 12,9 12,9 14,5 

RR 28 45,2 45,2 59,7 

S 21 33,9 33,9 93,5 

SS 4 6,5 6,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 45,2% responden 

menjawab Ragu-Ragu, bahwa besarnya jaminan kecelakaan kerja 

sudah sesuai dengan resiko pekerjaan. 

 

Tabel 21 

Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

“Perusahaan selalu mengadakan outing setiap tahun” 

 

X1.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 14 22,6 22,6 22,6 

TS 33 53,2 53,2 75,8 

RR 9 14,5 14,5 90,3 

S 5 8,1 8,1 98,4 

SS 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas 53,2% 

responden menjawab Tidak Setuju, bahwa perusahaan selalu 

mengadakan outing setiap tahun. 

 

                   Tabel 22 
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                         Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                          “Kebersihan area kerja selalu terjaga” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 64,5% responden 

menjawab Setuju, bahwa kebersihan area kerja selalu terjaga. 

 

 

 

 

 

 

X1.9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 3,2 3,2 3,2 

RR 2 3,2 3,2 6,5 

S 40 64,5 64,5 71,0 

SS 18 29,0 29,0 100,0 

Total 62 100,0 100,0  
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                  Tabel 23 

                        Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

          “Perusahaan memperhatikan kesehatan karyawan dengan 

                                   menyediakan obat-obatan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 74,2% responden 

menjawab Setuju, bahwa perusahaan memperhatikan kesehatan 

karyawan dengan menyediakan obat-obatan. 

 

2. Variabel Motivasi (X2) 

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan yang kemudian 

dideskripsikan agar mempermudah pembaca dalam 

memahaminya. Pendeskripsian ini dilakukan menggunakan 

X1.10 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 3,2 3,2 3,2 

RR 6 9,7 9,7 12,9 

S 46 74,2 74,2 87,1 

SS 8 12,9 12,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  
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tabel tanggapan responden dan hasil pengolahan data yang 

ditampilkan  merupakan penjelasan data berdasarkan SPSS 

versi 25.0. 

 

 

                    Tabel 24 

                  Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                “Saya dapat menyelesaikan tugas dengan cepat sesuai 

                  waktu yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

S

u

m

b

e
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Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 80,6% responden 

menjawab Setuju, bahwa Saya dapat menyelesaikan tugas dengan 

cepat sesuai waktu yang telah ditentukan. 

                     Tabel 25 

X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 1 1,6 1,6 1,6 

RR 5 8,1 8,1 9,7 

S 50 80,6 80,6 90,3 

SS 6 9,7 9,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  
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                        Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                         “Saya bersungguh-sungguh dalam bekerja” 

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid RR 1 1,6 1,6 1,6 

S 46 74,2 74,2 75,8 

SS 15 24,2 24,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas 74,2% 

responden menjawab Setuju, bahwa saya bersungguh-sungguh 

dalam bekerja. 

 

                      Tabel 26 

                          Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                        “Saya selalu mengalami perkembangan dari segi 

                    menyelesaikan pekerjaan”    
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X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid RR 5 8,1 8,1 8,1 

S 49 79,0 79,0 87,1 

SS 8 12,9 12,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 79.0% responden 

menjawab Setuju, bahwa Saya selalu mengalami perkembangan dari 

segi menyelesaikan pekerjaan. 

 

                   Tabel 27 

                  Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                   “Saya selalu bertanggung jawabatas apa yang sudah  

                          menjadi tanggung jawab saya” 
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X2.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid RR 1 1,6 1,6 1,6 

S 47 75,8 75,8 77,4 

SS 14 22,6 22,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 75,8% responden 

menjawab Setuju, bahwa Saya selalu bertanggung jawab atas apa 

yang sudah menjadi tanggung jawab saya. 

 

 

                Tabel 28 

                    Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                  “Hasil penilaian kinerja saya mencerminkan tanggung  

                      jawab saya selama bekerja” 
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X2.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 1 1,6 1,6 1,6 

RR 6 9,7 9,7 11,3 

S 48 77,4 77,4 88,7 

SS 7 11,3 11,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 77,4% responden 

menjawab Setuju, bahwa hasil penilaian kinerja saya mencerminkan 

tanggung jawab saya selama bekerja. 

 

                    Tabel 29 

                 Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                “Saya selalu mengalami kemajuan dalam hal  

                          menyelesaikan pekerjaan” 

 

X2.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid RR 5 8,1 8,1 8,1 

S 46 74,2 74,2 82,3 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

S           Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 74,2% responden 

menjawab Setuju, bahwa Saya selalu mengalami kemajuan dalam 

hal menyelesaikan pekerjaan. 

                Tabel 30 

                 Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                    “Lingkungan kerja sangat nyaman” 

SS 11 17,7 17,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  
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X2.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 3 4,8 4,8 4,8 

RR 7 11,3 11,3 16,1 

S 34 54,8 54,8 71,0 

SS 18 29,0 29,0 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 54,8% responden 

menjawab Setuju, bahwa lingkungan kerja sangat nyaman. 

                    Tabel 31 

                   Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                   “Fasilitas kerja sudah sangat mendukung” 

 

X2.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 10 16,1 16,1 16,1 

RR 9 14,5 14,5 30,6 

S 30 48,4 48,4 79,0 

SS 13 21,0 21,0 100,0 
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Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 48,4% responden 

menjawab Setuju, bahwa fasilitas kerja sudah sangat mendukung. 

 

                    Tabel 32 

                      Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                    “Saya mampu bekerjasama dengan tim menurut bidang   

                                                    yang telah ditentukan” 

 

X2.9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid RR 1 1,6 1,6 1,6 

S 46 74,2 74,2 75,8 

SS 15 24,2 24,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 74,2% responden 

menjawab Setuju, bahwa Saya mampu bekerja-sama dengan tim 

menurut bidang tugas yang telah ditentukan. 
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                 Tabel 33 

                        Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                    “Hubungan kerja antar karyawan sudah terjalin harmonis” 

 

 

 

 

      

Sumber: 

Output 

Pengelolaha

n Data SPSS 

25.0 

 
B

e

r

dasarkan tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 56.5% responden 

menjawab Setuju, bahwa hubungan antar karyawan sudah terjalin 

harmonis. 

 

3. Variabel Gaya Kepemimpinan (X3) 
 

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan yang kemudian 

dideskripsikan agar mempermudah pembaca dalam memahaminya. 

Pendeskripsian ini dilakukan menggunakan tabel tanggapan 

responden dan hasil pengolahan data yang ditampilakan  merupakan 

penjelasan data berdasarkan SPSS versi 25.0. 

X2.10 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1,6 1,6 1,6 

TS 8 12,9 12,9 14,5 

RR 9 14,5 14,5 29,0 

S 35 56,5 56,5 85,5 

SS 9 14,5 14,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  
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               Tabel 34 

                        Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                   “Pimpinan di tempat saya bekerja sudah tegas dalam   

                memberikan hukuman terhadap karyawan 

              yang melakukan pelanggaran” 

 

X3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 15 24,2 24,2 24,2 

RR 24 38,7 38,7 62,9 

S 22 35,5 35,5 98,4 

SS 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 38,7% responden 

menjawab Ragu-Ragu, bahwa pimpinan di tempat saya bekeja 

sudah tegas dalam memberikan hukuman terhadap karyawan yang 

melakukan pelanggaran. 

 

               Tabel 35 

                    Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                  “Pimpinan di tempat saya bekerja, dalam memberikan 

                     instruksi kerja kepada bawahan selalu jelas” 
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X3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1,6 1,6 1,6 

TS 12 19,4 19,4 21,0 

RR 30 48,4 48,4 69,4 

S 15 24,2 24,2 93,5 

SS 4 6,5 6,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 48,4% responden menjawab 

Ragu-Ragu, bahwa pimpinan di tempat saya bekerja, dalam 

memberikan instruksi kerja kepada bawahan selalu jelas. 

 

 

 

 

 

                 Tabel 36 

                     Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                   “Pimpinan di tempat saya bekerja, dalam hal pengambilan  
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                   keputusan diambil secara sepihak” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihatmayoritas 35.5% responden menjawab 

Tidak Setuju, bahwa pimpinan di tempat saya bekerja, dalam hal 

pengambilan keputusan diambil secara sepihak. 

 

 

 

 

 

X3.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 4 6,5 6,5 6,5 

TS 22 35,5 35,5 41,9 

RR 21 33,9 33,9 75,8 

S 12 19,4 19,4 95,2 

SS 3 4,8 4,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  
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                 Tabel 37 

           Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

            “Pimpinan di tempat saya bekerja, 

              selalu memperhatikan karyawannya” 

X3.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1,6 1,6 1,6 

TS 21 33,9 33,9 35,5 

RR 17 27,4 27,4 62,9 

S 15 24,2 24,2 87,1 

SS 8 12,9 12,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 
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Dari tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 33,9% responden 

menjawab Tidak Setuju, bahwa pimpinan di tempat saya bekerja, 

selalu memperhatikan karyawannya. 

 

               Tabel 38 

              Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

           “Pimpinan di tempat saya bekerja, senang menerima 

                  saran, kritik dan pendapat dari bawahan” 

 

                                       X3.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid STS 4 6.5 6.5 6.5 

TS 22 35,5 35,5 41.9 

RR 21 33.9 33.9 75,8 

S 12 19,4 19,4 95,2 

SS 3 4,8 4,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 35,5% responden 

menjawab Tidak Setuju, bahwa Pimpinan di tempat saya bekerja, 

senang menerima saran, kritik dan pendapat dari bawahan. 

 

                  Tabel 39 
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                   Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                         “Pimpinan di tempat saya bekerja,  

                     selalu mempertimbangkan ide dari karyawannya” 

 

X3.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid STS 4 6.5 6.5 6.5 

TS 19 30,6 30,6 37.1 

RR 20 32.3 32.3 69,4 

S 17 27,4 27,4 96,8 

SS 2 3,2 3,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

             Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 32.3% responden 

menjawab Ragu-Ragu, bahwa Pimpinan di tempat saya bekerja 

selalu mempertimbangkan ide dari karyawannya. 
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                                                              Tabel 40 

                             Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan 

         “Pimpinan di tempat saya bekerja, 

                             memberikan keleluasaan kepada bawahannya” 

 

 

 

Sumber:OutputPegelolahanDataSPSS25.0 

Dari tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 46,8% responden 

menjawab Ragu-Ragu, bahwa pimpinan di tempat saya bekerja, 

memberikan keleluasaan kepada bawahannya. 

 

 Tabel 41 

                 Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                  “Pimpinan di tempat saya bekerja, 

                   memberikan motivasi kepada bawahannya 

X3.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid TS 9 14,5 14,5 14,5 

RR 29 46,8 46,8 61,3 

S 21 33,9 33,9 95,2 

SS 3 4,8 4,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  
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 Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 38,7% responden 

menjawab Setuju, bahwa pimpinan di tempat saya bekerja, 

memberikan motivasi kepada bawahannya. 

 

 

X3.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid STS 1 1,6 1,6 1,6 

TS 21 33,9 33,9 35,5 

RR 15 24,2 24,2 59,7 

S 24 38,7 38,7 98,4 

SS 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  
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                                         Tabel 42 

           Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                       “Pimpinan di tempat saya bekerja, 

                 mampu menganalisis tugas bawahan” 

X3.9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1,6 1,6 1,6 

TS 11 17,7 17,7 19,4 

RR 31 50,0 50,0 69,4 

S 17 27,4 27,4 96,8 

SS 2 3,2 3,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 50.0% responden 

menjawab Ragu-Ragu, bahwa pimpinan di tempat saya bekerja, 

mampu menganalisis tugas bawahan. 

 

 

                 Tabel 43 

                 Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                                         “Pimpinan di tempat saya bekerja,  

                                            mampu berfikir secara rasional” 
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X3.10 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative  

Percent 

Valid STS 2 3,2 3,2 3,2 

TS 18 29,0 29,0 32,3 

RR 17 27,4 27,4 59,7 

S 21 33,9 33,9 93,5 

SS 4 6,5 6,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

       Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 33,9% responden menjawab 

Setuju, bahwa pimpinan di tempat saya bekerja, mampu berfikir 

secara rasional. 

 

4. Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan yang kemudian 

dideskripsikan agar mempermudah pembaca dalam 

memahaminya. Pendeskripsian ini dilakukan menggunakan 

tabel tanggapan responden dan hasil pengolahan data yang 

ditampilakan  merupakan penjelasan data berdasarkan SPSS 

versi 25.0. 
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                    Tabel 44 

                 Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

              “Saya mampu menyelesaikan pekerjaan yang lebih  

                      banyak dari standar” 

Y.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid TS 1 1,6 1,6 1,6 

RR 2 3,2 3,2 4,8 

S 53 85,5 85,5 90,3 

SS 6 9,7 9,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 85,5% responden 

menjawab Setuju, bahwa Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

yang lebih banyak dari standart. 

                                         Tabel 45 

            Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

            “Saya dapat menyelesaikan setiap pekerjaan 

             dengan teliti dan rapi” 

Y.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid TS 2 3,2 3,2 3,2 

RR 3 4,8 4,8 8,1 
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S 51 82,3 82,3 90,3 

SS 6 9,7 9,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

Dari tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 82,3% responden menjawab 

Setuju, bahwa Saya dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan 

teliti 

                 Tabel 46 

                   Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                    “Saya mampu menyelesaikan pekerjaan yang lebih baik  

                     dari standar” 

 

Y.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid RR 2 3,2 3,2 3,2 

S 53 85,5 85,5 88,7 

SS 7 11,3 11,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

Dari tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 85,5% responden menjawab 

Setuju, bahwa Saya mampu menyelesaikan pekerjaan yang lebih 

baik dari standart. 
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                                        Tabel 47 

       Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

         “Saya tidak pernah terlambat masuk kerja” 

 

Y.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1,6 1,6 1,6 

TS 16 25,8 25,8 27,4 

RR 6 9,7 9,7 37,1 

S 28 45,2 45,2 82,3 

SS 11 17,7 17,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari tabel diatas, dapat dlihat mayoritas 45,2% responden menjawab 

Setuju, bahwa Saya tidak pernah terlambat masuk kerja.     
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            Tabel 48 

            Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

             “Saya masuk dan pulang kerja sesuai dengan waktu  

                yang ditentukan oleh perusahaan” 

Y.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 4 6,5 6,5 6,5 

RR 2 3,2 3,2 9,7 

S 44 71,0 71,0 80,6 

SS 12 19,4 19,4 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 71.0% responden 

menjawab Setuju, bahwa Saya masuk dan pulang kerja sesuai 

dengan waktu yang ditentukan oleh perusahaan. 
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                                       Tabel 49 

        Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

  “Pekerjaan yang saya hasilkan sesuai dengan target 

                   yang telah ditetapkan perusahaan” 

 

Y.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid RR 3 4,8 4,8 4,8 

S 51 82,3 82,3 87,1 

SS 8 12,9 12,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 82,3% responden 

menjawab Setuju, bahwa pekerjaan yang Saya hasilkan sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan perusahaan. 

 

                   Tabel 50 

                          Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                      “Saya selalu memanfaatkan waktu untuk hal yang positif” 
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Y.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 3,2 3,2 3,2 

RR 7 11,3 11,3 14,5 

S 45 72,6 72,6 87,1 

SS 8 12,9 12,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari tabel diatas, dapat dilhat mayoritas 72,6% responden 

menjawab Setuju, bahwa Saya selalu memanfaatkan waktu untuk 

hal yang positif. 
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               Tabel 51 

              Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

              “Saya mempunyai pengetahuan yang cukup  

               tentang pekerjaan saya” 

Y.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid RR 6 9,7 9,7 9,7 

S 49 79,0 79,0 88,7 

SS 7 11,3 11,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 79.0% responden 

menjawab Setuju, bahwa Saya mempunyai pengetahuan yang cukup 

tentang pekerjaan saya. 

 

                    Tabel 52 

                         Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                       “Saya selalu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik” 
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Y.9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid RR 4 6,5 6,5 6,5 

S 54 87,1 87,1 93,5 

SS 4 6,5 6,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 87,1% responden 

menjawab Setuju, bahwa Saya selalu bisa menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik. 

 

 

                  Tabel 53 

                   Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan: 

                   “Saya mempunyai semangat kerja yang tinggi  

                    dalam setiap kesempatan” 

 

Y.10 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid TS 1 1,6 1,6 1,6 

RR 1 1,6 1,6 3,2 
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S 48 77,4 77,4 80,6 

SS 12 19,4 19,4 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat mayoritas 77,4% responden menjawab 

Setuju, bahwa Saya mempunyai semangat kerja yang tinggi dalam 

setiap kesempatan. 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu 

kuesioner melalui perhitungan SPSS 25.0 for windows yang 

berdasarkan tingkat kepercayaan atau dengan freedom (df) 62 – 2 = 

60 dan tingkat Signifikansi = 5%. 

 

Sehingga diperoleh nilai rtabel sebesar 0,2500. Dengan cara 

membandingkan output correctec item-total dengan rtabel, maka 

hasilnya sebagai berikut : 

 

          Tabel 54 
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           Pengujian Validitas Variabel Kompensasi (X1) 

No Nilairhitung Nilai rtabel Ket. 

1 0.681 0,2500 Valid 

2 0.329 0,2500 Valid 

3 0.621 0,2500 Valid 

4 0.836 0,2500 Valid 

5 0.633 0,2500 Valid 

6 0.078 0,2500 Tidak Valid 

7 0.573 0,2500 Valid 

8 0.640 0,2500 Valid 

9 0.507 0,2500 Valid 

10 0.536 0.2500 Valid 

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari hasil pengujian data menunjukkan rhitung>rtabel (0,2500), ada 9 

yang valid, dan 1 tidak valid, karena hanya ada 1 yang tidak valid, 

maka dapat disimpulkan semua butir pertanyaan valid, maka dari itu 

untuk pengujian data statistik berikutnya kesemua variabel 

Kompensasi dapat digunakan untuk proses pengolahan dan analisis 

selanjutnya. 

    

            Tabel 55 

              Pengujian Validitas Variabel Motivasi (X2) 
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No Nilai rhitung Nilai rtabel Ket. 

1 0.346 0,2500 Valid 

2 0.663 0,2500 Valid 

3 0.625 0,2500 Valid 

4 0.631 0,2500 Valid 

5 0.588 0,2500 Valid 

6 0.634 0,2500 Valid 

7 0.656 0,2500 Valid 

8 0.715 0,2500 Valid 

9 0.653 0,2500 Valid 

10 0.520 0.2500 Valid 

    Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

Dari hasil pengujian data menunjukkan rhitung>rtabel (0,2500), 

maka dapat disimpulkan semua butir pertanyaan valid, maka 

dari itu untuk pengujian data statistik berikutnya ke semua 

variabel Motivasi dapat digunakan untuk proses pengolahan 

dan analisis selanjutnya. 

 

 

            Tabel 56 

  Pengujian Validitas Variabel Gaya Kepemimpinan (X3) 

No Nilai rhitung Nilai rtabel Ket. 
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1 0.786 0,2500 Valid 

2 0.809 0,2500 Valid 

3 -0.103 0,2500 Tidak Valid 

4 0.872 0,2500 Valid 

5 0.934 0,2500 Valid 

6 0.938 0,2500 Valid 

7 0.724 0,2500 Valid 

8 0.833 0,2500 Valid 

9 0.829 0,2500 Valid 

10 0.865 0.2500 Valid 

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

Dari hasil pengujian data menunjukkan rhitung>rtabel (0,2500), ada 

9 yang valid, dan 1 tidak valid, karena hanya ada 1 yang tidak 

valid, maka dapat disimpulkan semua butir pertanyaan valid, 

maka dari itu untuk pengujian data statistik berikutnya ke 

semua variabel Gaya Kepemimpinan dapat digunakan untuk 

proses pengolahan dan analisis selanjutnya. 

 

 

 

 

      Tabel 57 

      Pengujian Validitas Variabel Kinerja Karyawan (Y) 
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No Nilai rhitung Nilai rtabel Ket. 

1 0.605 0,2500 Valid 

2 0.442 0,2500 Valid 

3 0.647 0,2500 Valid 

4 0.656 0,2500 Valid 

5 0.450 0,2500 Valid 

6 0.544 0,2500 Valid 

7 0.552 0,2500 Valid 

8 0.486 0,2500 Valid 

9 0.573 0,2500 Valid 

10 0.474 0.2500 Valid 

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari hasil pengujian data menunjukkan rhitung>rtabel (0,2500), 

maka dapat disimpulkan semua butir pertanyaan valid, maka 

dari itu untuk pengujian data statistik berikutnya ke semua 

variabel Kinerja Karyawan dapat digunakan untuk proses 

pengolahan dan analisis selanjutnya. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah kuesioner 

penelitian reliable atau konsisten dari waktu ke waktu, uji 

reliabilitas dalam penelitian ini dinyatakan dengan melihat nilai 



132 

 

Cronbach Alpha ( 𝛼 ). Suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.6, berdasarkan 

perhitungan dengan olahan data statistik SPSS 25.0 for 

windows yang terlihat pada lampiran yang diperoleh hasil 

reliabilitas untuk keseluruhan variabel sebagai berikut:  

               Tabel 58 

              Alpha Cronbach 

 

Kriteria Nilai Alpha Cronbach 

Kurang Reliable 0,00-0,20 

Agak Reliable 0,21-0,40 

Cukup Reliable 0,42-0,60 

Reliable 0,61-0,80 

Sangat Reliable 0,81-1,00 

 

 

            Tabel 59 

                 Hasil Reliabilitas Kuesioner 

                   Kompensasi (X1) 

   

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,765 10 
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        Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

 

Dari hasil analisis diatas, koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha 

sebesar 0.765. Dengan hasil tersebut bisa dikatakan bahwa data 

tersebut adalah Reliable, karena nilai Alpha Cronbach>0.60. 

 

     Tabel 60 

         Hasil Reliabilitas Kuesioner 

        Motivasi (X2) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,777 10 

 

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

Dari hasil analisis diatas, koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha 

sebesar 0.777. Dengan hasil tersebut bisa dikatakan bahwa data 

tersebut adalah Reliable, karena nilai Alpha Cronbach>0.6. 

 

  Tabel 61 

    Hasil Reliabilitas Kuesioner 

      Gaya Kepemimpinan (X3) 
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Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

 

 

 

Dari hasil analisis diatas, koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha 

sebesar 0.912. Dengan hasil tersebut bisa dikatakan bahwa data 

tersebut adalah Sangat Reliable, karena nilai Alpha Cronbach>0.60. 

 

Tabel 62 

Hasil Reliabilitas Kuesioner 

Kinerja Karyawan (Y) 

 

 

 

 

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,912 10 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,687 10 
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Dari hasil analisis diatas, koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha 

sebesar 0.687. Dengan hasil tersebut bisa dikatakan bahwa data 

tersebut adalah Reliable, karena nilai Alpha Cronbach>0.60. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dapat 

digunakan atau tidak. Uji Asumsi klasik dilakukan dengan 

memberlakukan uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji 

heteroskedatisitas. 

 

 

 

 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk 

mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika 

analisis menggunakaan metode parametik maka persyaratan 

normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi 

normal. Jika tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit 

dan jenis data adalah nominal atau ordinal maka metode yang 

digunakan adalah statistic nonparametik. Dalam pembahasan ini 

akan digunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan 

menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan 

berdistribusi nomal apabila signifikansi lebih besar dari 5% atau 

0,05. 
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                              Tabel 63 

                                                                  Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 62 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,76372176 

Most Extreme Differences Absolute ,083 

Positive ,083 

Negative -,043 

Test Statistic ,083 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 
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BerdasBBerdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-

Smirnov Test Statistic diperoleh Kolmogorov-Smirnov Z 

sebesar 0.083 dan nilai probabilitas Asymp.Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,200 lebih besar dari 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut berditribusi normal dan 

dapat digunakan dalam penelitian. 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas, 

dengan menganalisis nilai serta nilai Variance Inflation factor 

(VIF). Jika nilai VIF>10 maka ada multikolinearitas dan jika nilai 

VIF<10, maka model terbebas dari multikolinearitas. 

           Tabel 64 

            Uji Multikolinearitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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1 (Constant) 28,769 4,030  7,138 ,000   

Kompensasi ,051 ,151 ,078 ,341 ,735 ,266 3,756 

Motivasi ,363 ,132 ,431 2,743 ,008 ,561 1,782 

Gaya Kepemimpinan -,172 ,085 -,389 -2,027 ,047 ,376 2,661 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dari hasil output dapat diketahui bahwa nilai Variance 

Inflation Factor ketiga variabel (VIF) ketiga variabel, yaitu 

variabel Kompensasi sebesar 3.756<10, variabel Motivasi 

sebesar 1.782<10, variabel Gaya Kepemimpinan 2.661<10, 

sehingga diduga bahwa antara variabel independen tidak 

terjadi persoalan multikolinearitas. 

 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau residual satu 

kepengamatan ke pengamatan lainya. Model 

Heteroskedatisitas yang dilakukan penulis dengan 

menggunakan cara melihat grafik scatter plot dengan antara 

nilai prediksi terkait Kinerja Karyawan (dependent) yaitu 

SRESID dan dengan residualnya Kompensasi, Motivasi dan 

Gaya Kepemimpinan (independent) yaitu ZPRED. 
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            Gambar 2 

           Model Statistik 

 

 

                        Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Gambar scatter plot memiliki pola yang tidak jelas, serta titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa model regresi linear berganda terbebas dari asumsi 

klasik heteroskedatisitas. Sehingga model regresi layak untuk 

memprediksi Kinerja Karyawan berdasarkan variabel Kompensasi, 

Motivasi dan Gaya Kepemimpinan. 

3. Analisis Pengujian data 

a. Uji Koefisien Korelasi Parsial 

    Tabel 65 

                                          Hasil uji korelasi parsial 
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Correlations 

 Kompensasi Motivasi 

Gaya 

Kepemimpina

n 

Kinerja 

Karyawan 

Kompensasi Pearson Correlation 1 ,650** ,783** ,053 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,681 

N 62 62 62 62 

Motivasi Pearson Correlation ,650** 1 ,431** ,314* 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,013 

N 62 62 62 62 

Gaya Kepemimpinan Pearson Correlation ,783** ,431** 1 -,143 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,269 

N 62 62 62 62 

Kinerja Karyawan Pearson Correlation ,053 ,314* -,143 1 

Sig. (2-tailed) ,681 ,013 ,269  

N 62 62 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Analisis korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel dimana variabel lainnya yang dianggap 

berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel 

kontrol). 
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Dari hasil analisis korelasi parsial diatas: 

rx1y.x2.x3 sebesar 0.053 artinya hubungan Kompenasi terhadap 

Kinerja Karyawan tanpa pengaruh dari x2 dan x3 (x2 dan x3 konstan) 

adalah sangat rendah dan positif. 

rx2y.x1.x3 sebesar 0.314 artinya hubungan Motivasi terhadap Kinerja 

Karyawan tanpa pengaruh dari x1 dan x3 (x1 dan x3 konstan) adalah 

rendah dan positif. 

rx3y.x1.x2 sebesar 0.143 artinya hubungan Gaya Kepemimpinan 

terhadap Kinerja karyawan tanpa pengaruh dari x1 dan x2 (x1 dan x2 

konstan) adalah sangat rendah dan negatif,  

b. Uji Koefisien Korelasi 

Analisis koefisien korelasi berganda berfungsi untuk mencari 

besarnya hubungan antara variabel bebas yang lebih dari satu 

terhadap variabel terikat 

    Tabel 66 

Uji Koefisien Korelasi Berganda antara Kompensasi (X1), 

Motivasi (X2), dan Gaya Kepemimpinan (X3)  

Terhadap Kinerja Karyawan (Y) 
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Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,442a ,195 ,154 2,834 ,195 4,691 3 58 ,005 

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan, Motivasi , Kompensasi 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

Dari tabel diatas diketahui bahwa, nilai korelasi antara Kompensasi, 

Motivasi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan 

adalah Nilai R sebesar 0.442 yang berarti Kompensasi, Motivasi, dan 

Gaya Kepemimpinan mempunyai hubungan korelasi yang positif dan 

sedang. Dengan demikian, jika variabel Kompensasi, Motivasi, dan 

Gaya Kepemimpinan meningkat maka Kinerja Karyawan juga akan 

meningkat. 

 

c. Uji Koefisien Determinasi Parsial 

     Tabel 67 

              Hasil Koefisien Korelasi Berganda antara Kompensasi (X1),  

         Motivasi (X2), dan Gaya Kepemimpinan(X3)  

            TerhadapKinerja Karyawan (Y) 

 

Model Summaryb 

Model R 
R Adjusted R Std. Error 

Change Statistics 
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Square Square of the 

Estimate 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,442a ,195 ,154 2,834 ,195 4,691 3 58 ,005 

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan, Motivasi , Kompensasi 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber:Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Berdasarkan tabel output SPSS “Model Summary” di atas, diketahui 

nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,195. Nilai 

R Square ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau 

“R”, yaitu 0,442 x 0,442 = 0,195. Sedangkan nilai Adjust R Square 

adalah 0,154 atau sama dengan 15,4%. Angka tersebut mengandung 

arti bahwa variabel Kompensasi (X1), variabel Motivasi (X2) dan 

variabel Gaya Kepemimpinan (X3) berpengaruh secara simultan 

(bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel Kinerja Karyawan 

(Y) sebesar 15,4%. Sedangkan sisanya (100% - 15,4% = 84,6%) 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau 

variabel yang tidak diteliti.  

d. Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel Kompensasi, Motivasi dan Gaya Kepemimpinan 

(independen) secara simultan atau bersama–sama terhadap Kinerja 

Karyawan (dependen). Berikut hasil perhitungan regresi linear 

berganda: 

      Tabel 68 
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Hasil Uji t dan Analisis Regresi Berganda Kompensasi (X1), Motivasi  

(X2) dan Gaya Kepemimpinan (X3) 

Terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 

 

Dengan persamaan regresi berganda yang telah dihasilkan, maka dapat 

diperoleh hasil interprestasi sebagai berikut : 

Ý=  28,769 + 0,051X1 + 0,363X2 + (-0.172)X3 

            Ý =  28,769 + 0,051X1 + 0.363X2  - 0,172X3 

dari persamaan ini berikut penjelasanya: 

 

1. Konstanta (𝜶) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 28,769 4,030  7,138 ,000 

Kompensasi ,051 ,151 ,078 ,341 ,735 

Motivasi ,363 ,132 ,431 2,743 ,008 

Gaya Kepemimpinan -,172 ,085 -,389 -2,027 ,047 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 
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Konstanta sebesar 28,769; artinya jika Kompensasi (X1), Motivasi 

(X2) dan Gaya Kepemimpinan (X3) nilainya adalah 0, maka Kinerja 

Karyawan (Y) nilainya adalah 28,769. 

a. Kompensasi (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

Koefisien regresi variabel Kompensasi (X1) sebesar 0,051; 

artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan 

Kompensasi mengalami kenaikan 1 satuan, maka Kinerja 

Karyawan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.051. 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif 

antara Kompensasi dengan Kinerja Karyawan, semakin naik 

Kompensasi maka semakin meningkat Kinerja Karyawan.  

b. Motivasi (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y)  

Koefisien regresi variabel Motivasi (X2) sebesar 0.363; 

artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan 

Motivasi mengalami kenaikan 1 satuan, maka Kinerja  

Karyawan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.363. 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif 

antara Motivasi dengan Kinerja Karyawan, semakin naik 

Motivasi maka semakin meningkat Kinerja Karyawan. 

 

c. Gaya Kepemimpinan (X3) terhadap Kinerja Karyawan (Y)  
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Koefisien regresi variabel Gaya Kepemimpinan (X3) sebesar 

-0,172; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap 

dan Gaya Kepemimpinan mengalami kenaikan 1 satuan, 

maka Kinerja Karyawan (Y) akan mengalami penurunan 

sebesar 0.172. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi 

hubungan negatif antara Gaya Kepemimpinan dengan 

Kinerja Karyawan, semakin naik Gaya Kepemimpinan, 

maka semakin turun Kinerja Karyawan.  

e. Hipotesis 

1. Uji Signifikansi (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak 

terhadap variabel dependen. Berdasarkan derajat kebebasan (n-

k) 62 – 3 = 59 dan tingkat signifikansi 0.05 : 2 = 0.025 sehingga 

diperoleh nilai ttabel sebesar 2,001 berikut adalah hipotesis X1, X2 

dan X3 terhadap Y secara individual adalah sebagai berikut. 

a) Kompensasi 

H01 : β = 0 artinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

antara Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan. 

Ha1 : β ≠ 0 artinya memiliki pengaruh yang signifikan antara 

Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan. 

b) Motivasi 

H02 : β = 0 artinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

antara Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. 
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Ha2 : β ≠ 0 artinya memiliki pengaruh yang signifikan antara 

Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. 

c) Gaya Kepemimpinan 

H03 : β = 0 artinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

antara Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan. 

Ha3 : β ≠ 0 artinya memiliki pengaruh yang signifikan antara 

Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan. 

 

 

 

 

         Tabel 69 

          Hipotesis (Uji Statistik t) Variabel Kompensasi (X1), Motivasi (X2)  

           dan Gaya Kepemimpinan (X3) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 28,769 4,030  7,138 ,000 

Kompensasi ,051 ,151 ,078 ,341 ,735 

Motivasi ,363 ,132 ,431 2,743 ,008 

Gaya 

Kepemimpinan 

-,172 ,085 -,389 -2,027 ,047 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

                Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 
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a) Kompensasi 

Terlihat pada kolom Coefficients model 1 terdapat nilai 

signifikasi 0.735 .Nilai signifikansi lebih besar dari nilai 

probabilitas 0.05, atau nilai 0.735>0.05, maka Ha1 ditolak dan 

Ho1 diterima. Variabel Kompensasi mempunyai thitung = 0.341 

dengan ttabel = 2.001. Jadi thitung<ttabel atau 0,341<2,001, dapat 

disimpulkan bahwa variabel Kompensasi tidak memiliki 

kontribusi terhadap Kinerja Karyawan. Nilai t positif 

menunjukkan bahwa variabel Kompensasi mempunyai 

hubungan yang searah dengan Kinerja Karyawan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Kompensasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. 

 

 

Gambar 3 

Grafik Uji t Kompensasi (X₁) 

 

 

b) Motivasi 

Terlihat pada kolom Coefficients model 1 terdapat nilai 

signifikasi 0.008. Nilai signifikansi lebih kecil dari nilai 

probabilitas 0.05, atau nilai 0.008<0.05, maka Ha2 diterima 

dan Ho2 ditolak. Variabel Motivasi mempunyai thitung = 2.743 

2.001 

-ttabel 

 

 

 

ttabel 

 

 

 

  0 

 

 

 

  0,341 

0,341 

 

 

 

thitung 
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dengan ttabel = 2.001. Jadi thitung>ttabel atau 2,743>2,001, dapat 

disimpulkan bahwa variabel Motivasi memiliki kontribusi 

terhadap Kinerja Karyawan. Nilai t positif menunjukkan bahwa 

variabel Motivasi mempunyai hubungan yang searah dengan 

Kinerja Karyawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Motivasi 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

 

 

 

 

 

                Gambar 4 

                        Grafik Uji t Motivasi(X₂) 

 

 

c) Gaya Kepemimpinan 

Terlihat pada kolom Coefficients model 1 terdapat nilai 

signifikasi 0.047. Nilai signifikasi lebih kecil dari nilai 

probabilitas 0.05, atau nilai 0.047<0.05, maka Ha3 diterima 

dan Ho3 ditolak. Variabel Gaya Kepemimpinan mempunyai 

thitung = 2,027 dengan ttabel = 2,001. Jadi thitung>ttabel atau 

2,027>2,001, dapat disimpulkan bahwa variabel Gaya 

ttabel 0 -ttabel 
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Kepemimpinan memiliki kontribusi terhadap Kinerja 

Karyawan. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel Gaya 

Kepemimpinan mempunyai hubungan yang berlawanan arah 

dengan Kinerja Karyawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan. 

 

 

 

              Gambar 5 

Grafik Uji t Gaya Kepemimpinan (X₃) 

 

      

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 

0.05 dengan df 1 (jumlah variabel – 1) atau 4 -1= 3 dan df 2 (n – 

k – 1) atau 62 - 3 – 1 = 58, sehingga di dapat ftabel sebesar 2,76. 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh 

Kompensasi, Motivasi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap 

Kinerja Karyawan secara bersama-sama (simultan). 
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Pengujian yang dilakukan menggunakan Uji F. Jika Fhitung>Ftabel, 

maka menolak hipotesis nol (Ho) dan menerima hipotesis 

alternatif (Ha), yang berarti semua variabel bebas secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

H04 : β = 0 artinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara 

bersama–sama antara Kompensasi, Motivasi, dan Gaya 

Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan.  

Ha4 : β ≠ 0 artinya memiliki pengaruh yang signifikan secara 

bersama–sama antara Kompensasi, Motivasi, dan Gaya 

Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan.  

 

                 Tabel 70 

               Hipotesis (Uji Statistik F) 

                    Kompensasi (X1), Motivasi (X2) dan Gaya Kepemimpinan (X3)  

                    Terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 113,040 3 37,680 4,691 ,005b 

Residual 465,928 58 8,033   

Total 578,968 61    

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 
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PenPPengujian secara silmutan Kompensasi (X1), Motivasi (X2) dan 

Gaya Kepemimpinan (X3) terhadap Kinerja Karyawan (Y) berikut 

penjelasanya:  

Berdasarkan tabel output “ANOVA” di atas diperoleh Ftabel sebesar 

2,76 dan nilai Fhitung sebesar 4,691 dengan nilai probabilitas 

signifikansi sebesar 0,005. Nilai Fhitung>Ftabel yaitu 4,691>2,76, dan 

nilai signifikansi (sig) lebih kecil dari nilai 0.05 atau nilai 0,005<0,05 

maka Ho4 ditolak dan Ha4 diterima, berarti secara bersama-sama 

(simultan) Kompensasi (X1), Motivasi (X2) dan Gaya Kepemimpinan 

(X3) terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

 

                        Gambar 6 

                       Grafik Uji f 

 

                              

 

 

 

b. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan, Motivasi , Kompensasi 

Sumber: Output Pengelolahan Data SPSS 25.0 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pengujian hipotesis, maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien 

variabel Kompensasi sebesar 0,051. Sehingga jika variabel 

Kompensasi naik 1 satuan unit, maka terjadi kenaikan pada 

variabel Kinerja Karyawan sebesar 0,051. Variabel Kompensasi 

mendapatkan nilai thitung sebesar 0,341 dengan tingkat probabilitas 

signifikansi sebesar 0,735. Sehingga diketahui thitung<ttabel  (0,341< 

2,001), dan tingkat signifikasi 0,725>0,05 jadi dapat dikatakan Ho1 

diterima Ha1 ditolak. Yang artinya bahwa Kompensasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien 

variabel Motivasi sebesar 0,363. Sehingga jika variabel Motivasi 

naik 1 satuan unit, maka terjadi kenaikan pada variabel Kinerja 

Karyawan sebesar 0,363. Varibel Motivasi mendapatkan nilai thitung 

sebesar 2,743 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar
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0,008. Sehingga diketahui thitung>ttabel (2,743>2,001), dan tingkat 

signifikasi 0,008<0,05 jadi dapat dikatakan Ho2 ditolak dan Ha2 

diterima. Yang artinya bahwa Motivasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

3. Berdasarkan Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisen 

variabel Gaya Kepemimpinan sebesar -0,172. Sehingga jika 

variabel Gaya Kepemimpinan naik 1 satuan unit, maka terjadi 

penurunan pada variabel Kinerja Karyawan sebesar 0,172. 

Variabel Gaya Kepemimpinan mendapatkan nilai thitung sebesar 

2,027 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,047. 

Sehingga diketahui thitung>ttabel (2,027>2,001), dan tingkat 

signifikasi 0,047<0,05 jadi dapat dikatakan dan Ho3 ditolak dan 

Ha3 diterima. Yang artinya bahwa Gaya Kepemimpinan 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

4. Berdasarkan hasil analisis diperoleh Ftabel sebesar 2,76 dengan 

nilai probabilitas signifikasi 0,005. Nilai Fhitung>Ftabel yaitu 

4,691>2,76, dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai 0,05 atau 

nilai 0,005<0,05. maka Ho4 ditolak dan Ha4 diterima, berarti 

secara bersama-sama (simultan) Kompensasi, Motivasi, dan Gaya 

Kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan. 
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B. Saran 

           Dari hasil kesimpulan penelitian diatas maka penulis menyarankan  

           sebagai berikut:  

1. Perusahaan diharapkan tidak telat dalam membayarkan uang 

Tunjangan Hari Raya (THR) dan juga perusahaan perlu 

mengadakan aktifitas diluar kantor setiap satu tahun sekali atau 

lebih. Contohnya seperti liburan bersama atau acara outbond 

yang bertujuan untuk meminimalisasi tingkat stress kerja bagi 

karyawan dan juga untuk lebih mendekatkan antar sesama 

karyawan. 

2. Perusahaan diharapkan lebih meningkatkan pemberian Motivasi 

terhadap karyawan, karena dengan motivasi akan memberikan 

dorongan bagi karyawan agar mereka bersemangat dalam 

bekerja, dan dengan motivasi yang tinggi untuk mencapai 

kedudukan yang ingin dicapai sehingga karyawan akan merasa 

terdorong dan bergairah dalam pekerjaannya. Dengan motivasi 

yang baik akan menciptakan kualitas kerja yang baik pula, dimana 

hal itu dapat meningkatkan kinerja yang baik bagi perusahaan. 

3. Karena ada keluhan dari karyawan tentang kurangnya pimpinan 

dalam memperhatikan karyawannya termasuk dalam hal 

menerima masukan, saran atau ide-ide dari para karyawannya, 

maka pimpinan harus lebih dapat memperhatikan karyawannya 
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dan juga dapat menerima masukan, saran atau ide-ide dari para 

karyawannya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian bisa dijadikan refrensi 

untuk penelitian yang akan datang dengan menggunakan 

variabel–variabel yang berbeda. 
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