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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh positif atau negatif
dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini
menggunakan gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya organisasi sebagai
variabel independen, dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Populasi
dari penelitian ini adalah karyawan offshore Pangkah PT. Saka Energi Indonesia,
sebanyak 50 karyawan.
Dara primer yang digunakan pada penelitian ini berasal dari kuisioner
yang menggunakan model skala likert. Metode analisis yang digunakan adalah
multiple regression linear menggunakan SPSS versi 23. Koefisien determinasi
menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya organisasi
terhadap kinerja karyawan offshore Pangkah PT. Saka Energi Indonesia sebesar
72.7%, sementara sisa 23.3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan
dalam penelitian ini.
Kesimpulan dari hasil multiple regression linear menunjukkan bahwa ada:
1) gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 2)
motivasi kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 3)
budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Budaya Organisasi, Kinerja
Karyawan.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the positive or negative impact
of every independent variable towards dependent variable. This study uses the
leadership style, work motivation, and organizational culture as an independent
variable, and employee performance as the dependent variable. The population of
this research is an offshore Pangkah employee of PT. Saka Energi Indonesia, as
many as 50 employee.
The primary data used in this study comes from questionnaire with likert
scale model. The analytical method used is multiple regression linear analysis
using SPSS Version 23. The coefficient determination shows that leadership style,
work motivation, and organizational culture influence on employee performance
of offshore Pangkah PT. Saka Energi Indonesia is 72.7%, while the remaining
23.3% is explained by other variables that are not described in this study.
The summary of the result of multiple regression linear indicate that there
are: 1) leadership style have a positive impact to employee performance. 2) work
motivation have a negative impact on employee performance. 3) organization
culture have a positive impact on employee performance.
Keyword: Leadership Style, Work Motivation, Organization Culture, Employee
Performance.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Penilitian
Pada era globalisasi, transparansi, dan tuntutan hak asasi manusia, tidak

satupun negara yang luput dari gelombang perubahan tersebut. Seluruh negara,
terutama negara-negara berkembang sampai negara maju menghadapi berbagai
tantangan baru yang membawa konsekuensi pada perubahan atau pembaharuan
yang akan mempengaruhi kehidupan umat manusia. Indonesia merupakan salah
satu negara berkembang yang saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan
pembangunan di segala bidang untuk menuju Indonesia yang pada hakikatnya
tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil
dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan dilaksanakan secara
bertahap dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh
rakyat Indonesia serta meletakkan landasan yang kuat bagi pelaksanaan
pembangunan yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan
keamanan serta teknologi. (Mandey, 2014)
Lingkungan bisnis dewasa ini yang tumbuh dan berkembang dengan
sangat dinamis, sangat memerlukan adanya sistem manajemen yang efektif dan
efisien artinya dapat dengan mudah berubah atau menyesuaikan diri dan dapat
mengakomodasikan setiap perubahan baik yang sedang dan telah terjadi dengan
cepat, tepat dan terarah serta biaya yang murah. Organisasi sudah tidak lagi
1
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dipandang sebagai sistem tertutup (closed-system) tetapi organisasi merupakan
sistem terbuka (opened-system) yang dapat merespon dan mengakomodasikan
berbagai perubahan eksternal dengan cepat dan efisien (Brahmasari, 2008).
Pada setting organisasi atau perusahaan, suatu pengelolaan sumber daya
manusia perlu diarahkan pada suatu model yang dapat menarik seluruh potensi
sumber daya manusia tersebut bagi kepentingan organisasi atau dengan kata lain
pengelolaan sumber daya manusia harus dapat diarahkan pada upaya yang mampu
menggali potensi SDM agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi
perusahaan atau organisasi (Mandey, 2014).
Pada Agustus 2017, Anak perusahaan PT. Saka Energi Indonesia, Saka
Indonesia Pangkah Limited untuk kedua kalinya mendapatkan penghargaan Patra
Nirbhaya Karya Pratama dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral atas
keberhasilannya mencapai 4.802.152 jam kerja tanpa kehilangan hari kerja karena
kecelakaan pada periode 15 Januari 2014 sampai 31 Maret 2017 berdasarkan
Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 516.K/38/M.PE/1989.
Penghargaan ini membuktikan bahwa semua kecelakaan kerja dapat dicegah
dengan pendekatan yang tepat untuk setiap pekerjaan dan selama SAKA memiliki
komitmen yang kuat dan kepemimpinan untuk menjaga budaya keselamatan dan
kesadaran dari semua pihak. Pencapaian ini adalah hasil dari kontribusi, kerja
sama, komitmen, dukungan dan tindakan proaktif terhadap seluruh aktifitas.
“Plan, Do, Check, and Act” adalah lingkaran kuat yang dapat dilakukan untuk
mengontrol kualitas dan kinerja kerja. (http://www.sakaenergi.com/)
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Menurut Dessler (2015:312) kinerja karyawan adalah prestasi aktual
karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan.
Kemudian menurut Robbins & Judge (2015:307) kinerja dapat menjadi hasil dari
seorang individu atau dapat berupa hasil dari kerja kelompok dalam satu
organisasi. Menurut (Hakim, 2006) kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh
individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu
perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu
ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut
bekerja.
Disamping itu, peran pemimpin menjadi tidak kalah penting. Suatu
kepemimpinan sangat diperlukan oleh setiap organisasi karena dengan
kepemimpinan yang sesuai dengan harapan bawahan akan memudahkan dalam
mengatur bawahan, dan berkomunikasi dalam menyelaraskan tujuan organisasi
tersebut. Seorang pemimpin organisasi harus mampu menjalin hubungan antara
sesama pejabat dan pegawai tanpa memandang posisi dan keadaan staf atau
bawahan (Cahyono, 2012).
Pemimpin menjadi salah satu indikator penentu keberhasilan dalam
mencapai tujuan organisasi. Pemimpin harus peka terhadap perubahan, mampu
menganalisa apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan baik internal dan
eksternal organisasinya, sehingga mampu memecahkan masalah yang dihadapi,
dan lebih meningkatkan kinerja karyawan dan kinerja organisasi. Dalam segala
situasi pemimpin memilki peran yang sangat penting. Pemimpin merupakan
simbol, panutan, pendorong sekaligus sumber pengaruh, yang dapat mengarahkan
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berbagai kegiatan dan sumber daya guna mencapai tujuannya. Kemampuan untuk
menyatukan aspek-aspek manusia menjadi kesulitan tersendiri, dan hal tersebut
merupakan salah satu tugas dari seorang pemimpin. Pemimpin juga perlu
melakukan pembinaan yang sungguh-sungguh terhadap karyawan agar dapat
menimbulkan motivasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja. (Trang,
2013).
Motivasi merupakan faktor yang paling menentukan bagi seorang
karyawan dalam bekerja. Motivasi merupakan respon karyawan terhadap
sejumlah pernyataan mengenai keseluruhan usaha yang timbul dari dalam diri
karyawan agar tumbuh dorongan untuk bekerja dan tujuan yang dikehendaki
dapat tercapai. (Potu, 2013). Motivasi merupakan seperangkat kekuatan energik
yang berasal dari karyawan baik didalam maupun luar. Motivasi dapat
mempengaruhi inisiatif dalam bekerja, menentukan arah, intensitas dan ketekunan
(Colquitt et al, 2009:178). Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong
seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi
sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Setiap
aktivitas yang dilakukan seseorang pasti memiliki sesuatu faktor yang mendorong
aktivitas tersebut. Oleh karena itu, faktor pendorong dari seseorang untuk
melakukan suatu aktivitas tertentu pada umumnya adalah kebutuhan serta
keinginan orang tersebut. (Salam, 2013).
Kontribusi karyawan bagi organisasi sangat dominan, karena karyawan
adalah penghasil kinerja bagi organisasi. Berhasil tidaknya suatu organisasi
ditentukan oleh unsur manusia yang melakukan pekerjaan, sehingga perlu adanya
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budaya organisasi yang baik yang dapat menjadikan kinerja karyawan yang
tinggi. Pada dasarnya karyawan atau seseorang yang berada dalam kehidupan
organisasi berusaha untuk menentukan dan membentuk sesuatu yang dapat
mengakomodasi kepentingan semua pihak, agar dalam menjalankan aktivitasnya
tidak berbenturan dengan sikap dan perilaku dari masing-masing individu.
Sesuatu yang dimaksud tidak lain adalah budaya dimana individu berada, seperti
nilai, keyakinan, anggapan, harapan dan sebagainya. Budaya Organisasi adalah
apa yang karyawan terima dan bagaimana persepsi ini menciptakan pola
kepercayaan, nilai-nilai, dan harapan. (Ivancevich et al, 2011:35).
Budaya organisasi juga memiliki peran yang cukup penting dalam
meningkatkan kinerja karyawan. Budaya organisasi berfungsi sebagai pengikat
seluruh komponen organisasi, menentukan identitas, suntikan energi, motivator,
dan dapat dijadikan pedoman bagi anggota organisasi. Budaya organisasi
merupakan alat perekat yang mampu membuat kelompok organisasi menjadi lebih
dekat, yang dapat menjadi sebuah energi positif yang mampu membawa
organisasi ke arah yang lebih baik. (Trang, 2013).
Penelitian Cahyono (2012) yang mendasarkan penelitian ini membuktikan
bahwa kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya organisasi memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian menurut Salam
(2013) yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan, dan Motivasi
Terhadap Kinerja: Studi Kasus Pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan
Jaringan Yogyakarta yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, motivasi
kerja, dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hanantoko (2017) yang
berjudul “Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Budaya
Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Bagian
Penjualan di PT. Perindustrian Bapak Djenggot Bergas, Semarang)”. Pada
penelitian ini, gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya organisasi
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan.
Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis
pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya organisasi terhadap
kinerja karyawan dengan mengambil data dari perusahaan PT. Saka Energi
Indonesia.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti mengangkat
judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Budaya
Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada perusahaan PT. Saka Energi
Indonesia.

1.2.

Ruang Lingkup Penelitian
Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan data

dilakukan melalui kuesioner. Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai
berikut:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. Rivai
(2011:604) menyatakan bahwa kinerja merupakan perilaku nyata yang
ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh
karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Kinerja adalah hasil
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atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode
tertentu di dalam melaksanakan tugas.

2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan,
motivasi kerja, dan budaya organsiasi. Ketika variabel ini memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Menurut Rivai
(2011:42), gaya kepemimpinan adalah seperangkat fitur seorang pemimpin
yang dapat mempengaruhi bawahan sehingga tujuan organisasi dapat
dicapai. Daft (2010:200) mendefinisikan motivasi dapat diartikan sebagai
kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang dan
membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang
diinginkan. Budaya organisasi sebagai perangkat sistem nilai-nilai
(values), keyakinan-keyakinan (believes) atau norma-norma yang telah
lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi
sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasi.
(Sutrisno, 2010:2)

3. Objek penelitian yang akan dibahas adalah karyawan yang bekerja di
offshore Pangkah PT. Saka Energi Indonesia. Peneliti melakukan
penelitian terhadap karyawan offshore Pangkah PT. Saka Energi
Indonesia. PT. Saka Energi Indonesia adalah anak perusahan minyak dan
gas bumi dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN),
perusahaan transportasi dan distribusi gas alam terbesar di Indonesia.
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1.3.

Perumusan Masalah
Melihat latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat

dirumuskan beberapa masalah, antara lain:
1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif terhadap
kinerja karyawan?
2. Apakah motivasi kerja berpengaruh secara positif terhadap kinerja
karyawan?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh secara positif terhadap kinerja
karyawan?

1.4.

Tujuan Penelitian
Tujuan

penelitian

ini

untuk

menguji

analisis

pengaruh

gaya

kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan,
Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap
kinerja karyawan.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja
karyawan.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap
kinerja karyawan.
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1.5.

Manfaat Penilitian
Peneliti menyimpulkan beberapa manfaat dari penilitian ini, antara lain

sebagai berikut:
1. Manfaat Akademisi
(a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
disiplin ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya
mengenai gaya kepemimpinan, motivasi kerja, serta pengaruh
budaya organisasi pada kinerja karyawan di PT. Saka Energi
Indonesia (Persero).
(b) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gagasan dan
wawasan baru pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan
gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan pengaruh budaya organisasi
terhadap kinerja karyawan.

2. Manfaat Praktisi
Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi hubungan atau
pengaruh variabel gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan pengaruh
budaya organisasi terhadap kinerja karyawan agar berkontribusi dalam
membantu perusahaan objek peneliti untuk meningkatkan kinerja kerja
secara berkesinambungan dengan pengembangan dan memaksimalkan
sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT. Saka Energi Indonesia
(Persero) Tbk (PGN).
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1.6.

Sistematika Penulisan
Dibagian ini penulis akan menjelaskna apa saja yang dibahas pada setiap

bab yang nantinya akan menjadi kerangka dari skripsi serta penelitian yang
dibuat.
BAB I. Pendahuluan:
Bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum tentang penelitian yang
dibuat, mulai dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian sampai sistematika penulisan yang terangkum dengan benar serta yang
berkaitan dengan pembuatan sebuah penelitian.
BAB II. Landasan Teori:
Dalam bab ini menjelaskan terlebih dahulu teori yang mendasari,
memperkuat, dan menjadi landasan penelitian. Pada bab ini juga dimuat hipotesis
penelitian, serta model penelitian ini.
BAB III. Metodologi Penelitian:
Bab ini akan menguraikan bentuk penelitian yang dilakukan, cara
pengambilan populasi dan sampel, sumber data, operasionalisasi variabel, dan
metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.
BAB IV. Analisis dan Pembahasan:
Bab ini akan membahas tentang profil PT. Saka Energi Indonesia (Persero)
Tbk (PGN) itu sendiri serta menjelaskan bagaimana hasil penelitian yang
digunakan, pembahasan dari penelitian, dan implikasi dari hasil penelitian ini.
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BAB V. Kesimpulan dan Saran:
Bab terakhir ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan
dan juga saran pada penelitian pengaruh faktor gaya kepemimpinan, motivasi
kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT. Saka Energi Indonesia
(Persero) Tbk (PGN). Berdasarkan penelitian ini, peneliti akan mencantumkan
rangkuman final yang termasuk didalam kesimpulan diatas. Saran yang dituliskan
oleh peneliti ditujukan untuk PT. Saka Energi Indonesia dan peneliti selanjutnya
serta memuat keterbatasan yang ada didalam penelitian ini.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1.

Tinjauan Pustaka

2.1.1. Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu
untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Konsekuensinya, para manajer di setiap
tingkat harus melibatkan diri mereka dengan Manajemen Sumber Daya Manusia.
(Mondy, 2008:4).
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah suatu ilmu yang
merancang sistem manajemen untuk memastikan bahwa bakat manusia dapat
digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan,
karyawan, dan masyarakat. Karyawan harus direkrut, dipilih, dilatih, dan dikelola
secara efektif agar karyawan dapat bekerja dengan baik, dan diberikan
kompensasi secara kompetitif. Manajemen Sumber Daya Manusia didasari pada
suatu konsep bahwa karyawan adalah manusia (bukan mesin) dan bukan semata
menjadi sumber daya bisnis. Kegiatan MSDM ini terus berubah dan berkembang,
(Dessler, 2015:36).

2.1.2. Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen sumber daya manusia memiliki enam area fungsional yang
dapat dikaitkan dengan efektif yaitu (Mondy, 2008:6-7) :
12
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A.

Penyediaan Staf
Penyediaan Staf (Staffing) merupakan proses yang menjamin suatu

organisasi untuk selalu memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan keahliankeahlian yang memadai dalam pekerjaan-pekerjaan yang tepat, pada waktu yang
tepat, untuk mencapai tujuan organisasi.
B. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

(Human

Resource

Development/HRD) adalah fungsi MSDM utama yang tidak hanya terdiri atas
pelatihan dan pengembangan namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan
pengembangan karier individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan
penilaian kerja.
C. Kompensasi
Suatu sistem kompensasi yang terencana matang memberi para karyawan
imbalan-imbalan yang layak dan adil atas kontribusi mereka dalam mencapai
tujuan organisasi. Kompensasi tersebut berupa:
•

Kompensasi Finansial Langsung: Bayaran yang diterima seseorang
dalam bentuk gaji, upah, komisi, dan bonus.

•

Kompensasi Finansial Tidak Langsung (Tunjangan): Semua imbalan
finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti
dibayar, absen karena sakit, liburan, dan asuransi pengobatan.

•

Kompensasi Nonfinansial: Kepuasan yang diperoleh seseorang dari
pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan/atau fisik di
mana orang tersebut bekerja.
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D. Keselamatan dan Kesehatan
Keselamatan adalah perlindungan bagi para karyawan dari luka-luka
yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan.

Kesehatan

adalah bebasnya para karyawan dari sakit secara fisik atau emosi. Aspek-aspek
dari pekerjaan tersebut penting karena para karyawan yang bekerja dalam
lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih
produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi.
E. Hubungan Kekaryawanan dan Perburuhan
Suatu perusahaan harus patuh pada berbagai hukum yang ada dalam
menerima serikat pekerja dan berunding dengan mereka atas adanya niat baik
apabila perusahaan menginginkan para karyawannya untuk mewakili mereka. Hal
tersebut umumnya merupakan cara yang dapat diterima oleh pengusaha, tetapi
bagi perusahaan saat ini lebih memilih terhadap lingkungan serikat yang bebas.
F. Riset Sumber Daya Manusia
Meskipun riset sumber daya manusia bukan sebuah fungsi MSDM yang
khusus, riset ini mencakup seluruh area fungsional, dan laboratorium peneliti
adalah keseluruhan lingkungan kerja. Riset sumber daya manusia seringkali dapat
menemukan penyebab-penyebab dan kemungkinan solusi masalahnya. Riset
sumber daya manusia juga merupakan kunci utama dalam mengembangkan
tenaga kerja yang paling produktif dan puas.
G. Kesalingterhubungan Fungsi – Fungsi MSDM
Seluruh area fungsional MSDM saling terhubungan erat. Manajemen harus
menyadari bahwa keputusan-keputusan di satu area akan mempengaruhi area-area
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lainnya. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang berfokus merekrut calon-calon
berkualitas terbaik namun mengabaikan pemberian kompensasi yang memuaskan
akan membuang waktu, tenaga, dan uang. Begitu juga, sistem kompensasi suatu
perusahaan tidak akan cukup kecuali para karyawan diberi lingkungan kerja yang
aman dan sehat.

2.2.

Kinerja Karyawan
Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam berbagai

bentuk aktivitas. Kemampuan bertindak itu dapat diperoleh manusia baik secara
alami (ada sejak lahir) atau dipelajari. Walaupun manusia mempunyai potensi
untuk berperilaku tertentu tetapi perilaku itu hanya diaktualisasi pada saat-saat
tertentu saja. Potensi untuk berperilaku tertentu itu disebut ability (kemampuan),
sedangkan ekspresi dari potensi ini dikenal sebagai performance (kinerja).
(Brahmasari, 2008)
Kinerja secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh
organisasi / perusahaan dalam operasionalnya (Fahmi, 2012:83). Sebuah
organisasi memerlukan manusia sebagai sumber daya pendukung utama untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia yang berkualitas
akan turut memajukan organisasi sebagai suatu wadah peningkatan produktivitas
kerja. Kedudukan strategis untuk meningkatkan produktivitas organisasi adalah
karyawan, yaitu individu-individu yang bekerja pada suatu organisasi atau
perusahaan. Riani (2011:98) mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja secara
kualitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya
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sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja pegawai dapat diukur
dengan seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi,
dimensi-dimensi kinerja tersebut antara lain kualitas, kuantitas, kehadiran di
tempat kerja dan sikap kooperatif.
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau dari
kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma
maupun etika. (Prawirosentono, 2008:51). Kinerja menurut Mangkunegara
(2009:9) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya.
Tika (2006:121) mengemukakan bahwa ada 4 (empat) unsur-unsur yang
terdapat dalam kinerja adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap prestasi karyawan, pencapaian tujuan organisasi, dan
periode waktu tertentu. Sedangkan Rivai (2011:554) menyatakan bahwa kinerja
merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja
yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.

2.2.1. Faktor Kinerja Karyawan
Adapun faktor-faktor penentu pencapaian prestasi kerja atau kinerja individu
dalam organisasi menurut Mangkunegara (2009:16-17) adalah sebagai berikut:
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1. Faktor individu secara psikologis, individu yang normal adalah individu
yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisiknya.
Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka
individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang
baik ini merupakan modal utama individu untuk mampu mengelola dan
mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan
kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam kinerjanya mencapai tujuan
organisasi.
2. Faktor lingkungan organisasi, faktor lingkungan kerja organisasi sangat
menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor
lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas,
otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi
kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis,
peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai.
Apabila manajemen kinerja dilaksanakan dengan baik, maka banyak
kelebihan yang dapat dirasakan oleh perusahaan. Manajemen kinerja yang baik,
akan memberikan kontribusi kepada perusahaan (Aguinis, 2013:4-6):
1. Motivasi untuk bekerja meningkat.
2. Kepercayaan diri meningkat.
3. Manajer mendapatkan informasi mengenai bawahan.
4. Definisi dari pekerjaan dan kriteria terklarifikasi.
5. Wawasan diri dan pengembangan meningkat.
6. Tindakan administratif lebih adil dan tepat.
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7. Tujuan organisasi lebih jelas.
8. Karyawan menjadi kompeten.
9. Kesalahan karyawan berkurang.
10. Ada perlindungan yang lebih baik dari tuntutan hukum.
11. Ada diferensiasi yang lebih baik dan tepat antara kinerja yang baik dan
buruk.
12. Pandangan pimpinan atas kinerja dapat dikomunikasikan lebih jelas.
13. Perubahan organisasi terfasilitasi.
14. Motivasi, komitmen, dan niat untuk bertahan didalam perusahaan
meningkat.
15. Mendorong perilaku membuka suara.
16. Meningkatkan keterlibatan karyawan.

Indikator

-

indikator

kinerja

karyawan

menurut

Prawirosentono

(2008:126) adalah sebagai berikut:
1. Efektivitas dan Efisiensi
Efektivitas yaitu apabila tujuan suatu kelompok dapat dicapai dengan
kebutuhan yang direncanakan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan jumlah
pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan.
2. Otoritas dan Tanggung jawab
Tanggung jawab merupakan sifat komunikasi atau perintah dalam suatu
organisasi formal yang dimiliki oleh seorang peserta organisasi kepada anggota
organisasi lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja.
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3. Disiplin
Disiplin merupakan suatu tindakan taat kepada hukum atau aturan yang
berlaku. Disiplin karyawan adalah ketaatan karyawan yang bersangkutan dalam
menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana karyawan tersebut
bekerja.
4. Inisiatif
Inisiatif berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam bentuk suatu ide
yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Karyawan yang inisiatif mendapatkan
perhatian atau tanggapan positif dari organisasi dan atasan. Inisiatif karyawan
merupakan daya dorong kemajuan yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja
karyawan.

Indikator – indikator kinerja menurut Miner dalam Sutrisno (2010:172173) menyatakan sebagai berikut:
1. Kualitas yang dihasilkan, menerangkan tentang jumlah kesalahan, waktu,
dan ketepatan dalam melakukan tugas.
2. Kuantitas yang dihasilkan, berkenaan dengan berapa jumlah produk atau
jasa yang dapat dihasilkan.
3. Waktu kerja, menerangkan akan berapa jumlah absen, keterlambatan, serta
masa kerja yang telah dijalani individu pegawai tersebut.
4. Kerja sama, menerangkan akan bagaimana individu membantu atau
menghambat usaha dari teman sekerjanya. (Suminar et al, 2015)
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2.3.

Gaya Kepemimpinan

2.3.1. Pengertian
Linda Smircich dan Gareth Morgan (1982) mendefinisikan fenomena
kepemimpinan dari perspektif apa yang dilakukan oleh para pemimpin untuk
kelompok yang menjadi bagiannya. (Pierce & Newstorm, 2011:4). Menurut Yukl
(2010:85) kepemimpinan adalah proses untuk membuat orang lain untuk
melakukan tugas tertentu dengan cara yang efektif guna mencapai tujuan bersama.
Kepemimpinan menurut Daft (2010:5) adalah pengaruh hubungan antara
para pemimpin dan pengikutnya yang berniat untuk mengubah dan mencerminkan
hasil nyata tujuan bersama mereka. Chemers (2002) memiliki pandangan berbeda
tentang definisi kepemimpinan, arti kepemimpinan adalah sebagai proses
pengaruh sosial dimana satu orang dapat menimbulkan bantuan orang lain dalam
pencapaian tugas bersama. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai penggunaan
kekuasaan dan pengaruh untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas pengikut ke arah
pencapaian tujuan. (Colquitt et.al, 2009:548).
Menurut Hasibuan (2012:43) gaya kepemimpinan adalah suatu cara
pimpinan untuk mempengaruhi bawahannya, agar mereka mau bekerja sama dan
bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Rivai
(2011:42), gaya kepemimpinan adalah seperangkat fitur seorang pemimpin untuk
mempengaruhi bawahan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk menjadi
pemimpin yang baik, seorang pemimpin harus bisa untuk memilih jenis gaya
kepemimpinan apa yang sesuai untuk diterapkan di perusahaan untuk memotivasi
karyawan serta untuk mendisiplinkan karyawan di perusahaan.

Indonesia Banking School

Pengaruh Gaya Kepemimpinan..., Asyifa Fadhila, Ma.-IBS, 2018

21

Menurut Thoha (2010:49) gaya kepemimpinan merupakan norma
perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba
memengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Menurut Martin (2017)
gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi
bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian.
Seorang pemimpin merupakan seseorang yang memiliki suatu program dan yang
berperilaku secara bersama-sama dengan anggota-anggota kelompok dengan
mempergunakan cara atau gaya tertentu, sehingga kepemimpinan mempunyai
peranan

sebagai

kekuatan

dinamik

yang

mendorong,

memotivasi

dan

mengkordinasikan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Menurut Kartono (2008:34), menyatakan gaya kepemimpinan adalah
sifat, kebiasaan, tempramen, watak dan kepribadian yang membedakan seorang
pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain.

Menurut Yulk (2010:79)

terdapat tiga dimensi gaya kepemimpinan yaitu; berorientasi tugas, berorientasi
hubungan, dan berorientasi perubahan.
Berdasarkan dari definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas, dengan
demikian

dapat

disimpulkan

bahwa

kepemimpinan

adalah

kemampuan

mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama dalam mencapai tujuan yang
ditetapkan.

2.3.2.

Jenis Gaya Kepemimpinan
Menurut Yukl (2010:290), gaya kepemimpinan ada 2 (dua) macam, yaitu

gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan transaksional.
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A. Gaya Kepemimpinan Transformasional
Gaya kepemimpinan transformasional dapat mengubah dan memotivasi
para pengikut dengan membuat para pengikut lebih menyadari pentingnya hasil
tugas, membujuk para pengikut untuk mementingkan kepentingan organisasi
dibandingkan dengan kepentingan pribadi, dan mengaktifkan kebutuhan para
pengikut yang lebih tinggi (Yukl, 2010:305).
Menurut Bass dalam buku Yukl (2010:313) menjelaskan bahwa
kepemimpinan transformasional adalah suatu keadaan dimana para pengikut dari
seorang pemimpin transformasional merasa adanya kepercayaan, kekaguman,
kesetiaan, dan hormat terhadap pemimpin tersebut, dan mereka termotivasi untuk
melakukan lebih dari pada yang awalnya diharapkan mereka. Pemimpin tersebut
mentransformasi dan memotivasi para pengikut dengan cara membuat mereka
lebih sadar mengenai pentingnya hasil-hasil suatu pekerjaan, mendorong mereka
untuk lebih mementingkan organisasi atau tim daripada kepentingan diri sendiri,
dan mengaktifkan kebutuhan – kebutuhan mereka pada yang lebih tinggi.
Menurut Burns dalam Yukl (2010:290), kepemimpinan transformasional
menyerukan nilai-nilai moral dari pengikut dalam upayanya untuk meningkatkan
kesadaran mereka tentang masalah etis dan untuk memobilisasi energi dan sumber
daya mereka untuk mereformasi institusi. Menurut Bass (1990) dalam Yukl
(2010:305) faktor-faktor kepemimpinan transformasional adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh ideal (Karisma) adalah perilaku yang membangkitkan emosi dan
identifikasi yang kuat dari pengikut terhadap pemimpin.
2. Pertimbangan individual meliputi pemberian dukungan, dorongan, dan
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pelatihan bagi pengikut.
3. Motivasi inspirasional meliputi penyampaian visi yang menarik, dengan
menggunakan simbol untuk memfokuskan upaya bawahan dan membuat
model perilaku yang tepat.
4. Stimulus intelektual adalah perilaku yang meningkatkan kesadaran
pengikut akan permasalahan dan mempengaruhi para pengikut untuk
memandang masalah dari prespektif yang baru
Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan sejauh mana
seorang pemimpin dikatakan memiliki gaya kepemimpinan transformasional
dapat dilihat dari ke empat hal diatas yaitu karisma, pertimbangan individual,
motivasi inspirasional, dan stimulus intelektual. (Suminar et al. 2015)

B. Gaya Kepemimpinan Transaksional
Menurut

Yukl

(2010:290),

kepemimpinan

transaksional

adalah

kepemimpinan yang melakukan transaksi memotivasi para pengikut dengan
menyerukan kepentingan pribadi mereka. Untuk memotivasi agar bawahan
melakukan tanggungjawab mereka, para pemimpin transaksional sangat
mengandalkan pada sistem pemberian penghargaan dan hukuman kepada
bawahannya. Menurut Bass (dalam Yukl 2010:306) hubungan pemimpin
transaksional dengan bawahan tercermin dalam tiga hal berikut:
1. Penghargaan berhubungan adalah klarifikasi yang dibutuhkan untuk
mendapatkan penghargaan dan penggunaan insentif dan penghargaan yang
berhubungan untuk mempengaruhi motivasi.
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2. Manajemen aktif dengan pengecualian adalah mencari kesalahan dan
melaksanakan peraturan untuk menghindari kesalahan.
3. Manajemen pasif dengan pengecualian adalah penggunaan hukuman yang
berhubungan dan tindakan korektif lainnya sebagai respons atas
penyimpangan dari standar kinerja yang diterima.
Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indikator
gaya kepemimpinan transaksional adalah penghargaan berhubungan (Contingent
Reward) dan manajemen dengan pengecualian (Management by Exception) secara
umum terlepas dari aktif atau pasifnya pengecualian tersebut. (Suminar et al.
2015).

Menurut Robbins & Coutler (2012:462) gaya kepemimpinan dibedakan
menjadi 3 yaitu:
1.

Gaya kepemimpinan otokratis
Dimana pemimpin dengan gaya kepemimpinan seperti ini mendikte

bagaimana tugas harus diselesaikan, membuat keputusan secara sepihak dan
meminimalisasi kinerja karyawan.
2.

Gaya kepemimpinan demokratis
Dimana pemimpin dengan gaya kepemimpinan seperti ini cenderung

mengikutsertakan karyawan dalam pengambilan keputusan, mendelegasikan
otoritas dan menggunakan umpan balik sebagai peluang untuk melatih
karyawannya.
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3.

Gaya kepemimpinan laissez-faire
Dimana seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan seperti ini

memberikan

karyawannya

kebebasan

dalam

pembuatan

keputusan

dan

menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang paling sesuai menurut para
karyawannya.
Menurut Astuti (2008), untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan
tersebut dapat diukur melalui indikator sebagai berikut :
1.

Memperhatikan kebutuhan bawahan

2.

Simpati terhadap bawahan

3.

Menciptakan suasana saling percaya

4.

Memiliki sikap bersahabat dan menumbuhkan peran serta bawahan
dalam pembuatan keputusan

Indikator – indikator gaya kepemimpinan menurut Kara et al (2013)
sebagai berikut:
Gaya Kepemimpinan Transformasional 1. Sifat ideal
2. Perilaku ideal
3. Motivasi inspirasional
4. Stimulasi intelektual
5. Pertimbangan individual
Gaya Kepemimpinan Transaksional

1. Contingent award
2. Manajemen aktif
3. Manajemen pasif
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4. Laissez-Faire

2.4.

Motivasi Kerja
Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (2008:930)

adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk
melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, atau usaha–usaha yang dapat
menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tertentu bergerak melakukan
sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki.
Luthans (2006:270) mengemukakan bahwa secara teknis, istilah motivasi
berasal dari kata latin movere, yang berarti bergerak. Selain itu, motivasi dapat
diartikan sebagai dorongan individu untuk melakukan tindakan karena ingin
melakukannya. Menurut Rivai dan Sagala (2009:827-838), Jika individu
termotivasi, individu tersebut akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan
sesuatu, karena dapat memuaskan keinginannya. Gibson (2013:165) menyatakan
bahwa motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang karyawan yang
menimbulkan dan mengharahkan perilaku.
Daft (2010:373) mendefinisikan motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan
yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang dan membangkitkan
semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Motivasi
pekerja akan mepengari produktivitasnya dan sebagai bagian dari tugas dari
seorang manajer adalah menyalurkan motivasi kerah pencapaian tujuan
organisasi. Menurut Wibowo (2010:379), motivasi merupakan dorongan terhadap
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serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan elemen
yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan,
menjaga, menunjukkan intesitas, bersifat terus menerus dan adanya tujuan.
Motivasi dapat memacu karyawan untuk berpikir dan munggunakan
tenaga dalam melakukan pekerjaannya demi mencapai tujuan perusahaan.
Karyawan dengan motivasi kerja yang tinggi akan bekerja dengan penuh disiplin,
inisiatif melakukan tanggung jawabnya untuk melakukan pekerjaan dengan lebih
efektif dan efisien. Apabila motivasi kerja para karyawan tinggi maka karyawan
dapat memiliki kinerja yang baik pula. Oleh karena itu diperlukan motivator yang
kuat dari pihak perusahaan terutama dari pemimpin perusahaan. (Saputro, 2017).
Robbins & Judge (2017:247) mendefinisikan motivasi sebagai proses yang
menjelaskan mengenai kekuatan (intensity), arah (direction), dan ketekunan
(persistence) seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Karena motivasi
secara umum adalah berkaitan dengan upaya menuju setiap tujuan. Sementara
motivasi secara umum berkaitan dengan upaya mencapai tujuan apapun, yang
berfokus pada sasaran organisasi.. Kekuatan (intensity) menggambarkan seberapa
kerasnya seseorang dalam berusaha. Ini adalah elemen yang menjadi pusat
perhatian ketika kita berbicara mengenai motivasi. Namun, kekuatan yang besar
tidak mungkin memberikan hasil kinerja yang memuaskan kecuali upaya tersebut
disalurkan dalam suatu arahan (direction) yang memberikan keuntungan bagi
organisasi. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan mutu upaya agar
sejalan dengan kekuatannya. Upaya yang diarahkan menuju dan konsisten pada
tujuan organisasi adalah jenis upaya yang harus kita temukan. Terakhir, motivasi
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memiliki dimensi ketekunan (persistence). Ketekunan mengukur berapa lama
seseorang dapat mempertahankan upayanya. Para individu yang termotivasi akan
bertahan cukup lama dengan tugasnya untuk mencapai tujuan mereka.
2.4.1.

Teori Awal Motivasi
Menurut Robbins & Judge (2017:248) ada beberapa teori awal mengenai

motivasi, yaitu:
A. Teori Hierarki Kebutuhan (Maslow’s Need Hierarchy Theory)
Teori motivasi terbaik yang diketahui adalah teori hierarki kebutuhan
dari Abraham Maslow (1943). Maslow membuat hipotesis bahwa di dalam setiap
manusia terdapat hierarki lima kebutuhan:
1. Kebutuhan fisiologis (physiological needs) yaitu meliputi kebutuhan untuk
makan, minum, memiliki tempat perlindungan atau tempat tinggal, dan
kebutuhan fisik lainnya.
2. Rasa aman (safety needs) yaitu meliputi keamanan dan perlindungan dari
bahaya fisik dan emosional. Misalnya kebutuhan akan kebebasan dari
segala macam ancaman baik dari dalam kantor atau di luar kantor.
3. Sosial (social-belongingness) yaitu kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki,
penerimaan, dan persahabatan. Misalnya kebutuhan akan interaksi dengan
orang lain, menerima cinta, dan kerjasama.
4. Penghargaan (esteem needs) yaitu faktor-faktor internal misalnya rasa
harga diri, kemandirian, dan pencapaian, serta faktor-faktor eksternal
misalnya status, pengakuan, dan perhatian.
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5. Aktualisasi diri (self-actualization needs) yaitu dorongan yang mampu
membentuk seseorang untuk menjadi apa yang dia inginkan; meliputi
keinginan untuk meningkatkan kapasitas kerja, memenuhi diri sendiri
dengan menggunakan kemampuan, dan keterampilan agar dapat tumbuh
untuk mencapai potensi diri.
Maslow memisahkan lima kebutuhan ke dalam urutan yang lebih tinggi
dan yang lebih rendah. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman, merupakan kebutuhan
paling awal, adalah urutan kebutuhan yang lebih rendah (lower-order need);
sosial, penghargaan, serta aktualisasi diri adalah urutan kebutuhan yang lebih
tinggi (higher-order need). Urutan kebutuhan yang lebih tinggi dipenuhi secara
internal (di dalam diri seseorang), sedangkan urutan kebutuhan yang lebih rendah
sebagian besar akan dipuaskan secara eksternal (dengan imbalan, misalnya gaji,
kontrak serikat, dan kedudukan tetap).
Gambar 2.1. Model Hierarki Maslow

Sumber: Robbins & Judge (2017:248)
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B. Teori X dan Teori Y
Douglas McGregor (1960s) mengusulkan dua sudut pandang berbeda
mengenai manusia: satu sisi secara mendasar negatif, diberi label Teori X, dan
yang satunya lagi secara mendasar positif, diberi label Teori Y. (Robbins &
Judge, 2015:129)
1. Teori X
Asumsi bahwa para pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai
tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan. Para manajer
meyakini bahwa para pekerja pada dasarnya tidak menyukai bekerja
sehingga harus diarahkan atau bahkan dipaksa untuk melakukan
pekerjaannya.
2. Teori Y
Asumsi bahwa para pekerja suka bekerja, kreatif, mencari tanggung
jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan
pekerjaannya.

Para

manajer

beranggapan

bahwa

para

pekerja

memandang pekerjaannya sebagai suatu hal yang alamiah seperti
beristirahat, atau bermain, dan maka dari itu rata-rata orang dapat belajar
untuk menerima.

C. Teori Kebutuhan McClelland (McClelland’s Need Theory)
Teori kebutuhan McClelland (1961) adalah suatu teori yang menyatakan
bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah tiga kebutuhan yang penting
dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Teori kebutuhan McClelland
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dikembangkan oleh David McClelland dan rekan-rekannya. Dia melihat pada tiga
kebutuhan (Robbins & Judge, 2017:250):
1. Kebutuhan akan pencapaian (nAch) adalah dorongan untuk berprestasi,
untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar.
2. Kebutuhan akan kekuasaan (nPow) adalah kebutuhan untuk membuat
orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa
dirinya.
3. Kebutuhan akan afiliasi (nAff) adalah keinginan untuk hubungan yang
penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat.

D. Alderfer’s ERG Theory
Clayton Alderfer (1972) mengembangkan teori alternatif dari kebutuhan
manusia pada akhir 1960an. Teori yang dikemukakan Alderfer berbeda dengan
teori yang dikemukakan Maslow, teori Alderfer dibedakan menjadi 3 bagian, dari
terendah hingga tertinggi (Kreitner & Kinicki, 2010:214):
1.

Existence needs (E) adalah keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan
fisiologis dan materialistis.

2.

Relatedness needs (R) adalah keinginan untuk memiliki hubungan
dengan orang lain yang berarti.

3.

Growth needs (G) adalah keinginan untuk tumbuh sebagai manusia dan
menggunakan kemampuan seseorang untuk potensi sepenuhnya.

Teori ERG tidak mengasumsi kebutuhan itu saling berkaitan satu sama lain dalam
hierarki tangga seperti teori yang dikemukakan oleh Maslow. Alderfer percaya
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bahwa kebutuhan itu bisa saja aktif disaat yang bersamaan. Seperti contoh,
seorang karyawan mungkin saja menuntut gaji yang lebih besar atau keuntungan
yang lebih baik (existence needs) ketika mereka frustasi atau tidak puas dengan
kualitas dari hubungan interpersonal (relatedness needs) di kantornya.
Dari teori-teori diatas, dapat disimpulkan bawa motivasi adalah dorongan
atau kemauan yang timbul dari diri pegawai untuk melakukan sesuatu pekerjaan
karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Indikator-indikator
motivasi menurut Cahyono (2012) adalah:
1.

Kebutuhan eksistensi

2.

Kebutuhan relasi

3.

Kebutuhan untuk berkembang

Indikator – indikator motivasi kerja menurut George dan Jones (2005), yaitu:
1.

Arah Perilaku (direction of behavior)
Di dalam bekerja, ada banyak perilaku yang dapat dilakukan oleh
karyawan. Arah perilaku (direction of behavior) mengacu pada perilaku
yang dipilih seseorang dalam bekerja dari banyak pilihan perilaku yang
dapat mereka jalankan baik tepat maupun tidak. Banyak contoh perilaku
tidak tepat yang dilakukan oleh seorang karyawan, perilaku-perilaku ini
nantinya akan menjadi suatu penghambat bagi organisasi dalam
mencapai tujuannya. Sedangkan untuk mencapai tujuan perusahaan
secara maksimal, karyawan harus memiliki motivasi untuk memilih
perilaku yang fungsional dan dapat membantu organisasi dalam
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mencapai tujuannya. Setiap karyawan diharapkan dapat bekerja tepat
waktu, mengikuti peraturan yang berlaku, serta kooperatif dengan sesama
rekan kerja.
2.

Tingkat Usaha (level of effort)
Tingkat usaha atau level of effort berbicara mengenai seberapa keras
usaha seseorang untuk bekerja sesuai dengan perilaku yang dipilih.
Dalam bekerja, seorang karyawan tidak cukup jika hanya memilih arah
perilaku yang fungsional bagi pencapaian tujuan perusahaan. Namun,
juga harus memiliki motivasi untuk bekerja keras dalam menjalankan
perilaku yang dipilih. Misalnya dalam pekerjaan, seorang pekerja tidak
cukup hanya memilih untuk selalu hadir tepat waktu, namun juga perlu
dilihat keseriusan dan kesungguhannya dalam bekerja.

3.

Tingkat Kegigihan (level of persistence)
Hal ini mengacu pada motivasi karyawan ketika dihadapkan pada suatu
masalah, rintangan atau halangan dalam bekerja, seberapa keras seorang
karyawan tersebut terus berusaha untuk menjalankan perilaku yang
dipilih. Misalnya saja bila ada kendala pada cuaca atau masalah
kesehatan seorang karyawan produksi, apakah karyawan tersebut tetap
tepat waktu masuk bekerja dan sungguh-sungguh mengerjakan tugas
seperti biasanya atau memilih hal lain, seperti ijin pulang atau tidak
masuk kerja. (Tania, 2017).
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2.5.

Budaya Organisasi
Menurut Suparta (2008:14), budaya organisasi adalah suatu kepercayaan

yang dianut oleh anggota organisasi, berfungsi untuk menyelesaikan masalah
masalah integrasi internal dan adapatasi eksternal. Rivai dan Mulyadi (2012:256)
Budaya organisasi adalah apa yang persepsi karyawan ciptakan terhadap
organisasi yang membentuk suatu kepercayaan, nilai nilai dan harapan.
Menurut Colquitt et al (2009:546) budaya organisasi adalah pengetahuan sosial
bersama di dalam organisasi berkenaan dengan peraturan, norma, nilai-nilai yang
membentuk sikap dan perilaku pekerja.
Budaya organisasi dapat berfungsi sebagai identitas, penambah komitmen,
alat pengorganisasian anggota, menguatkan nilai-nilai dalam organisasi dan
mekanisme kontrol perilaku. Menurut Robbins, fungsi dari budaya organisasi
adalah untuk membedakan antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya,
membangun rasa identitas bagi anggota, mempermudah tumbuhnya komitmen
dan meningkatkan kemantapan sistem sosial sebagai perekat sosial menuju
integritas organisasi. Adapun karakteristik budaya organisasi merupakan inisiatif
individual, toleransi terhadap tindakan beresiko, pengarahan, integrasi, dukungan
manejemen, kontrol, identitas, sistem imbalan, toleransi terhadap konflik dan pola
komunikasi yang dijalankan dalam suatu organisasi (Umam, 2010:135-136).
Budaya organisasi dijelaskan oleh Robbins & Coulter (2012:51), sebagai
nilai, keyakinan, atau persepsi yang dimiliki bersama karyawan dalam suatu
organisasi atau unit organisasi. Karena budaya organisasi mencerminkan nilainilai, keyakinan dan norma-norma perilaku yang digunakan oleh karyawan dalam
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suatu organisasi untuk memberi makna pada situasi yang mereka hadapi, dapat
mempengaruhi sikap dan perilaku staf. Memahami nilai inti organisasi dapat
mencegah kemungkinan konflik internal. Budaya adalah sistem makna dan
keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan,
sebagian besar cara mereka bertindak satu terhadap yang lain dan terhadap orang
luar.
Menurut Rivai (2011:374) budaya organisasi adalah kerangka kerja yang
menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk
karyawan dan mengarahkan tindakan mereka untuk tujuan organisasi. Wibowo
(2013:19) mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah filosofi dasar
organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai bersama yang
menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam
organisasi. Keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai tersebut menjadi pegangan
semua sumber daya manusia dalam organisasi dalam melaksanakan kinerjanya.
Budaya organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dimiliki
oleh anggota yang membedakan organisasi sendiri dengan organisasi lain. Ada
tujuh karakteristik utama yang menjelaskan esensi budaya organisasi, yaitu
(Robbins & Judge, 2017:565):
1. Inovasi dan mengambil resiko (Innovation and risk-taking), sejauh mana
karyawan di dorong untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko.
2. Perhatian pada detail (Attention to detail), sejauh mana karyawan
diharapkan untuk menunjukkan perhatian pada detail, analisis, dan
ketelitian.
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3. Orientasi pada hasil (Outcome orientation), tingkat manajemen yang
orientasinya fokus pada hasil daripada teknik dan proses yang dijalankkan
untuk mencapai tujuannya.
4. Orientasi pada orang (People orientation), sejauh mana manajemen
mempertimbangkan hasil keputusan yang berpengaruh pada orang-orang
dalam organisasi.
5. Orientasi pada tim (Team orientation), sejauh mana kegiatan kerja
diorganisir sekitar tim daripada individu.
6. Agresif (Aggressiveness), sejauh mana orang agresif dan kompetitif
daripada easy-going.
7. Stabilitas (Stability), sejauh mana kegiatan organisasi menekankan untuk
mempertahankan

keadaan

sekarang

yang

tetap

seperti

keadaan

sebelumnya atau berkembang.

2.5.1.

Tahapan Budaya Organisasi
Selanjutnya Tika (2006:21) memberikan kesimpulan tentang proses

pembentukan budaya organisasi melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:
1) Tahap pertama terjadinya interaksi antar pimpinan atau pendiri organisasi
dengan kelompok/perorangan dalam organisasi.
2) Tahap

kedua

adalah

dari

interaksi

menimbulkan

ide

yang

asumsi

akan

ditransformasikan menjadi artifak, nilai, dan asumsi.
3) Tahap

ketiga

adalah

bahwa

artifak,

nilai,

dan

diimplementasikan sehingga membentuk budaya organisasi.
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4) Tahap terakhir adalah bahwa dalam rangka mempertahankan budaya
organisasi dilakukan pembelajaran (learning) kepada anggota baru dalam
organisasi.

2.5.2.

Fungsi Budaya Organisasi
Budaya organisasi mempunyai peranan penting dalam kehidupan

organisasi. Kreitner dan Kinichi dalam Wibowo (2010:49), beberapa arti penting
budaya organisasi bagi kehidupan organisasi adalah sebagai berikut:
1.

Memberi anggota identitas.
Dengan budaya organisasi yang diciptakan dan diterapkan dalam aktivitas

organisasi maka dianggap khas oleh setiap individu yang menjadi anggota
organisasi itu. Kekhasan itulah yang kemudian menjadi atau memberi identitas
bagi individu.
2.

Memfasilitasi komitmen kolektif.
Dengan menerapkan budaya yang khas maka dapat membantu individu

secara kolektif membentuk perilakunya sesuai dengan budaya dalam organisasi
itu. Dengan demikian maka organisasi pada dasarnya memberikan kesempatan
kepada setiap individu untuk membentuk komitmen pribadinya secara kolektif.
Akhirnya setiap anggota merasa bangga menjadi bagian dari organisasi itu.
3.

Meningkatkan stabilitas sistem sosial.
Dengan terbentuknya komitmen yang tinggi maka dapat memudahkan

pengelolaan berbagai potensi konflik yang terjadi di organisasi. Dengan adanya
kesepakatan bersama tentang apa yang seharusnya dilakukan dan dicapai dalam
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organisasi itu, membuat lingkungan organisasi dan interaksi antar individu dalam
organisasi itu lebih stabil. Peran budaya sebagai alat untuk meningkatkan
kohesivitas karyawan dan menyatukan berbagai komponen organisasi yang
memiliki cara pandang berbeda.
4.

Membentuk perilaku.
Budaya organisasi dapat menjadi alat untuk membentuk perilaku setiap

individu dalam organisasi. Pada dasarnya setiap individu yang menjadi anggota
suatu organisasi harus mengenal, menerapkan dan mengembangkan budaya
organisasinya. Budaya organisasi tidak statis, tetapi dinamis atau berubah (dapat
berubah).

Dapat disimpulkan dari teori-teori yang telah dipaparkan bahwa budaya
organisasi adalah sebuah keyakinan, sikap, dan nilai yang umumnya dimiliki,
yang timbul dalam organisasi. Indikator-indikator budaya organisasi menurut
Trang (2013), yaitu:
1. Budaya Birokrasi adalah budaya yang kondisinya memerlukan susunan,
perintah dan aturan.
2. Budaya Inovatif, memberikan kebebasan para partisipan didalamnya untuk
bebas berpikir, menyatakan pendapat, pikiran dan perasaan serta berkarya.
3. Budaya Suportif, menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam
organisasi.

Budaya

suportif

dalam

interaksi

komunikasinya

mengutamakan nilai kekeluargaan seperti keharmonisan, keterbukaan,
persahabatan, kerjasama, dan kepercayaan.
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Indikator – indikator budaya organisasi lainnya yang diadopsi dari
karakteristik budaya organisasi dalam Brahmasari (2004:108-118), yaitu:
1. Nilai-nilai organisasi
2. Dukungan manajemen
3. Sistem imbalan
4. Toleransi dalam berbagi kesalahan sebagai peluang untuk belajar
5. Orientasi pada rincian (detail) pekerjaan
6. Orientasi pada tim.

2.6.

Rerangka Konseptual
Rerangka Konseptual ini bertujuan untuk melihat gambaran tentang

hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang akan disusun dari berbagai teori
yang telah dideskripsikan.
2.6.1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan
Kepemimpinan pemimpin yang diperlihatkan dan diterapkan kedalam
suatu gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor dalam peningkatan kinerja
karyawan, karena pada dasarnya sebagai tulang punggung pengembangan
organisasi dalam mendorong, dan mempengaruhi semangat kerja yang baik
kepada bawahan. Untuk itu pemimpin perlu memikirkan dan memperlihatkan
gaya kepemimpinan yang tepat dalam penerapannya. Gaya kepemimpinan ialah
pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan pemimpin, dengan
menyatukan tujuan organisasi dengan tujuan individu atau karyawan, dalam
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rangka mencapai tujuan atau sasaran yang telah menjadi komitmen bersama.
(Tampi, 2014).
Gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu faktor yang
menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi atau usaha. Sebab kepemimpinan
yang sukses menunjukan bahwa pengelolaan organisasi berhasil dilakasanakan
pula (Susanta et al, 2013).
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, yaitu Potu (2013), Suminar et
al (2015), dan Pawirosumarto (2017) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Ho1 : Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja
karyawan.
Ha1 : Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

2.6.2. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
Motivasi merupakan variabel penting, yang dimana motivasi perlu
mendapat perhatian yang besar bagi organisasi dalam peningkatan kinerja
karyawannya. Motivasi kerja adalah dorongan atau semangat yang timbul dalam
diri seseorang atau karyawan untuk melakukan sesuatu atau bekerja, karena
adanya rangsangan dari luar baik itu dari atasan dan lingkungan kerja, serta
adanya dasar untuk memenuhi kebutuhan dan rasa puas, serta memenuhi
tanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan dan dilakukan dalam organisasi.
(Tampi, 2014).
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Mathis dan Jackson (2006:114) menyatakan bahwa banyak faktor yang
mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu kemampuan mereka, motivasi, dukungan
yang diterima, keadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan hubungan mereka
dengan organisasi. Dengan kata lain, setiap pekerja memerlukan motivasi yang
kuat agar mereka bersedia untuk melaksanakan pekerjaannya secara bersemangat,
bergairah dan berdedikasi. Untuk itu kinerja yang dibutuhkan atau dicari oleh
perusahaan dari seorang karyawan sangat tergantung pada kemampuan, motivasi
dan dukungan yang karyawan tersebut terima.
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, yaitu Cahyono (2012), Potu
(2013), dan Salam (2013) menyatakan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Ho2 : Motivasi kerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Ha2 : Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

2.6.3. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan
Budaya organisasi adalah komponen yang sangat penting dalam
meningkatkan kinerja karyawan, namun demikian agar kinerja karyawan
meningkat maka harus ditingkatkan pula motivasi kerjanya. Budaya organisasi
pada sisi internal karyawan akan memberikan sugesti kepada semua perilaku yang
diusulkan oleh organisasi agar dapat dikerjakan, penyelesaian yang sukses, dan
akibatnya akan memberikan keuntungan pada karyawan itu sendiri. Akibatnya
karyawan akan memiliki kepercayaan pada diri sendiri, kemandirian dan
mengagumi dirinya sendiri. Sifat-sifat ini akan dapat meningkatkan harapan
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karyawan agar kinerjanya semakin meningkat. (Trisnaningsih, 2007).
Robbins & Judge (2015) mengatakan bahwa karyawan yang akan ditawari
pekerjaan, karyawan yang akan dinilai memiliki kinerja tinggi, dan karyawan
yang akan mendapatkan promosi, semuanya sangat dipengaruhi oleh kesesuaian
antara individu dan organisasi, yaitu apakah sikap dan perilaku karyawan tersebut
sesuai dengan budaya organisasi.
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, yaitu Trang (2013), Shahzad
(2014), dan Hanantoko (2017) menyatakan bahwa motivasi kerja memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Ho3

: Budaya Organisasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja
karyawan.

Ha3

: Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

2.7.

Kerangka Penelitian
Memperjelas arah penelitian yang bertujuan untuk menunjukan bahwa

adanya hubungan antara gaya kepemimpinan, motiviasi kerja, dan budaya
organisasi yang mempengaruhi kinerja karyawan maka dalam penelitian ini dapat
diambil satu jalur pemikiran yang diterjemahkan dalam kerangka pemikiran.
Untuk mendukung penelitian ini, maka teori yang terkait dengan penelitian
dijabarkan dan dilandasi oleh penelitian terdahulu sehingga kerangka penelitian
dapat dikembangkan dan pengembangan hipotesis dilakukan.
Penentuan sampel penelitian dan pengumpulan data penelitian dilakukan
agar dilakukannya pengolahan data dan pemberian hasil penelitian yang dapat
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menjawab permasalahan penelitian sehingga kesimpulan penelitian dapat dicapai.
Untuk mencapai hasil penelitian, maka pada bagian ini akan dilakukan rerangka
penelitian. Rerangka penelitian ini dikembangkan atas dasar penelitian
sebelumnya yag mengulas aspek-aspek pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi
kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan seperti gambar 2.2.

Ha1(+)

Ha2(+)

Ha3(+)

Gambar 2.2. Model Penelitian (Hanantoko, 2017)

2.8.

Hipotesis
Menurut Sugiyono (2012:93), Hipotesis adalah jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah
dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena
jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum
didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
Jadi Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban yang empiris dengan data.
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Menurut penelitian Hanantoko (2017), terhadapat hubungan yang positif antara
gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja
karyawan.
Berdasarkan penjabaran penelitian terdahulu yang telah dikampirkan di
atas, keterkaitan antara variabel yaitu variabel bebas (X1, X2, dan X3) terhadap
variabel terikat (Y), serta penggambaran rerangka pemikiran di atas, berikut
adalah hipotesis dalam penelitian ini:
Ho1 : Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Ha1 : Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

Ho2 : Motivasi kerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Ha2 : Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

Ho3 : Budaya organisasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Ha3 : Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian
Penelitian ini meneliti tentang manajemen sumber daya manusia terutama
yang berkaitan dengan kinerja karyawan, gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan
budaya organisasi. Objek dalam penelitian ini adalah kinerja seluruh karyawan
offshore pada perusahaan PT. Saka Energi Indonesia yang berlokasi di offshore
Pangkah yang terletak di Laut Jawa, lepas pantai bagian timur. Penelitian ini
dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pengaruh gaya kepemimpinan,
motivasi kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan.

3.2. Desain Penelitian
Desain penelitian adalah sebuah kerangka yang digunakan untuk
menjalankan proyek penelitian. Desain penelitian menjelaskan prosedur-prosedur
yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk
mengurutkan atau menjawab permasalahan dalam penelitian (Malhotra, 2004:87).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana data yang
bersifat kualitatif diterjemahkan ke dalam bentuk angka kuantitatif agar dapat
dianalisis menggunakan statistik. Menurut Sugiyono (2013:13), metode penelitian
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada
umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen
45
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penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji
hipotesis yang telah ditetapkan. Didalam penelitian ini penulis akan menggunakan
cross sectional design. Data primer dan sekunder hanya akan diteliti dan
dikumpulkan oleh penulis dalam satu kali dalam waktu tertentu.

3.3. Metode Penghimpunan Data
Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner
kepada seluruh karyawan offshore di Pangkah pada PT. Saka Energi Indonesia.
Kuisioner disebarkan secara langsung kepada responden, demikian pula
pengembaliannya diambil langsung oleh peneliti sesuai dengan pengembalian
yang telah di sepakati responden.

3.4. Sumber Data
Data yang dihimpun dalam data penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis:
1. Data primer
Menurut Sugiyono (2012:139) menjelaskan sumber primer adalah sumber
data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data
primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuisioner yang
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data primer disebut juga sebagai
data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data
primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung, baik secara online
melalui media google drive atau langsung memberikan kepada orang. Data yang
dikumpulkan dari penelitian ini lebih terfokus penyebaran kuisioner kepada para
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karyawan di PT. Saka Energi Indonesia dalam rangka mencari informasi
mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja, budaya organisasi, dan
kinerja karyawan.
2. Data sekunder
Menurut Sugiyono (2012:141) data sekunder adalah sumber data yang
diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain
yang bersumber dari literatur, atau buku-buku (peneliti sebagai tangan kedua).
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku sebagai bahan
studi pustaka, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan topik penelitian ini.
Data ini langsung digunakan sebagai salah satu input dalam analisis data
penelitian ini, sekaligus menjadi data awal target responden.

3.5. Populasi dan Sampel
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 (Sugiyono, 2012:81). Populasi
penelitian adalah seluruh karyawan offshore di Pangkah pada PT. Saka Energi
Indonesia. Pengambilan karyawan offshore sebagai populasi didasarkan oleh
fenomena penelitian ini, dimana PT. Saka Energi Indonesia berhasil mencapai
4.802.152 jam kerja tanpa kehilangan hari kerja karena kecelakan pada periode 15
Januari 2014 sampai 31 Maret 2017. Kehilangan hari kerja karena kecelakaan
pada umumnya lebih sering terjadi pada bagian offshore sehingga populasi yang
diambil hanya dari karyawan yang bekerja pada bagian offshore Pangkah.
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Sampling adalah sebagian dari populasi itu. Dalam penelitian ini metode
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu
pengambilan sampel yang didasarkan pada karakteristik tertentu sesuai dengan
kriteria

yang

telah

ditetapkan

dalam

penelitian.

(Sugiyono,

2012:85).

Karakteristik tersebut adalah karyawan PT. Saka Energi Indonesia yang bekerja di
offshore Pangkah dengan total karyawan 50 orang. Sehingga sampel penilitian ini
berjumlah 50 sampel. (Sumber: Perusahaan PT. Saka Energi Indonesia).

3.6. Operasionalisasi Variabel
Tabel 3.1. Operasional Variabel
Variabel

Definisi

Gaya
Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan
adalah suatu cara yang
digunakan pemimpin
dalam berinteraksi
dengan bawahannya.
Tjiptono (2006:161)

Alat Ukur
GK1 : Berusaha untuk
mendapatkan rasa
hormat dan
kepercayaan.

Skala
Penguku
ran
Interval
1-6

GK2 : Mengkomunikasikan
harapan yang tinggi dan
menyatakan tujuan
penting dengan cara
yang sederhana.
GK3 : Mempromosikan
kecerdasan, rasionalitas,
dan pemecahan masalah
yang cermat.
GK4 : Memberi perhatian
pribadi kepada
karyawan,
memperlakukan setiap
karyawan secara
individual, pelatihan
dan saran.
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Variabel

Definisi

Alat Ukur

Skala
Penguku
ran

GK5 : Memberikan imbalan
atas usaha dan kinerja
yang baik, serta
mengakui pencapaian.
GK6 : Memonitor perilaku
karyawan untuk
mengidentifikasi
penyimpangan dari
aturan dan standar, dan
mengambil tindakan
korektif.
GK7 : Melakukan intervensi
hanya jika standar
perusahaan tidak
dipenuhi.
GK8 : Melakukan tanggung
jawab dan mengambil
keputusan.
Motivasi Kerja

Motivasi yaitu
keseluruhan proses
pemberian dorongan
atau rangsangan
kepada para karyawan
sehingga mereka
bersedia bekerja
dengan rela tanpa
dipaksa.
Saydam dalam
Kadarisman
(2012:275)

(Kara et al, 2013)
MK1 : Bersemangat dalam
bekerja untuk
memajukan perusahaan.

Interval
1-6

MK2 : Memiliki keinginan
membantu perusahaan
mencapai tujuannya.
MK3 : Berusaha belajar lebih
giat saat menghadapi
kesulitan.
MK4 : Berusaha
menyelesaikan
pekerjaan dan tidak
mudah menyerah saat
menemui kegagalan.
MK5 : Bersedia bekerja keras
mencapai target
perusahaan.
(George dan Jones, 2005)
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Variabel
Budaya
Organisasi

Kinerja
Karyawan

Definisi
Budaya
organisasi sebagai
suatu konsep dapat
menjadi suatu
sarana untuk
mengukur kesesuaian
dari tujuan
organisasi, strategi dan
organisasi tugas, serta
dampak
yang dihasilkan
Brahmasari (2004:16)
Kinerja secara formal
didefinisikan sebagai
nilai dari himpunan
perilaku
karyawan yang
berkontribusi, baik
positif atau negatif
terhadap
pemenuhan tujuan
organisasi.
Colquittt et al
(2009:37)

Alat Ukur
BO1 : Budaya yang
memerlukan susunan,
perintah dan aturan.

Skala
Penguku
ran
Interval
1-6

BO2 : Memiliki kebebasan
untuk menyatakan
pendapat dan pikiran.
BO3 : Mengutamakan nilai
keterbukaan, kerjasama,
persahabatan, dan
kepercayaan.
(Trang, 2013)
KK1 : Dapat menyelesaikan
pekerjaan dengan
efisien.

Interval
1-6

KK2 : Memiliki sikap yang
bertanggung jawab.
KK3 : Dapat bertanggung
jawab atas kesalahan
yang diperbuat.
KK4 : Memiliki sikap yang
inisiatif dan memiliki
rencana untuk mencapai
tujuan.
(Prawirosentono, 2008)

Sumber: Data diolah penulis.

3.7. Metode Analisis Data
Setelah data diperoleh, maka tahap berikutnya adalah melakukan tabulasi
data dan melakukan pengujian atas data tersebut. Pengujian atas data tersebut
dilakukan menggunakan beberapa uji. Analisis dan pengujian yang dilakukan
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adalah uji instrument data, uji hipotesis, uji reliabilitas dan uji validitas dengan
keterangan sebagai berikut.
3.7.1. Uji Instrumen
Arikunto (2004) menyatakan sebelum digunakan secara sesungguhnya,
instrumen penelitian diuji cobakan untuk diuji level validitas dan reliabilitasnya.
Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan
atau dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat, dan
dikatakan reliabel apabila dapat dijadikan sebagai alat pengumpul data serta tidak
akan mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu sehingga
dipercaya akan menghasilkan data yang dapat dipercaya pula. (Hadiyati, 2010).
Menurut Tjiptono (2005), uji validitas pearson berdasarkan korelasi
product moment, sementara uji reliabilitas diukur dengan metode konsistensi
internal dengan teknik reliabilitas alpha. Uji instrumen menggunakan program
SPSS (Statistical Product and Service Solutions) released 23.
3.7.2. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Suatu
pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada dibawah 0.05
(Ghozali, 2012:52).
Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:
a) Jika rhitung > rtabel maka instrumen yang digunakan valid
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b) Jika rhitung < rtabel maka instrumen yang digunakan tidak valid
3.7.3. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner
yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan
reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten
atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuisioner dikatakan reliable (layak) jika
Cronbach’s Alpha lebih dari 0,60 dan dikatakan tidak reliable jika Cronbach’s
Alpha dibawah 0.60. (Ghozali, 2012:47).

3.8. Uji Asumsi Klasik
Pengujian atas asumsi klasik terhadap data yang akan diperoleh perlu untuk
diidentifikasi bilamana terdapat normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas
dan autokorelasi.
3.8.1. Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2012:160) uji normalitas bertujuan apakah dalam model
regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau
tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati
normal. Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai
residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model
regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara
normal. Pada pengujian ini menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov
(Uji K-S) yaitu dengan melihat nilai signifikansi residual. Jika signifikansi lebih
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besar dari 0,05 maka residual terdistribusi secara normal (Ho diterima).
Sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal (Ha
diterima). (Priyatno, 2013:49).
Ho

: Residual data terdistribusi normal.

Ha

: Residual data tidak terdistribusi normal.

3.8.2. Uji Multikolinieritas
Berdasarkan Ghozali (2012:105), uji multikolinieritas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel
bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di
antara variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilihat dari besaran VIF
(Variance Inflation Factor) dan tolerance. Tolerance mengukur variabel
independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.
Jadi nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF =
1/tolerance). Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila
nilai toleransi > 0,10. (Ghozali, 2012:105)
3.8.3. Uji Heterokedastisitas
Menurut Ghozali (2012:139) uji heterokedastisitas bertujuan menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan
ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi
heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan suatu model regresi dikatakan
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tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika signifikansi > 0,05. (Ghozali,
2012:139). Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas
adalah dengan melakukan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres
nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil probabilitas dikatakan
signifikan jika nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali,
2012:142).
Ho

: Tidak terdapat masalah heterokedastisitas di dalam model
penelitian.

Ha

: Terdapat masalah heterokedastisitas di dalam model penelitian.

3.8.4. Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali (2012:110) Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah
dalam model regresi Linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika
terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul
karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.
Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu
observasi ke observasi lainnya. Uji autokorelasi digunakan untuk melihat korelasi
di antara observasi dalam data time series ataupun cross-sectional (Gujarati,
2010:313). Autokorelasi dapat terjadi dalam data cross-sectional yang dinamakan
spatial correlation.
Ho

: Tidak terdapat masalah autokorelasi.

Ha

: Terdapat masalah autokorelasi.
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Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Dubrin-Watson
(DW) test dengan kriteria (Priyatno, 2013:59):
a. DU < DW < 4 - DU, maka Ho diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
b. DW < DL atau DW > 4 - DL, maka Ho ditolak, artinya terjadi
autokorelasi.
c. DL < DW < DU atau 4 - DU < DW < 4 - DL, artinya tidak ada kepastian
atau kesimpulan yang pasti.

3.9.

Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel

bebas (kepemimpinan, motivasi kerja, budaya organisasi) terhadap variabel terikat
(kinerja karyawan) dengan persamaan regresi berikut:
KinKari = ai + b1GaKemi+ b2MotKeri + b3BudOrgi + 𝜺𝒊
Keterangan :
Y

: Kinerja Karyawan offshore Pangkah PT. Saka Energi Indonesia

a

: Konstanta

X1

: Gaya Kepemimpinan

X2

: Motivasi Kerja

X3

: Budaya Organisasi

e

: Error

b1, b2, b3, = Koefisien regresi. (Sanger et al, 2016)
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3.9.1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui menunjukkan
seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen
(Ghozali, 2013:146). Koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai Adjusted R2
yang menunjukkan seberapa besar variabel independen (kinerja karyawan) dapat
menjelaskan variabel dependen (gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya
organisasi).
Besarnya koefisiensi determinasi adalah 0 sampai dengan satu. Semakin
tinggi nilai Adjusted R Square maka berarti semakin baik model regresi yang
digunakan karena menandakan bahwa kemampuan variabel bebas menjelaskan
variabel terikat juga semakin besar, demikian pula apabila yang terjadi sebaliknya.
3.9.2. Uji t
Menurut Ghozali (2012:98) uji beda t-test digunakan untuk menguji
seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini
secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar
pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:
1. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0.05, maka hipotesis ditolak. Ha ditolak
dan Ho diterima mempunyai arti bahwa variabel independen tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0.05, maka hipotesis diterima. Ha
diterima dan Ho ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen
berpengaruh terhadap variabel dependen.
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Ho : bi = 0, yang artinya suatu variabel indepdnedn tidak berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen.
Ha : bi ≠ 0, yang artinya suatu variabel independen berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen.

3.9.3. Uji F
Menurut Ghozali (2012:98) Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan
apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam
model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen
atau variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan
kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:
1. Jika nilai F lebih besar dari 4 maka Ho ditolak pada derajat kepercayaan 5%
dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa
semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi
variabel dependen.
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F menurut tabel. Bila
nilai Fhitung lebih besar dari pada nilai Ftabel, maka Ho ditolak dan menerima
Ha.
Adapun kriteria pengujian sebagai berikut:
a. Ho : bi = 0, artinya variabel-variabel independen secara bersama-sama tidak
memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
b. Ha : bi ≠ 0, artinya variabel-variabel independen secara bersama-sama
memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1.

Gambaran Umum Objek Penelitian
PT. Saka Energi Indonesia (PGN SAKA) adalah hulu dari PT. Perusahaan

Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), perusahaan distribusi dan distribusi gas alam
terbesar di Indonesia, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). PGN Saka
bekerja sama dengan induknya untuk memperoleh, mengeksplorasi dan
mengembangkan sumber daya gas alam dan melengkapi peran PGN sebagai satusatunya pemain tengah di Indonesia. PGN SAKA didirikan pada 27 Juni 2011.
Visi dari perusahaan SAKA adalah menjadi perusahaan eksplorasi dan
produksi minyak dan gas independen terdepan di Indonesia. Misi dari perusahaan
SAKA adalah dengan memberikan nilai tambah kepada stakeholders dengan
portofolio aset yang seimbang, sinergi dengan grup PGN, menjadi operator untuk
aset-aset, serta minyak dan gas yang strategis (baik konvensional maupun nonkonvensional).

4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test)
4.2.1. Uji Validitas (Pre-test)
Pengukuran validitas dilakukan dengan cara melakukan analisis pada data
responden sebanyak 30 responden untuk nilai Kaiser Meyer-Olken Measure of
Sampling Adequacy, Barlett’s Test of Sphericity, Anti-Image Matrices, Total
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Variance Explained, dan Factor Loading of Component Matrix. Software yang
digunakan untuk menganalisis ini adalah SPSS 23.

Tabel 4.1. Uji Validitas (Pre-test)
Variabel Laten

Gaya
Kepemimpinan

Motivasi Kerja

Budaya
Organisasi

Kinerja Kerja

Indikator
GK1
GK2
GK3
GK4
GK5
GK6
GK7
GK8
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
M1
M2
M3
KK1
KK2
KK3
KK4

KMO
> 0.5

SIG
< 0.05

0.876

0.000

0.846

0.000

0.693

0.000

0.835

0.000

MSA >
0.5
0.904
0.832
0.923
0.893
0.839
0.859
0.940
0.833
0.809
0.902
0.882
0.851
0.830
0.702
0.777
0.632
0.828
0.875
0.852
0.797

Factor
Loading
≥ 0.5
0.832
0.752
0.880
0.801
0.886
0.898
0.791
0.821
0.890
0.684
0.762
0.840
0.872
0.896
0.863
0.941
0.887
0.856
0.902
0.924

Kriteria
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23

Kesimpulan diatas bahwa item indikator atau pertanyaan dalam kuisioner
dari empat variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur dalam
penelitian ini. Pada tabel 4.1 menunjukkan seluruh indikator pertanyaan dalam
instrument dalam penelitian ini dapat memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau
dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-test adalah valid.
Oleh karena itu, tidak perlu ada item indikator yang harus disingkirkan atau
dibuang, semua item indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap
penelitian selanjutnya.
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4.2.2. Uji Reliabilitas (Pre-test)
Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat suatu kuisioner dikatakan reliable
atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau
stabil dari waktu ke waktu. Butir kuisioner dikatakan reliable (layak) jika
Cronbach’s Alpha lebih dari 0,60 dan dikatakan tidak reliable jika Cronbach’s
Alpha dibawah 0.60. (Ghozali, 2012:47). Berikut ini adalah hasil analisis
reliabilitas alat ukur penelitian.

Tabel 4.2. Uji Reliabilitas (Pre-test)
Variabel
Gaya Kepemimpinan
Motivasi Kerja
Budaya Organisasi
Kinerja Kerja

Cronbach’s Alpha

Kriteria

0.936
0.863
0.881
0.913

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23

Berdasarkan hasil pada table 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua
variabel penelitian, Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Budaya Organisasi, dan
Kinerja Karyawan memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,6. Hasil ini menyatakan jika
item indikator pernyataan dalam kuisioner ditanyakan ke responden, hasilkan
akan cenderung tetap dan konsisten.

4.3.

Profil Responden
Pada profil responden penelitian ini akan menggambarkan profil

responden secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, posisi jabatan dan
lama bekerja responden. Hasil profil responden akan dijelaskan sebagai berikut:
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4.3.1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

24%

Pria
Wanita

76%

Grafik 4.1 Jenis Kelamin Responden
Sumber: Hasil pengolahan data
Gambar 4.1 menggambarkan bahwa responden yang berjumlah 50 orang,
terdiri dari responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 76% atau sama
dengan 38 orang dan responden yang berjenis kelamin wanita memiliki persentase
sebesar 24% atau sama dengan 12 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah
responden laki-laki lebih besar daripada jumlah responden wanita.
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4.3.2. Status Pekerjaan

Status Pekerjaan

Pegawai Tetap
46%

Pegawai Kontrak

54%

Grafik 4.2 Status Pekerjaan Responden
Sumber: Hasil pengolahan data
Gambar 4.2 menggambarkan bahwa responden yang berjumlah 50 orang,
terdiri dari responden yang memiliki status pekerjaan sebagai pegawai tetap
sebesar 46% atau sama dengan 23 orang dan responden yang memiliki status
pegawai kontrak dengan persentase sebesar 54% atau sama dengan 27 orang. Hal
ini menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki status pegawai tetap
lebih besar daripada responden yang memiliki status pegawai kontrak.
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4.3.3. Usia

Usia
0%
12%
22%

< 25 tahun
25 - 35 tahun
36 - 45 tahun
46 - 55 tahun
> 55 tahun

66%

Grafik 4.3 Usia Responden
Sumber: Hasil pengolahan data
Gambar 4.3 menggambarkan bahwa peneliti mengelompokan skala usia
responden menjadi 5 kelompok, yaitu skala usia < 25 tahun, 25 – 35 tahun, 36 –
45 tahun, 46 – 55 tahun, > 55 tahun. terdiri dari responden yang memiliki usia
berkisar 25 hingga 55 tahun. Responden yang memiliki umur < 25 tahun ada
sebanyak 12% atau sama dengan 6 orang. Responden yang memiliki umur 25 – 35
tahun adalah sebesar 66% atau sama dengan 33 orang. Responden dengan umur
36 – 45 tahun ada sebanyak 22% atau sama dengan 11 orang. Responden terakhir
adalah responden umur 46 – 55 tahun dan > 55 tahun, kedua nya memiliki 0
responden. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki umur 25
– 35 tahun lebih besar dan mayoritas daripada responden lainnya.
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4.3.4. Jabatan/Posisi

Jabatan/Posisi
2%2%

Manager
Supervisor
Karyawan/Staff

96%

Grafik 4.4 Jabatan/Posisi Responden
Sumber: Hasil pengolahan data
Berdasarkan pada gambar 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas
jabatan/posisi responden adalah karyawan/staff dengan jumlah 48 orang atau
sama dengan 98%, kemudian diikuti responden manager dan supervisor dengan
jumlah masing-masing 1 orang. Total keseluruhan responden adalah 50 orang.
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4.3.5. Masa Kerja

Masa Kerja
2%
14%

1 - 2 tahun

14%

2 - 3 tahun
3 - 4 tahun
4 - 5 tahun

33%

> 5 tahun

37%

Grafik 4.5 Masa Kerja Responden
Sumber: Hasil pengolahan data
Peneliti mengelompokkan skala masa kerja responden menjadi 5
kelompok, yaitu skala masa kerja 1 – 2 tahun, 2 – 3 tahun, 3 – 4 tahun, 4 – 5
tahun, dan > 5 tahun. Pada grafik 4.5 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas
responden dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki masa kerja
selama 3 – 4 tahun sebesar 37% atau sama dengan 18 orang. Kemudian diikuti
oleh responden yang memiliki masa kerja selama 2 – 3 tahun sebesar 33% atau
sama dengan 16 orang. Responden yang memiliki masa kerja 1 – 2 tahun ada
sebanyak 14% atau sebanyak 7 orang, sama dengan responden yang memiliki
masa kerja 4 – 5 tahun yang juga ada sebanyak 14% atau sebanyak 7 orang.
Sisanya sebanyak 1 orang atau sebesar 2% responden yang memiliki masa kerja >
5 tahun.
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4.4.

Hasil Analisa Data Main Test
Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab

sebelumnya, peneliti menggunakan software SPSS 23 sebagai alat pendukung
analisis penelitian ini. Berikut pembahasan penelitian ini:
4.4.1. Uji Validitas Penelitian
Pengukuran validitas dilakukan dengan cara melakukan analisis pada data
responden sebanyak 50 responden menggunakan Confirmatory Factor Analysis
(CFA) dengan standar nilai KMO Measure of Sampling Adequacy > 0.5 dan
Factor Loading > 0.5. Hasil pengujian validitas data Main Test penelitian ini akan
digambarkan pada tabel berikut:
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Penelitian
Variabel Laten

Gaya
Kepemimpinan

Motivasi Kerja

Budaya
Organisasi

Kinerja Kerja

Indikator
GK1
GK2
GK3
GK4
GK5
GK6
GK7
GK8
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
M1
M2
M3
KK1
KK2
KK3
KK4

KMO
> 0.5

SIG
< 0.05

0.810

0.000

0.840

0.000

0.702

0.000

0.800

0.000

MSA >
0.5
0.833
0.787
0.820
0.794
0.766
0.823
0.777
0.874
0.824
0.878
0.862
0.834
0.823
0.717
0.739
0.663
0.821
0.806
0.785
0.792

Factor
Loading
≥ 0.5
0.733
0.651
0.725
0.701
0.714
0.801
0.605
0.717
0.825
0.672
0.743
0.824
0.815
0.842
0.830
0.882
0.797
0.825
0.839
0.845

Kriteria
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23
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Berdasarkan tabel 4.3 di atas diketahui bahwa nilai setiap item-item
indikator (pertanyaan) dari empat variabel tersebut memenuhi nilai yang telah
disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pertanyaan dalam
penelitian ini adalah valid. Oleh karena itu, tidak perlu ada item indikator yang
harus disingkirkan atau dibuang, semua item indikator dalam penelitian ini dapat
digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya.

4.4.2. Uji Reliabilitas Penelitian
Setelah dilakukan uji validitas, selanjutkan dilakukan uji reliabilitas.
Variabel pengukuran dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha
lebih dari 0,60 (Ghozali, 2012:47).
Tabel 4.4 Uji Reliabilitas Penelitian
Variabel

Cronbach’s Alpha

Kriteria

0.833
0.832
0.809
0.842

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Gaya Kepemimpinan
Motivasi Kerja
Budaya Organisasi
Kinerja Kerja

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23

Berdasarkan hasil pada tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa semua
variabel penelitian ini memiliki nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,60 yang artinya
jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan adalah konsisten dan dapat
diandalkan (reliabel).
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4.5.

Uji Asumsi Klasik

4.5.1. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan pada model regresi digunakan untuk menguji
apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau
tidak (Priyatno, 2013:49). Dalam pengujian ini akan menggunakan uji One
Sample Kolmogorov – Smirnov (Uji K-S) dengan menggunakan taraf signifikansi
0,05. Kriteria pengujian sebagai berikut:
a. Ho
Ha

: data berdistribusi normal
: data tidak berdistribusi normal

b. Angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 maka
residual terdistribusi secara normal (Ho diterima).
c. Angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov ≤ 0,05 maka data tidak
berdistribusi normal (Ha diterima).
Tabel 4.5 Uji K-S
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

50

Normal
Parametersa,b

Mean

Most Extreme
Differences

Absolute

.110

Positive

.082

Negative

-.110

Std. Deviation

.0000000
.27070716

Test Statistic

.110

Asymp. Sig. (2-tailed)

.178c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23
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Hasil uji Test Statistic K-S menunjukkan nilai sig sebesar 0,178, dimana
0,178 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penulis tidak dapat menolak Ho
yang berarti dara terdistribusi secara normal.

4.5.2. Uji Multikolineritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen
(Ghozali, 2012:105). Pada penelitian ini akan dilakukan uji multikolinieritas
dengan melihat besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Agar tidak
terjadi multikolinieritas maka korelasi antara variabel harus dibawah 95% dengan
nilai minimal tolerance < 0.10 dan VIF > 10. Berikut hasil uji multikolinieritas:
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas Penelitian
Coefficientsa
Collinearity Statistics
Model
1

Tolerance

VIF

(Constant)
GK

.511

1.956

MK

.245

4.074

BO

.221

4.534

a. Dependent Variable: KK

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23
Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel
independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak
terdapat korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil
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perhitungan pada nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal
yang sama bahwa tidak terdapat satu variabel independen yang memiliki VIF
lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas
antara variabel independen dalam model regresi.

4.5.3. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain

(Ghozali,

2012:139).

Model

penelitian

yang

baik

adalah

yang

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pada penelitian ini akan
dilakukan uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser
mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.
Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel
dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. Hal ini terlihat dari
probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%.
Ho

: Tidak terdapat masalah heterokedastisitas di dalam model

penelitian.
Ha

: Terdapat masalah heterokedastisitas di dalam model penelitian.
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Tabel 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficientsa
Model
1

Sig.
(Constant)

.558

GK

.816

MK

.951

BO

.909

a. Dependent Variable: ResidualKuadrat

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23

Hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser memberikan
hasil bahwa tidak ada variabel independen nilai signifikan (α = 0.05), maka dapat
disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat heterokedastisitas atau Ho
tidak ditolak.

4.5.4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi
terdapat indikasi korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada
periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari
autokorelasi. Metode pengujian pada uji autokorelasi menggunakan uji DurbinWatson (DW Test) yang mengajukan hipotesis sebagai berikut:
Ho

: Tidak terdapat masalah autokorelasi.

Ha

: Terdapat masalah autokorelasi.
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Dasar pengambilan keputusan hipotesis ditolak atau tidak adalah dengan
menyesuaikan dengan ketentuan DU < DW < 4 – DU (Priyatno, 2013:59). Berikut
hasil pengujian uji autokorelasi dengan menggunakan DW test:
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model

R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

.863a

1

Adjusted R
.744

.727

Durbin-Watson

.27940

1.967

a. Predictors: (Constant), BO, GK, MK
b. Dependent Variable: KK

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23

Tabel 4.9 Tabel Durbin Watson
TABEL D-W

K=3
DL

n = 50

1.421

DU
1.674

Sumber: Ghozali, 2012:459, Data diolah penulis

Nilai DW pada Tabel 4.10 sebesar 1,967 akan dibandingkan dengan nilai
pada tabel Durbin Watson dengan signifikansi 5% jumlah sampel 50 (n), dan
jumlah variabel independen 3 (k=3). Berikut hasil perbandingannya:
•

DU < DW < 4 – DU

•

1,674 < 1,967 < (4 – 1,674)

•

1,674 < 1,967 < (2,326)
Berdasarkan hasil uji Durbin – Watson (DW Test) didapatkan hasil

sebesar 1,967. Sehingga dapat dianalisa sesuai dengan ketentuan pengambilan
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keputusan DW Test yaitu 1,674 < 1,967 < (2,326). Akhirnya dapat penulis tarik
kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau tidak terdapat autokorelasi
pada model regresi.
4.6.

Uji Regresi Linier Berganda (Multiple Regression Analysis)
Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antar dua

atau lebih variabel independen (X1, X2, …..Xn) dengan variabel dependen (Y).
analisis pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui atau mengukur gaya
kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan.
4.6.1. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Koefisien

determinasi

bertujuan

untuk

mengukur

seberapa

jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien
determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai Adjusted R2 yang kecil memiliki arti
bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variabel dependen. Berikut hasil koefisien determinasi dalam
penelitian ini:
Tabel 4.10 Hasil Koefisien Determinasi pada Regresi Linier Berganda
Model Summary
Model
1

R
.862a

R Square
.743

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
.727

.27979

a. Predictors: (Constant), BO, GK, MK

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23
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Berdasarkan tabel diatas, informasi yang dapat disajikan adalah sebagai berikut:
1. Nilai R menunjukkan nilai korelasi atau hubungan, yaitu sebesar 0,862
atau 86,2%. Hal ini mengandung arti bahwa hubungan antara variabel
Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Budaya Organisasi Terhadap
Kinerja Karyawan adalah sebesar 0,862.
2. Adjuster R2 memiliki nilai 0.727 sehingga dapat diinterpretasikan
kontribusi variabel Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Budaya
Organisasi dalam menjelaskan variabel Kinerja Karyawan adalah sebesar
72,7%, sementara selisihnya sebesar 27,3% (100%-72,7%) disebabkan
variabel lain atau faktor lain diluar variabel yang diuji dalam penelitian ini.

4.6.2. Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji Statistik F)
Tujuan dilakukannya uji statistik F adalah untuk mengetahui secara
bersama-sama apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau
tidak terhadap variabel dependen, yaitu dengan melihat signifikansi yang ada pada
tabel ANOVA. Apabila nilai signifikansinya ≤ 0,05 maka Ho ditolak, sedangkan
jika ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak. Adapun kriteria pengujiannya sebagai
berikut:
Ho : bi = 0, artinya variabel-variabel independen secara bersama-sama tidak
memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
Ha : bi ≠ 0, artinya variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki
pengaruh terhadap variabel dependen.
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Kemudian membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila F hitung >
F Tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik F pada Regresi Linier Berganda
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

df

Mean Square

10.435

3

3.478

3.601

46

.078

14.036

49

F

Sig.

44.435

.000b

a. Dependent Variable: KK
b. Predictors: (Constant), BO, GK, MK

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23

Berdasarkan tabel diatas hasil uji statistik F adalah Ho tidak dapat ditolak
karena memiliki nilai signifikansi ≤ 0,05 yaitu 0,000. Kemudian nilai F hitung
(44,435) > F tabel (2,79). Dengan kata lain semua variabel independen (gaya
kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya organisasi) pada model regresi secara
serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (kinerja kayawan).

4.6.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Uji statistik T ditujukan untuk mengetahui apakah suatu variabel
independen pada model regresi (gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya
organisasi) dapat dinyatakan mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel
dependen (kinerja karyawan). Penentuan signifikansi adalah α ≤ 0.05, apabila
suatu variabel independen memiliki signifikansi α ≤ 0.05 maka dapat dinyatakan
bahwa variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen. Dasar
pengambilan keputusan uji statistik T adalah sebagai berikut:
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1. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0.05, maka hipotesis ditolak. Ha
ditolak dan Ho tidak ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen
tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0.05, maka hipotesis diterima. Ha
tidak ditolak dan Ho ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen
berpengaruh terhadap variabel dependen.
Kemudian membandingan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Apabila T hitung >
T Tabel maka Ho ditolak dan Ha tidak ditolak.

Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik t pada Regresi Linier Berganda
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

.542

.475

GK

.350

.121

MK

.071

BO

.463

Coefficients
Beta

t

Sig.

1.141

.260

.314

2.885

.006

.155

.069

.456

.651

.136

.547

3.405

.001

a. Dependent Variable: KK

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23
Berdasarkan persamaan diatas didapatkan persamaan regresi:
KinKar = 0.314GaKem + 0.069MotKer + 0.547BudOrg
1. Besarnya nilai koefisien regresi Gaya Kepemimpian (GK) sebesar 0,314
dengan tanda positif (+) artinya bahwa adanya peningkatan persepsi pada
variabel Gaya Kepemimpinan yang berdampak pada peningkatan Kinerja
sebesar nilai koefisiennya yaitu 0,314.
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2. Besarnya nilai koefisien regresi Motivasi Kerja (MK) sebesar 0,069
dengan tanda positif (+) artinya bahwa adanya peningkatan persepsi pada
variabel Motivasi Kerja yang berdampak pada peningkatan Kinerja
sebesar nilai koefisiennya yaitu 0,069.
3. Besarnya nilai koefisien regresi Budaya Organisasi (BO) sebesar 0,547
dengan tanda positif (+) artinya bahwa adanya peningkatan persepsi pada
variabel Budaya Organisasi yang berdampak pada peningkatan Kinerja
sebesar nilai koefisiennya yaitu 0,547.

Berikut hasil uji statistik T untuk diambil kesimpulan hipotesisnya:
1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan
Ho1 : Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja
karyawan.
Ha1 : Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Berdasarkan tabel coefficient pada tabel 4.12, Gaya Kepemimpinan
memiliki nilai Sig. 0.006 < 0.05. Sedangkan nilai thitung pada variabel Gaya
Kepemimpinan sebesar 2,885 sedangkan ttabel sebesar 2,012 (2,885 >
2,012), maka dinyatakan untuk variabel Gaya Kepemimpinan Ho ditolak
dan Ha tidak ditolak yang disimpulkan bahwa variabel Gaya
Kepemimpinan berpengaruh secara positif signifikan terhadap varibel
Kinerja Karyawan pada PT. Saka Energi Indonesia. Hal ini konsisten
dengan penelitian sebelumnya Hanantoko 2017 yang menyatakan bahwa
terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan.

Indonesia Banking School

Pengaruh Gaya Kepemimpinan..., Asyifa Fadhila, Ma.-IBS, 2018

78

2. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan
Ho2 : Motivasi kerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Ha2 : Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Berdasarkan tabel coefficient pada tabel 4.12, Motivasi Kerja
memiliki nilai Sig. 0.651 > 0.05. Sedangkan nilai thitung pada variabel
Motivasi Kerja sebesar 0,456 sedangkan ttabel sebesar 2,012 (0,456 <
2,012), maka dinyatakan untuk variabel Motivasi Kerja Ho tidak ditolak
dan Ha ditolak yang disimpulkan bahwa variabel Motivasi Kerja tidak
memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap varibel Kinerja Karyawan
pada PT. Saka Energi Indonesia. Penulis tidak berhasil membuktikan
bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan seperti penelitian Hanantoko 2017.

3. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan
Ho3 : Budaya organisasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja
karyawan.
Ha3 : Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Berdasarkan tabel coefficient pada tabel 4.12, Budaya Organisasi
memiliki nilai Sig. 0.001 < 0.05 Sedangkan nilai thitung pada variabel
Budaya Organisasi sebesar 3,405 sedangkan ttabel sebesar 2,012 (3,012 >
2,012), maka dinyatakan untuk variabel Budaya Organisasi Ho ditolak dan
Ha tidak ditolak yang disimpulkan bahwa variabel Budaya Organisasi
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berpengaruh secara positif signifikan terhadap varibel Kinerja Karyawan
pada PT. Saka Energi Indonesia. Hal ini konsisten dengan penelitian
sebelumnya Hanantoko 2017 yang menyatakan bahwa budaya organisasi
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

4.6.4. Variabel Yang Dominan Mempengaruhi Kinerja Karyawan
Setelah mendapatkan hasil uji koefisien regresi secara parsial atau uji t
maka akan terlihat diantara variabel gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan
budaya organisasi mana yang berpengaruh dominan terhadap kinerja kerja
karyawan.
Tabel 4.13 Variabel yang Dominan Mempengaruhi Kinerja Karyawan
Standardized
Variabel

Gaya Kepemimpinan
Motivasi Kerja
Budaya Organisasi

Coefficient
Beta

Sig.

Keterangan

.314

.006

.069

.651

.547

.001

Berpengaruh kuat dan
signifikan
Tidak Berpengaruh
dan lemah
Berpengaruh kuat dan
signifikan

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan tabel 4.15 diatas diketahui variabel yang berpengaruh
dominan terhadap kinerja karyawan adalah variabel budaya organisasi dimana
memiliki Standardized Coefficients dengan nilai tertinggi yaitu 0,547.
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4.7.

Pembahasan Hasil Penelitian
Pada sub-bab ini, peneliti akan melakukan pembahasan atas hasil seluruh

analisis data yang sudah dilakukan sebelumnya. Seluruh hasil analisis data
tersebut telah menunjukkan bahwa seluruh variabel dan indikator telah terbukti
valid dan reliabel. Pada hasil pengujian strukturan model didapatkan hasil bahwa
2 hipotesis terbukti memiliki pengaruh dan didukung oleh data, sedangkan 1
hipotesis lainnya tidak terbukti memiliki pengaruh dan tidak didukung oleh data.
Tabel 4.16 Output Regression
Hipotesis
GK ! KK
MK ! KK
BO ! KK

Nilai
0.350
0.071
0.463

Sig.
(≤ 0.05)
0.006
0.651
0.001

Kesimpulan
Hipotesis tidak ditolak
Hipotesis ditolak
Hipotesis tidak ditolak

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23

Untuk memperjelas model output regression, maka penulis menyediakan model
hipotesis sebagai berikut:
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H1
β 0.350 (+)
Sig 0.006

H2
β 0.071 (+)
Sig 0.651

H3
β 0.463 (+)
Sig 0.001

Sumber: Model Hasil Pengujian, diolah penulis
Gambar 4.1 Hasil Pengujian Regresi
Kemudian pada model diatas dapat diketahui bahwa:
1. Variabel Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap
Kinerja Karyawan berdasarkan data yang dimiliki penulis.
2. Variabel Motivasi Kerja tidak berpengaruh positif signifikan terhadap
Kinerja Karyawan berdasarkan data yang dimiliki oleh penulis.
3. Variabel Budaya Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap
Kinerja Karyawan berdasarkan data yang dimiliki penulis.

4.7.1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan
Berdasarkan hasil analisis dalam output regression, Gaya Kepemimpinan
memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan. Hal ini menunjukkan
bahwa gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam
kegiatan pekerjaan sehari-hari dan memiliki pengaruh pada kinerja pekerjaan
yang dilakukan oleh karyawan pada PT. Saka Energi Indonesia. Hasil ini juga
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turut membuktikan penelitian yang dilakukan oleh Hanantoko 2017 dimana Gaya
Kepemimpinan

memiliki

pengaruh

positif

terhadap

Kinerja

Karyawan.

Berdasarkan pembahasan tersebut serta mengulas pertanyaan setiap indikator,
dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika pemimpin di PT. Saka Energi Indonesia
melakukan gaya kepemimpinan yang baik, kemudian karyawan cenderung untuk
melakukan pekerjaannya dengan baik dan meningkatkan performa sehingga dapat
meningkatan kinerja karyawan dalam artian keseluruhannya.
4.7.2. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan
Berdasarkan uji output regression telah didapatkan hasil bahwa Motivasi
Kerja tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap Kinerja Karyawan, karena
memiliki nilai Sig. 0.651 dan nilai β 0.071. Hasil ini berbeda dari penelitian
sebelumnya Hanantoko 2017 yang menyatakan bahawa Motivasi Kerja
berpengaruh secara positif terhadap Kinerja Karyawan. Hal ini dapat terhadi
karena karyawan pada PT. Saka Energi Indonesia merasa bahwa motivasi dalam
diri karyawan itu sendiri tidak signifikan menimbulkan keinginan untuk
meningkatkan kinerja karyawan.
4.7.3. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan
Berdasarkan uji output regression telah didapatkan hasil bahwa Budaya
Organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap Kinerja Karyawan. Hal ini
menunjukkan bahwa budaya organisasi yang dijalan dan diterapkan oleh PT. Saka
Energi Indonesia memiliki kesesuaian serta kecocokan dengan pribadi masingmasing karyawan, sehingga menimbulkan keinginan untuk meningkatkan kinerja
karyawan. Hasil ini didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Hanantoko
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2017 yang menyatakan bahwa Budaya Organisasi memiliki pengaruh positif
terhadap Kinerja Karyawan.

4.8.

Implikasi Manajerial
Terdapat tingkatan kepentingan yang berbeda antar variabel yang ada,

dengan mengukur variabel yang berpengaruh pada kinerja karyawan, yang mana
dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.15 Implikasi Manajerial
Variabel

Indikator

Average Value

Gaya

Pimpinan berusaha mendapatkan rasa

Kepemimpinan

hormat dan kepercayaan.
Pimpinan mengkomunikasikan tujuan

5.10

5.24

5.30

masa depan secara optimis.
Pimpinan mempromosikan kecerdasan,

5.30

rasionalitas, dan pemecahan masalah yang
cermat.
Pimpinan memberikan perhatian pribadi

5.12

kepada karyawan, memperlakukan setiap
karyawan secara individual, pelatihan dan
saran.
Pimpinan memberikan imbalan atas

5.24

kinerja yang baik dan mengakui
pencapaian.
Pimpinan memonitor perilaku karyawan

5.36

untuk mengidentifikasi penyimpangan dari
aturan dan standar, dan mengambil
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Variabel

Indikator

Average Value

tindakan korektif.
Pimpinan melakukan intervensi jika

5.12

standar perusahaan tidak terpenuhi.
Pimpinan bertanggung jawab dan

5.38

mengambil keputusan.
Motivasi Kerja

Saya bersemangat dalam bekerja untuk

5.24

5.23

memajukan perusahaan.
Saya memiliki keinginan membantu

5.28

perusahaan mencapai keinginannya.
Saya berusaha belajar lebih giat saat

5.18

menghadapi kesulitan.
Saya berusaha menyelesaikan pekerjaan

5.24

dan tidak mudah menyerah saat menemui
kegagalan.
Saya bersedia bekerja keras mencapai

5.20

target perusahaan.
Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang memerlukan

5.14

5.28

susunan, perintah, dan aturan.
Budaya yang memiliki kebebasan untuk 5.36
menyatakan pendapat dan pikiran.
Budaya organisasi mengutamakan nilai

5.36

keterbukaan, kerjasama, persahabatan,
dan kepercayaan.
Kinerja Karyawan

Saya dapat menyelesaikan pekerjaan

5.08

5.19

dengan efisien.
Saya memiliki sikap yang bertanggung

5.38

jawab.
Saya dapat bertanggung jawab atas

5.20

kesalahan yang diperbuat.
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Variabel

Indikator

Average Value

Saya memiliki sikap yang inisiatif dan

5.12

memiliki rencana untuk mencapai tujuan.
Sumber: Hasil olahan data penulis

Berdasarkan tabel diatas, variabel yang terbukti memiliki dampak positif
terhadap kinerja karyawan adalah Gaya Kepemimpinan, dan Budaya Organisasi.
Gaya kepemimpinan yang dilaksanakan oleh pemimpin pada offshore Pangkah
PT. Saka Energi Indonesia dinilai memiliki tanggung jawab dalam mengambil
keputusan. Hal ini terbukti dengan didapatkannya nilai paling tinggi, yaitu sebesar
5.38 pada variabel Gaya Kepemimpinan. Berdasarkan profil responden yang
mayoritas adalah karyawan yang sehari-harinya berinteraksi dengan pemimpin
menganggap bahwa pemimpin dapat memberi bantuan serta memonitor tugas
karyawan jika ada yang tidak sesuai dengan aturan ataupun standar perusahaan.
Sehingga karyawan memberikan anggapan bahwa pemimpin dapat meminimalisir
kesalahan kerja dan kinerja karyawan cenderung lebih baik.
Selain itu, pada variabel Budaya Organisasi, terdapat dua indikator dengan
hasil tertinggi yaitu 5.36. Indikator pertama berisi “Budaya yang memiliki
kebebasan untuk menyatakan pendapat dan pikiran” memiliki pengertian bahwa
budaya organisasi pada offshore Pangkah PT. Saka Energi Indonesia dinilai
memberikan kebebasan kepada karyawan dalam menyatakan pendapat dan
pikiran. Berdasarkan karyawan yang mayoritas memiliki usia 25 – 35 tahun
menyatakan bahwa budaya organisasi di perusahaan PT. Saka Energi Indonesia
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sudah cukup baik, dimana adanya budaya yang tidak memandang birokrasi level
jabatan sehingga karyawan dapat menyatakan pendapatnya dengan nyaman.
Indikator dengan nilai tertinggi selanjutnya berisi “Budaya organisasi
mengutamakan nilai keterbukaan, kerjasama, persahabatan, dan kepercayaan”,
memiliki pengertian bahwa dalam kesehariannya, perusahaan memiliki budaya /
kebiasaan yang mengutamakan nilai keterbukaan, kerjasama, persahabatan, dan
kepercayaan dalam aktivitasnya di lingkungan kerja. Kedua variabel tersebut
memiliki hasil yang positif terhadap variabel Kinerja Karyawan.
Dalam variabel Kinerja Karyawan sendiri, terdapat indikator dengan nilai
tertinggi yaitu “Saya memiliki sikap yang bertanggung jawab” dengan nilai
sebesar 5.38. Hal ini membuktikan bahwa karyawan offshore Pangkah PT. Saka
Energi Indonesia, baik karyawan tetap ataupun karyawan kontrak memiliki rasa
bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas pekerjaannya di lingkungan kerja.
Dalam kesimpulan, Gaya kepemimpinan dan Budaya Organisasi memiliki faktor
yang tinggi dalam mempengaruhi kinerja karyawan.
Selanjutnya, terdapat satu variabel dengan hasil yang tidak signifikan.
Variabel tersebut adalah Motivasi Kerja. Dengan hasil terkecil sebesar 5.18 dalam
indikator, berisikan “Saya berusaha belajar lebih giat saat menghadapi kesulitan”,
pernyataan ini cukup membuktikan bahwa karyawan memiliki usaha untuk belajar
lebih giat saaat menghadai kesulitan. Berdasarkan karyawan yang mayoritas
sudah bekerja selama 3 - 4 tahun menyatakan bahwa indikator tersebut memiliki
nilai terkecil karena adanya intervensi pemimpin ketika karyawan menghadapi
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kesulitan. Ketika karyawan berusaha belajar lebih giat, namun pemimpin di PT.
Saka Energi Indonesia mampu meminimalisir kesulitas yang dihadapi karyawan.
Selanjutnya motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan juga dapat dijelaskan dengan adanya faktor lain yang mendorong lebih
dominan daripada motivasi kerja, dalam penelitian ini faktor lainnya adalah gaya
kepemimpinan dan budaya organisasi. Sehingga dapat dijelaskan indikator ini
memiliki nilai yang besar namun tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja
karyawan. Hal ini dapat didorong dengan terus menerus memberikan motivasi
kepada karyawan dalam bentuk motivasi finansial maupun non-finansial.
Sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja karyawan menjadi lebih baik.
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BAB V
KESIMPULAN & SARAN

5.1.

Kesimpulan
Pengumpulan dan pengolahan data pada penelitian dilakukan selama 1

bulan, terhitung sejak bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2018. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menguji hubungan variabel Gaya Kepemimpinan,
Motivasi Kerja, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. Penelitian ini
dilakukan kepada karyawan offshore Pangkah PT. Saka Energi Indonesia, dan
mendapatkan hasil sebanyak 50 responden. Hasil analisis dengan menggunakan
SPSS, memberikan hasil dimana 2 hipotesis berpengaruh positif, dan 1 hipotesis
berpengaruh negatif.
Penelitian terhadap offshore Pangkah PT. Saka Energi Indonesia dalam
pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Variabel Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara positif signifikan
terhadap Kinerja Karyawan.
2. Variabel Motivasi Kerja tidak berpengaruh positif signifikan terhadap
Kinerja Karyawan.
3. Variabel Budaya Organisasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap
Kinerja Karyawan.

88
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5.2.

Saran

Hasil serta kesimpulan dalam penelitian ini dapat dijadikan saran untuk masa
depan bagi PT. Saka Energi Indonesia, khususnya pada karyawan offshore yang
menjadi objek penelitian peneliti. Analisis pada penelitian ini di dukung oleh data
yang diperoleh oleh Peneliti. Adapun saran yang dapat diberikan kepada PT. Saka
Energi Indonesia dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :
5.2.1. PT. Saka Energi Indonesia
Berdasarkan

hasil

penelitian,

PT.

Saka

Energi

Indonesia

telah

mendapatkan hasil yang positif dengan didapatkannya hasil yang positif akan
Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi yang mampu meningkatkan Kinerja
Karyawan. Oleh karena itu, penting bagi PT. Saka Energi Indonesia untuk
mempertahankan dan terus meningkatkan kredibilitas gaya kepemimpinan serta
Budaya organisasinya. Selain itu, dengan hasil tidak signifikan yang didapatkan
dari variabel Motivasi Kerja, disarankan bagi PT. Saka Energi Indonesia untuk
menanamkan visi – misi, dan tujuan perusahaan dalam benak karyawan
(offshore), serta memberikan motivasi finansial dan non-finansial secara terus
menerus agar dapat meningkatkan memotivasi karyawan (offshore) dalam
melakukan pekerjaannya.
5.2.2. Bagi Penelitian Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian terhadap
karyawan offshore pada perusahaan yang lain, serta dengan variabel yang dapat
ditambahkan guna mendapatkan hasil yang berbeda. Mengingat masih ada sisa
27,3% (100% - 72,7%) dimana 72,7% pengaruh dari variabel gaya
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kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan,
sehingga sisa 23,7% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang dapat mempengaruhi
kinerja karyawan.
Lebih jauh lagi dengan adanya perusahaan perminyakan pada bagian
offshore lainnya, penelitian selanjutnya dapat menguji kembali penelitian ini
untuk melihat bagaimana perbandingan variabel gaya kepemimpinan, motivasi
kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan penelitian ini dengan
penelitian selanjutnya di perusahaan lain. Berdasarkan hal tersebut diharapkan
penelitian kinerja karyawan dimasa yang akan datang dapat mengukur,
menganalisa, dan menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan bermanfaat.

5.3.

Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan

penelitian

yang

dilakukan,

penelitian

ini

terdapat

keterbatasan, yaitu:
1. Model pada penelitian ini menggunakan model regresi berganda.
2. Responden penelitian ini terbatas pada karyawan offshore Pangkah PT.
Saka Energi Indonesia sebanyak 50 karyawan.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 Kuisioner Penelitian

KUESIONER
Karyawan PT. Saka Energi Indonesia yang saya hormati,
Saya Asyifa Fadhila mahasiswi Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Banking
School Jurusan Manajemen yang pada saat ini saya akan meneliti dengan judul
berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Budaya Organisasi
Terhadap Kinerja Karyawan Studi Kasus Pada PT. Saka Energi Indonesia”.
Saudara/i merupakan salah satu responden yang terpilih untuk berpartisipasi dan
kerahasiaan atas jawaban anda dijamin. Atas kesediaan saudara/i mengisi
kuesioner ini saya ucapkan terimakasih.
1. Identitas Responden
Berilah tanda (X) pada pilihan anda yang paling sesuai berdasarkan
pemahaman dan perasaan anda.
1.

Status Karyawan di PT. Saka Energi Indonesia
a. Tetap
b. Kontrak

2.

Jenis Kelamin :
a. Pria
b. Wanita
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3.

Usia anda saat ini :
a. ≤ 25 tahun
b. 25-35 tahun
c. 36-45 tahun
d. 46-55 tahun
e. > 55 tahun

4.

Posisi atau jabatan anda saat ini :
a. Manager
b. Supervisor
c. Staff/Karyawan

5.

Masa Kerja anda di PT. Saka Energi Indonesia :
a. 1-2 tahun
b. 2-3 tahun
c. 3-4 tahun
d. 4-5 tahun
e. > 5 tahun

2. Pertanyaan Utama
Keterangan : SKALA INTERVAL 1 S/D 6
1

6

Sangat tidak Setuju

Sangat Setuju

Jawaban yang dipilih diberi tanda silang (X)
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No.
1
2
3

4

5

6

7
8
9
10
11
12

13
14
15

Indikator

STS
1

2

3

4

5

SS
6

Pimpinan berusaha mendapatkan rasa
hormat dan kepercayaan.
Pimpinan mengkomunikasikan tujuan
masa depan secara optimis.
Pimpinan mempromosikan kecerdasan,
rasionalitas, dan pemecahan masalah
yang cermat.
Pimpinan memberikan perhatian pribadi
kepada karyawan, memperlakukan
setiap karyawan secara individual,
pelatihan dan saran.
Pimpinan memberikan imbalan atas
kinerja yang baik dan mengakui
pencapaian.
Pimpinan memonitor perilaku karyawan
untuk mengidentifikasi penyimpangan
dari aturan dan standar, dan mengambil
tindakan korektif.
Pimpinan melakukan intervensi jika
standar perusahaan tidak terpenuhi.
Pimpinan bertanggung jawab dan
mengambil keputusan.
Saya bersemangat dalam bekerja untuk
memajukan perusahaan.
Saya memiliki keinginan membantu
perusahaan mencapai keinginannya.
Saya berusaha belajar lebih giat saat
menghadapi kesulitan.
Saya berusaha menyelesaikan pekerjaan
dan tidak mudah menyerah saat
menemui kegagalan.
Saya bersedia bekerja keras mencapai
target perusahaan.
Budaya organisasi yang memerlukan
susunan, perintah, dan aturan.
Budaya yang memiliki kebebasan untuk
menyatakan pendapat dan pikiran.
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16

17
18
19
20

Budaya organisasi mengutamakan nilai
keterbukaan, kerjasama, persahabatan,
dan kepercayaan.
Saya dapat menyelesaikan pekerjaan
dengan efisien.
Saya memiliki sikap yang bertanggung
jawab.
Saya dapat bertanggung jawab atas
kesalahan yang diperbuat.
Saya memiliki sikap yang inisiatif dan
memiliki rencana untuk mencapai
tujuan.
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Lampiran 2 Uji Validitas (Pre-test)
Gaya Kepemimpinan
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

.876

Adequacy.
Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

171.685
28

Sig.

.000

Anti-image Matrices
GK1

GK2

GK3

GK4

GK5

GK6

GK7

GK8

Anti-image

GK1

.325

-.090

-.038

-.141

-.044

-.015

-.022

.049

Covariance

GK2

-.090

.385

-.061

.045

.083

-.119

.029

-.101

GK3

-.038

-.061

.274

-.092

.002

-.049

.020

-.087

GK4

-.141

.045

-.092

.351

-.045

.011

-.050

.023

GK5

-.044

.083

.002

-.045

.197

-.092

-.022

-.129

GK6

-.015

-.119

-.049

.011

-.092

.206

-.097

.048

GK7

-.022

.029

.020

-.050

-.022

-.097

.422

-.058

GK8

.049

-.101

-.087

.023

-.129

.048

-.058

.288

GK1

a

-.254

-.126

-.418

-.173

-.060

-.058

.161

-.254

a

-.187

.121

.303

-.423

.072

-.304

-.187

a

-.295

.011

-.206

.060

-.309

-.295

a

-.170

.040

-.129

.072

-.170

a

-.459

-.075

-.543

-.459

a

-.328

.198

a

-.165
.833a

Anti-image
Correlation

GK2
GK3
GK4
GK5
GK6

.904

-.126
-.418
-.173
-.060

.832

.121
.303
-.423

.923

.011
-.206

.893

.040

.839

.859

GK7

-.058

.072

.060

-.129

-.075

-.328

.940

GK8

.161

-.304

-.309

.072

-.543

.198

-.165

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Component Matrixa
Component
1
GK1

.832

GK2

.752

GK3

.880

GK4

.801

GK5

.886

GK6

.898

GK7

.791

GK8

.821

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.
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Motivasi Kerja
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

.846

Adequacy.
Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

68.748
10

Sig.

.000
Anti-image Matrices
MK1

MK2

MK3

MK4

MK5

Anti-image

MK1

.315

-.056

-.068

-.147

-.147

Covariance

MK2

-.056

.688

-.149

-.084

-.006

MK3

-.068

-.149

.576

.003

-.121

MK4

-.147

-.084

.003

.415

-.097

MK5

-.147

-.006

-.121

-.097

.355

MK1

a

-.120

-.160

-.407

-.440

-.120

a

-.236

-.158

-.013

-.236

a

.007

-.267

a

-.254
.830a

Anti-image
Correlation

MK2
MK3

.809

-.160

.902

.882

MK4

-.407

-.158

.007

.851

MK5

-.440

-.013

-.267

-.254

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrixa
Component
1
MK1

.890

MK2

.684

MK3

.762

MK4

.840

MK5

.872

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.
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Budaya Organisasi

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

.693

Adequacy.
Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

48.791
3

Sig.

.000

Anti-image Matrices
BO1

BO2

BO3

Anti-image

BO1

.356

-.028

-.202

Covariance

BO2

-.028

.464

-.178

BO3

-.202

-.178

.266

BO1

a

-.069

-.655

BO2

-.069

.777

a

-.506

BO3

-.655

-.506

.632a

Anti-image
Correlation

.702

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrixa
Component
1
BO1

.896

BO2

.863

BO3

.941

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.
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Kinerja Karyawan
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

.835

Adequacy.
Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

77.534
6

Sig.

.000

Anti-image Matrices
KK1

KK2

KK3

KK4

Anti-image

KK1

.328

-.020

-.078

-.150

Covariance

KK2

-.020

.421

-.131

-.090

KK3

-.078

-.131

.325

-.093

KK4

-.150

-.090

-.093

.257

KK1

a

-.054

-.238

-.517

KK2

-.054

.875

a

-.354

-.274

KK3

-.238

-.354

.852a

-.322

KK4

-.517

-.274

-.322

.797a

Anti-image
Correlation

.828

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrixa
Component
1
KK1

.887

KK2

.856

KK3

.902

KK4

.924

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.
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Lampiran 3 Uji Reliabilitas (Pre-test)
Gaya Kepemimpinan
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded

a

Total

Reliability Statistics
%

Cronbach's

30

100.0

0

.0

30

100.0

Alpha

N of Items
.936

8

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Motivasi Kerja

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded

a

Total

Reliability Statistics
%

Cronbach's

30

100.0

0

.0

30

100.0

Alpha

N of Items
.863

5

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Budaya Organisasi

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded
Total

a

Reliability Statistics
%

Cronbach's

30

100.0

0

.0

30

100.0

Alpha

N of Items
.881

3

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Indonesia Banking School

Pengaruh Gaya Kepemimpinan..., Asyifa Fadhila, Ma.-IBS, 2018

106

Kinerja Karyawan

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

Reliability Statistics
%

Cronbach's

30

100.0

0

.0

30

100.0

Alpha

N of Items
.913

4

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
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Lampiran 4 Uji Validitas Main Test
Gaya Kepemimpinan

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

.810

Adequacy.
Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

156.060
28

Sig.

.000

Anti-image Matrices
GK1

GK2

GK3

GK4

GK5

GK6

GK7

GK8

Anti-image

GK1

.519

-.152

-.076

-.206

-.077

.016

.005

.014

Covariance

GK2

-.152

.563

-.110

.069

.113

-.095

-.061

-.149

GK3

-.076

-.110

.469

-.083

.041

-.187

.075

-.047

GK4

-.206

.069

-.083

.510

-.007

-.031

-.201

.008

GK5

-.077

.113

.041

-.007

.467

-.159

-.180

-.159

GK6

.016

-.095

-.187

-.031

-.159

.404

.016

-.059

GK7

.005

-.061

.075

-.201

-.180

.016

.582

-.041

GK8

.014

-.149

-.047

.008

-.159

-.059

-.041

.560

Anti-image

GK1

.833

a

-.281

-.154

-.401

-.156

.036

.009

.026

Correlation

GK2

-.281

.787a

-.214

.129

.221

-.200

-.106

-.265

a

-.170

.087

-.430

.144

-.093

.794a

-.015

-.068

-.369

.015

a

-.367

-.345

-.310

.823a

.034

-.125

a

-.071
.874a

GK3

-.154

-.214

.820

GK4

-.401

.129

-.170

GK5

-.156

.221

.087

-.015

.766

GK6

.036

-.200

-.430

-.068

-.367

GK7

.009

-.106

.144

-.369

-.345

.034

.777

GK8

.026

-.265

-.093

.015

-.310

-.125

-.071

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Component Matrixa
Component
1

2

GK1

.733

-.007

GK2

.651

-.499

GK3

.725

-.447

GK4

.701

.332

GK5

.714

.385

GK6

.801

-.212

GK7

.605

.615

GK8

.717

-.078

Extraction Method: Principal
Component Analysis.
a. 2 components extracted.
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Motivasi Kerja

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

.840
86.471
10

Sig.

.000
Anti-image Matrices
MK1

MK2

MK3

MK4

MK5

Anti-image

MK1

.489

-.033

-.120

-.147

-.170

Covariance

MK2

-.033

.719

-.160

-.055

-.109

MK3

-.120

-.160

.633

-.115

-.027

MK4

-.147

-.055

-.115

.497

-.157

MK5

-.170

-.109

-.027

-.157

.503

MK1

a

-.056

-.216

-.299

-.342

-.056

a

-.237

-.093

-.182

-.237

a

-.205

-.048

a

-.314
.823a

Anti-image
Correlation

MK2
MK3

.824

-.216

.878

.862

MK4

-.299

-.093

-.205

.834

MK5

-.342

-.182

-.048

-.314

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Component Matrixa
Component
1
MK1

.825

MK2

.672

MK3

.743

MK4

.824

MK5

.815

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.
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Budaya Organisasi

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

.702

Adequacy.
Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

48.256
3

Sig.

.000

Anti-image Matrices
BO1

BO2

BO3

Anti-image

BO1

.570

-.132

-.246

Covariance

BO2

-.132

.598

-.229

BO3

-.246

-.229

.495

Anti-image

BO1

.717

a

-.226

-.463

Correlation

BO2

-.226

.739a

-.420

BO3

-.463

-.420

.663a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrixa
Component
1
BO1

.842

BO2

.830

BO3

.882

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.
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Kinerja Karyawan

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

.800

Adequacy.
Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

76.668
6

Sig.

.000

Anti-image Matrices
KK1

KK2

KK3

KK4

Anti-image

KK1

.572

-.118

-.060

-.199

Covariance

KK2

-.118

.523

-.206

-.088

KK3

-.060

-.206

.491

-.162

KK4

-.199

-.088

-.162

.491

KK1

a

-.215

-.114

-.375

-.215

a

-.407

-.173

a

-.330
.792a

Anti-image
Correlation

KK2

.821

.806

KK3

-.114

-.407

.785

KK4

-.375

-.173

-.330

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrixa
Component
1
KK1

.797

KK2

.825

KK3

.839

KK4

.845

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.
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Lampiran 5 Uji Reliabilitas Main Test
Gaya Kepemimpinan

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded

a

Total

Reliability Statistics
%

Cronbach's

50

100.0

0

.0

50

100.0

Alpha

N of Items
.833

8

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Motivasi Kerja

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded

a

Total

Reliability Statistics
%

Cronbach's

50

100.0

0

.0

50

100.0

Alpha

N of Items
.832

5

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Budaya Organisasi

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded
Total

a

Reliability Statistics
%

Cronbach's

50

100.0

0

.0

50

100.0

Alpha

N of Items
.809

3

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
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Kinerja Karyawan

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded
Total

a

Reliability Statistics
%

Cronbach's

50

100.0

0

.0

50

100.0

Alpha

N of Items
.842

4

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
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Lampiran 6 Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize
d Residual
N
Normal
Parametersa,b
Most Extreme
Differences

50
.0000000
.27070716
.110
.082
-.110
.110
.178c

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 7 Uji Multikolinieritas
Coefficientsa

Model
1

Unstandardized

Standardized

Collinearity

Coefficients

Coefficients

Statistics

B

Std. Error

(Constant)

.536

.475

GK

.337

.116

MK

.076

BO

.472

Beta

t

Sig.

Tolerance

VIF

1.130

.265

.304

2.912

.006

.511

1.956

.154

.074

.493

.624

.245

4.074

.135

.558

3.512

.001

.221

4.534

a. Dependent Variable: KK
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Lampiran 8 Uji Heterokedastisitas
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error
.118

.200

GK

-.011

.049

MK

-.004

BO

.007

Coefficients
Beta

t

Sig.
.589

.558

-.048

-.234

.816

.065

-.018

-.061

.951

.057

.036

.115

.909

a. Dependent Variable: ResidualKuadrat

Lampiran 9 Uji Autokorelasi

Model Summaryb
Model
1

R
.863

R Square
a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.744

.727

.27940

Durbin-Watson
1.967

a. Predictors: (Constant), BO, GK, MK
b. Dependent Variable: KK

Lampiran 10 Uji Adjusted R2

Model Summary
Model
1

R
.862a

R Square
.743

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
.727

.27979

a. Predictors: (Constant), BO, GK, MK

Indonesia Banking School

Pengaruh Gaya Kepemimpinan..., Asyifa Fadhila, Ma.-IBS, 2018

116

Lampiran 11 Uji F

ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

df

Mean Square

10.435

3

3.478

3.601

46

.078

14.036

49

F

Sig.

44.435

.000b

a. Dependent Variable: KK
b. Predictors: (Constant), BO, GK, MK

Lampiran 12 Uji T

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

.542

.475

GK

.350

.121

MK

.071

BO

.463

Coefficients
Beta

t

Sig.

1.141

.260

.314

2.885

.006

.155

.069

.456

.651

.136

.547

3.405

.001

a. Dependent Variable: KK
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae
I. DATA PRIBADI
Nama Lengkap
Tempat, Tanggal lahir
Agama
Alamat
Nomer telepon/handphone
Email

: Asyifa Fadhila
: Jakarta, 29 Maret 1996
: Islam
: Jl. Musyawarah No. 4 Ragunan Jakarta Selatan
: 021-7802230/081384484277
: syifffa@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN
2.1. Pendidikan Formal:
No
1
2
3

Nama Sekolah
SD Islam Al-Ikhlas
SMP Islam Al-Ikhlas
SMAN 6 Jakarta

Kota/Provinsi
Jakarta Selatan
Jakarta Selatan
Jakarta Selatan

Tahun Lulus
2008
2011
2014

Rata-rata
Nilai Ijazah
8.6
8.5
6.7

2.2. Informasi Program S-1 Yang Sedang dijalani
No
1
2
3.
4.

Item
Tahun masuk Kuliah
Jurusan/konsentrasi
Jumlah SKS yang telah lulus saat ini
IPK
Kegiatan Magang yang Telah dijalani:

4.1. Magang Bank Indonesia

Keterangan
2014
Manajemen
141
3.53
Bank BRI (Agustus 2017 – Januari
2018)
Bank Indonesia Bandar Lampung,
17januari – 26 januari 2017

2.3. Pendidikan Non Formal:
No

Tahun

1.

2014

Nama Lembaga
Basic Activist Training
Program 2014

Kota/Provinsi
Jakarta &
Puncak

Lamanya
Pendidikan
(bulan/tahun)
3 hari

Tahun
2014
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2.

2015

3.
4.

2014
2016

Intermediate Leadership
Training 2015
TBI
TOEIC

Jakarta

2 hari

2015

Jakarta
Jakarta

1 tahun
1 tahun

2014
2016

2.4. RIWAYAT ORGANISASI
No

Tahun

1.

2014

2.

2015

3.

Nama Organisasi

Nama, tempat
kegiatan

Periode
tahun/bulan

Posisi
(Pengurus
atau
Anggota)
Staf Divisi
Operasional
Wakil Ketua

2014-2015

2014

Himpunan Mahasiswa
Manajemen
Himpunan Mahasiswa
Manajemen
UKM Tari

4.

2015

IBS Ambassador

2015-2017

5.

2015

HIMA Manajemen

6.

2015

HIMA Manajemen

7.

2015

HIMA Manajemen

8.

2016

HIMA Manajemen

9.

2016

HIMA Manajemen

Company Visit
2016

Penanggung
Jawab

10. 2016

HIMA Manajemen

Stock
Competition
2016

Penanggung
Jawab

2015-2016
2014-2017

Business &
Marketing
Competition
III
Basic Activist
Training
Program 2015
Campus
Debate
Challenge
2015
Business &
Marketing
Competition
IV

Anggota
UKM
Anggota
Divisi Human
Resource
Development
Anggota
Divisi Acara
Anggota
Divisi Acara
Kepala Divisi
Acara
Penanggung
Jawab
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Demikian Curriculum Vitae ini kami buat dengan sebenarnya dan digunakan
untuk seperlunya.
Jakarta, November 2018

(………………………….)
Asyifa Fadhila
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