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ABSTRAK 

 

Tujuandari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Kepemimpinan 
Transformasional, Kompensasi Finansial dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja. 
Penelitian ini berfokus padaperawat tetap IGD RS “X”. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dibagikan pada perawat IGD 
RS “X” Jakarta. Penelitian ini menggunakan non probability samplingsebagai 
teknik pengambilan sampel dan didapatkan data 60 responden yang diolah sebagai 
hasil dari penelitian ini. Pengujian data menggunakan analisis SPSS.  
Hasil yang diperoleh adalah Kepemimpinan Transformasional, berpengaruh 
positif terhadap Kinerja, Kompensasi Finansial berpengaruh positif terhadap 
Kinerja, Kepuasan Kerjaberpengaruh positif terhadap Kinerja, Kepemimpinan 
Transformasional, Kompensasi Finansial dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 
 
Kata kunci: Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi Finansial, Kepuasan 

Kerja, Kinerja  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to examine the influence of Transformational 
Leadership, Financial Compensation and Job Satisfaction on Performance. This 
study focuses on the permanent nurses of RS "X". The data used in this study were 
obtained from the questionnaires distributed to the nurses at the "X" Hospital 
Jakarta. This research uses non probability Sampling as sampling technique and 
obtained 60 respondents data which is processed as the result of this research. 
Testing data using SPSS analysis. The result is Transformational Leadership, 
Positive Influence on Performance, Financial Compensation has positive effect on 
Performance, Job Satisfaction has positive effect on Performance and 
Transformational Leadership, Financial Compensation, Job Satisfaction on 
Performance. 
 
Keyword: Transformasional Leadership, Compensation Financial, Job 

Satisfaction, Job Performance  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Menjalankan suatu bisnis perusahaan dibutuhkan berbagai sumber daya, 

seperti modal, material dan mesin. Selain itu perusahaan juga membutuhkan 

Sumber Daya Manusia, yaitu karyawan. Sebagaimana kita ketahui setiap 

perusahaan diawaki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan faktor 

sentral dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan. Jika 

SDM dalam perusahaan bermoral baik, disiplin, loyalitas dan produktif maka 

perusahaan dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu untuk mengelola 

SDM yang baik, setiap perusahaan diharapkan mampu mengelola dan mengatur 

aspek SDM yang dimilikinya sebaik mungkin agar tercapainya tujuan perusahaan. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat guna memenuhi hak dan kebutuhan 

dasarnya.yang meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan 

administratif seperti pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, kesehatan, 

jaminan sosial, perbankan, pariwisata, komunikasi dan informasi serta sektor 

strategis lainnya. 

Rumah Sakit, sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pelayanan 

publik dan terdekat dengan masyarakat serta mempunyai tanggung jawab yang
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besar atas kesehatan masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan 

yang berkualitas dan bermutu. 

Perkembangan zaman yang semakin pesat, mengakibatkan perusahaan 

terus bertambah, sehingga persaingan antar perusahaan tidak dapat dihindari 

seperti hal nya persaingan antar Rumah Sakit. Dilihat dari iklim persaingan yang 

begitu ketat, Rumah Sakit tidak hanya bersaing dengan Rumah Sakit lainnya 

tetapi juga harus bersaing dengan praktek bidan, dokter dan pelayanan kesehatan 

lainnya. 

Rumah Sakit yang tidak peka terhadap perubahan dan tidak mampu 

mengantisipasi perubahan akan mengalami kemunduran atau kegagalan bahkan 

gulung tikar. Begitu juga untuk menghadapi persaingan Rumah Sakit harus 

memiliki SDM yang berkualitas. Sumber Daya Manusia dalam sebuah Rumah 

Sakit merupakan elemen yang sangat penting, karena merupakan aspek krusial 

yang menentukan keefektifan dalam mewujudkan visi dan misi, serta kemajuan 

Rumah Sakit dalam upaya pelayanan kesehatan. SDM yang ada di Rumah Sakit 

terdiri dari: 

1. Tenaga kesehatan yang meliputi medis (dokter), paramedic (perawat) dan 

paramedic non keperawatan yaitu apoteker, analis kesehatan, asisten apoteker, 

ahli gizi, fisioterapis, radiographer, perekam medis. 

2. Tenaga non kesehatan yaitu bagian keuangan, administrasi, personalia, dll. 

Setiap Rumah Sakit tidak terlepas dari yang namanya ruang Gawat Darurat 

atau disebut Instalasi Gawat Darurat (IGD). IGD merupakan pintu gerbang dalam 

pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang selalu berhubungan dengan keselamatan 
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jiwa pasien. Penanganan gawat darurat memiliki filosofi yaitu Time Saving it’s 

Live Saving, artinya seluruh tindakan yang dilakukan pada saat kondisi gawat 

darurat haruslah benar-benar efektif dan efisien. Hal ini mengingatkan pada 

kondisi pasien yang dapat kehilangan nyawa dalam hitungan menit, dandapat 

menyebabkan kematian yang fatal (Sutawijaya, 2009). Pasien yang masuk 

IGDRumah Sakit tentunya butuh pertolongan yang cepat dan tepat.Untuk itu 

diperlukan standar dalam memberikan pelayanan gawat darurat sesuai dengan 

kompetensi dan kemampuan, sehingga menjamin penanganan dilakukan 

dengancepat dan tepat. Semua itu dapat dicapai dengan meningkatkan sarana, 

prasarana dan SDM serta manajemen IGDRumah Sakityang sesuai dengan 

standar. 

Berdasarkan data Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes, jumlah Rumah 

Sakit di Indonesia Tahun 2007 sejumlah 1.319, yang terdiri atas 1.033 Rumah 

Sakit Umum (RSU) dengan jumlah kunjungan sebanyak 33.094.000, sementara 

data kunjungan ke IGD sebanyak 4.402.205 (13,3% dari total kunjungan RSU), 

dan dari jumlah kunjungan IGD 12% berasal dari pasien rujukan. (Menkes, 2009). 

Sistem rujukan yang dimiliki Puskesmas dan Rumah SakitUmum Daerah 

(RSUD) belum berjalan optimal, sehingga menyebabkanIGD RS “X” sebagai 

Rumah SakitPusat Rujukan Nasional di Jakarta, selalu kebanjiran pasien. jumlah 

pasien yang datang ke IGD RS ”X” Jakarta antara 90 sampai 140 pasien dalam 

sehari baik untuk pasien  rawat inap maupun rawat jalan. Membludaknya pasien 

membawa persoalan sendiri bagi rumahsakit, diantaranya IGD yang tak pernah 

sepi dan sulitnya mencari ruang rawat yang kosong untuk pasien yang 
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membutuhkan perawatan insentif. Untuk itu mutu dan kualitas pelayanan serta 

SDM harus terus diperbaiki dan ditingkatkan. (wawancara: Endang selaku 

perawat). 

Karyawan yang bekerja diruang IGDberada dalam kondisi yang rentan 

memicu kondisi stress, karena dibutuhkan penanganan yang cepat, tepat, mobilitas 

tinggi, dan kerja yang terus menerus terhadapjumlah pasien yang relatif banyak 

dan menghadapi kondisi keluarga. Dampak dari itu semua berpotensi terjadinya 

kinerja yang kurang optimal. Meskipun manajemen beserta karyawan IGD RS 

“X” Jakarta telah berusaha memberikan layanan terbaik, namun masih terdapat 

ketidakpuasan dikalangan petugas unit layanan maupun pengguna jasa layanan 

Rumah Sakit tersebut. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh tahun 2016, 

terhadap keluhan atau komplain yang disampaikan kepada IGD RS ”X” Jakarta. 

 
Tabel 1.1 

Data Komplain IGD RS “X” Jakarta Tahun 2016 

Kategori Komplain 
Internal 

(%) Komplain 
Eksternal 

(%) 

Obat 16 32 0 0 
Pelayanan 
Penunjang 2 4 2 10 

Komunikasi 7 14 6 29 
Pembayaran 0 0 3 14 
Tatalaksana 
Pasien 1 2 6 29 

SDM 12 24 0 0 
Snack Jaga 1 2 0 0 
BMHP 2 4 0 0 
Fasilitas 5 10 4 19 
Laundry 1 2 0 0 
Rekam Medik 1 2 0 0 
Aset/Pengadaan 
Barang 1 2 0 0 
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Ketidaksesuaian 
Kantong Darah 1 2 0 0 

Total 50 100 21 100 
Sumber: IGD RS “X” Jakarta 

 

Keluhan atau komplain internal yaitu keluhan yang terkait dengan 

kepuasan kerja karyawan yang berasal dari petugas di unit pelayanan. Data ini 

terdiri dari komplain internal minor dan internal major. Komplain internalminor 

dapat dikaitkan dengan ketersediaan perbekalan farmasi, fasilitas penunjang, 

kompetensi dan komunikasi SDM serta prosedur teknis, sedangkan komplain 

internal major berkaitan dengan ketidaksesuaian pelayanan yang berdampak 

langsung dengan kondisi pasien. Keluhan atau komplain eksternalyaitu keluhan 

yang terkait dengan kinerja karyawan yang berasal dari pengunjung atau keluarga 

pasien terhadap pelayanan di IGD yang disampaikan secara tertulis melalui form 

pengaduan yang disediakan di tiap unit layanan. 

Berdasarkan laporan komplain IGD RS “X” Jakarta tahun 2016, terdapat 

50 komplain internal dan 21 komplain eksternal yang di tindaklanjuti. Seluruh 

komplain baik internal maupun eksternal, rata-rata komplain terbanyak meliputi: 

Obat sebanyak 16 temuan (32%), SDM sebanyak 12 temuan (24%), komunikasi 

sebanyak 7 temuan (14%), tatalaksana pasien sebanyak 6 temuan (29%), serta 

fasilitas sebanyak 5 temuan (10%). Dengan adanya komplain dari petugas dan 

pengunjung atau keluarga pasien, maka hal tersebut menjadi keharusan bagi 

manajemen untuk terus meningkatkan kinerja ruang IGD. 

Kinerja seorang karyawan bersifat individual, yaitu setiap karyawan 

memiliki kemampuan yang berbeda dalam menjalankan pekerjaannya. Kinerja 
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karyawan dianggap penting bagi organisasi karena keberhasilan suatu organisasi 

dipengaruhi oleh kinerja itu sendiri. Kinerja karyawan atau Job Performance 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya (Purwanto,2015). Karyawan yang berkinerja tinggi diharapkan dapat 

melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab, cekatan, mampu 

menggunakan segala potensinya dengan efektif dan efisien. Dengan 

meningkatnya kinerja karyawan diharapkan memberikan kontribusi positif 

terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Salah satu aspek yang dapat menunjang kinerja karyawan adalah  

kepemimpinan transformasional.Kepemimpinan transformasional  mampu  untuk 

memberikan inspirasi dan motivasi para karyawan untuk mencapai hasil yang 

lebih besar daripada yang di rencanakan (Satriowati, Paramita dan Hasiholan, 

2016). Pemimpin transformasional mampu memberikan hasil yang baik untuk 

kinerja karyawan dalam pencapaian kebutuhan karyawan itu sendiri serta 

pencapaian target perusahaan.Berdasarkan aturan yang telahditetapkan IGD RS 

“X” Jakarta, bahwa IGD RS “X” melakukan pergantian kepala IGD yang 

dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali,tujuannyayaitu untuk peningkatan jenjang 

karir berikutnya serta perbaikan mutu pelayanan IGDagardapat meningkatkan 

kualitas pelayanan.  

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kepuasan 

terhadap kompensasi. Pemberian kompensasi terhadap karyawan dapat 

mempengaruhi perilaku karyawan untuk bekerja lebih semangat dan memacu 
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tingginya kinerja, kompensasi juga merupakan salah satu alat yang potensial 

untuk memotivasi kerja karyawan.Kompensasi mencakup semua jenis 

pembayaranbaik berbentukmateril atau uang maupun penghargaan yangdiberikan 

perusahaan kepada karyawan. Hasibuan (2007) menggolongkan kompensasi 

dalam dua kelompok, yaitu kompensasi finansial dan nonfinansial. Kompensasi 

finansial ada yang langsung dan tidak langsung. Kompensasi finansial langsung 

terdiri atas gaji upah dan insentif (komisi dan bonus), sedangkan kompensasi 

finansial tidak langsung berupa kesejahteraan karyawan (fasilitas, tunjangan). 

Kompensasi nonfinansial terdiri atas pekerjaan dan lingkungan kerja, seperti tugas 

yang menarik, teman kerja yang menyenangkan, kenyamanan lingkungan kerja, 

dan sebagainya.Pada umumnya karyawan berharap bahwa kompensasi yang 

diterimanya mencerminkan kontribusi hasil kerjanya. Selain itu kompensasi yang 

ditetapkan perusahaan seringkali dinilai kurang memenuhi harapan karyawan 

karena beban kerja mungkin lebih besar dibandingkan dengan kompensasi yang 

diterima. Kondisi ini berdampak pada menurunnya motivasi kerja sehingga hasil 

kerjanya kurang memuaskan. Dengan demikian semakin baik kompensasi yang 

diberikan perusahaan diharapkan dapatmemacu semangat kerja karyawan 

sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatkan kinerja karyawan.  

Disamping faktor gaya kepemimpinan transformasional dan kompensasi, 

karyawan bekerja dengan produktif atau tidak diantaranya tergantung oleh  

kepuasan kerja. Pada dasarnya bahwa seseorang dalam bekerja akan merasa 

nyaman dan tinggikesetiannya pada perusahaan apabila dalam bekerjanya 

memperoleh kepuasan kerja sesuai dengan apa yang diinginkan.Kepuasan kerja 
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menurut kamus bahasa indonesia terdiri dari dua kata yang bermakna yaitu 

kepuasan dan kerja.Kepuasan adalah suatu perasaan bahagia yang dialami oleh 

seseorang, dimana sesuatu yang diharapkan dapat terpenuhi ataupun dapat 

melebihi dari apa yang diharapkan.Sedangkan kerja adalah usaha sesorang untuk 

memenuhi tujuan yang ingin dicapainya.Jadi, kepuasan kerja merupakan perasaan 

yang menyenangkan yang dirasakan oleh karyawan dalam suatu lingkungan 

pekerjaan karena terpenuhinya semua kebutuhan secara memadai. Terpenuhinya 

kebutuhan, maka akan timbul kepuasan kerja yang berdampak positif terhadap 

kinerja pegawai di perusahaan. 

Penelitian tentang kinerja karyawan adalah perlu dilakukan, permasalahan 

yang terkait dengan persoalan kinerja harus dikaji sedemikian rupa sebab hasil 

dari penganalisaan diharapkan dapat menjadi indikator yang dapat digunakan 

sebagai petunjuk perusahaan dalam menetapkan kebijaksanaan penilaian kinerja 

karyawan.Kepemimpinan transformasional, kompensasi finansial dan kepuasan 

kerja merupakan variabel yang dianggap dapat memberi pengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul:“Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, 

Kompensasi finansial, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

(studi pada Perawat IGD RS “X” Jakarta). 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang perlu dikaji, maka 

dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian, yaitu sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini akan mengukur kinerjakaryawan yang ditinjau melalui 

Kepemimpinan transformasional,kompensasi finansial dan kepuasan kerja 

2. Responden dan objek pada penelitian ini adalah karyawan tetap yang 

bekerja di bagian Instalasi Gawat Darurat  RS.“X”  Jakarta. 

3. Penelitian ini melibatkan karyawan  level staff yaitu perawat tetap di 

Instalasi Gawat Darurat RS. ”X” Jakarta. 

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkanuraian latar belakang tersebut, perumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Kepemimpinan transformasionalberpengaruh positif terhadap 

kinerja perawat di Instalasi Gawat Darurat RS “X” Jakarta? 

2.  Apakah Kompensasi finansial berpengaruh positif terhadap kinerja  

perawat di Instalasi Gawat Darurat RS “X” Jakarta? 

3. Apakah Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja  perawat di 

Instalasi Gawat Darurat RS “X” Jakarta? 

4. Apakah Kepemimpinan transformasional, Kompensasi finansial dan 

Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja perawat di Instalasi 

Gawat Darurat RS “X” Jakarta? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Agar dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran, 

maka penulis harus mempunyai tujuan yang harus dicapai, adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah: 
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1. Mengetahui pengaruhkepemimpinan 

transformasionalterhadapkinerjaperawat IGD RS “X” Jakarta 

2. Mengetahui pengaruhkompensasi finansial terhadap kinerjaperawat IGD 

RS “X” Jakarta. 

3. Mengetahui pengaruhkepuasan kerja terhadap kinerja kerjaperawat IGD 

RS “X” Jakarta. 

4. Mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional, kompensasi 

finansial, dan kepuasan kerja terhadap kinerjaperawat IGD RS “X” 

Jakarta. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan kepemimpinan transformasional, 

kompensasi finansial, kepuasan kerja dan kinerja kerja, maupun penelitian 

yang sejenis. Selain itu dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

teori ilmu manajemen konsentrasi sumber daya manusia. 

 

2. Secara Praktisi  

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai 

persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Manajemen di 
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STIE Indonesia Banking School. Penelitian ini juga di harapkan dapat 

menambah ilmu dan pengetahuan tentang sumber daya manusia, khusunya 

tentang kepemimpinan transformasional, kompensasi finansial, kepuasan 

kerja, dan kinerja kerja. 

b. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan Rumah Sakit sebagai 

salah satu bahan masukan dan tambahan informasi serta evaluasi 

pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab 

yang setiap babnya terdiri dari sub bab yang disusun secara sistematis, yaitu: 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang indetifikasi masalah, ruang lingkup 

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB 2. LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terkait dengan 

kepemimpinan transformasional, kompensasi finansial, kepuasan kerja dan kinerja 

perawat. Pengembangan rerangka pemikiran, hubungan antar  variabel penelitian 

dan hipotesis penelitian. 

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN  
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Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, model 

penelitian teknik pengolahan data dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil 

dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang di kaitkan dengan 

teori yang berlaku. 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis 

pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian serta saran bagi 

peneliti sejenis berikutnya dan impilkasi penelitian terhadap praktik yang ada.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Kinerja  

Sumber daya manusia sebagai aktor berperan aktif dalam menggerakan 

perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya.  Tercapainya tujuan 

sebuah perusahaan dipengaruhi oleh upaya para pelaku yang terdapat di dalam 

perusahaan. Kinerja merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan 

oleh seluruh manajemen baik pada tingkatan organisasi kecil maupun besar. Hasil 

kerja yang dicapai oleh organisasi atau karyawan adalah bentuk 

pertanggungjawaban kepada organisasi dan publik. Oleh karena itu kinerja 

karyawan dalam perusahaan atau organisasi  menentukan berhasil atau tidaknya 

tujuan yang telah ditetapkan. Moeheriono (2012) mengungkapkan kinerja adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai 

penjabaran dari visi, misi dan rencana strategi organisasi yang mengindikasikan 

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 

program dan kebijakan yang ditetapkan. 

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja seorang karyawan terhadap 

pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab atas tugasnya. Seperti yang 

dikemukakan oleh Taurisa dan Ratnawati (2012), bahwa kinerja merupakan hasil 

kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh sesorang dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan standar atau kriteria 
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yang telah ditetapkan. Kinerja menunjukan tingkat keberhasilan karyawan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Semakin tinggi kinerja 

karyawannya, maka produktifitas organisasi secara keseluruhan akan meningkat. 

Pada umumya kinerja karyawan dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, 

pengalaman kerja, dan kesungguhan kerja dari karyawan tersebut. 

 

2.1.1.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  

Mahmudi (2007) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, ketrampilan, 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh 

setiap individu. 

2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader. 

3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 

rekan dalam suatu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 

kekompakan dan keeratan timFaktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan 

semangat yang diberikan oleh rekan dalam suatu tim, kepercayaan 

terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan tim. 

4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastuktur yang 

diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam 

organisasi. 
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5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal. 

 

2.1.1.2Pengukuran Kinerja 

Tidak semua kriteria pengukuran kinerja dipakai dalam penilaian kinerja 

karyawan, tentu hal ini harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan 

dinilai. Terdapat tiga variabel penting yang harus dipertimbangkan dalam 

pengukuran kinerjanya yaitu (input), perilaku (proses), dan hasil kerja (output) 

(Mahmudi, 2007). 

1. Kinerja berbasis pelaku  

Lebih menekankan pada pegawai pelaksana kinerja. Pengukuran kinerja 

difokuskan pada pelaku dengan atribut-atribut, karakteristik dan kualitas 

personal yang dipandang sebagai faktor utama kinerja.  

2. Kinerja berbasis perilaku  

Tidak semata-mata berfokus pada faktor pegawai, namun berkonsentrasi 

pada perilaku yang dilakukan seseorang dalam melakukan kerja. 

3. Kinerja berbasis hasil kerja 

Kinerja berbasis hasil kerja difokuskan pada pengukuran hasil. Selain 

memfokuskan pada hasil juga harus tetap memperhatikan faktor perilaku 

dan kualitas personal. 
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2.1.1.3 Indikator Kinerja 

Berdasarkan  Kharis, Hakam dan Ruhana ( 2015) menyatakan ada 

beberapa indikator kinerja yang meliputi : 

1. Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan standart mutu perusahaan. 

2. Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan targetwaktu. 

3. Memaksimalkan penggu-naan kemampuan sumberdaya manusia mencapai 

hasil tertinggi. 

4. Kemampuan karyawan bekerja tanpa diawasi. 

5. Kemampuan bekerja sama di antara rekan kerja 

 

2.1.2 Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pekerjaan untuk memimpin. Pada dasarnya, kepemimpinan adalah 

kolaborasi ilmu dan seni untuk mempengaruhi secara langsung dengan 

membangun kepatuhan, kesetiaan, rasa hormat, dan penuh semangatuntuk 

mendapatkan tujuan (Ekaningsih,2014). 

 suatu organisasi keberhasilan dan kegagalan di tentukan oleh kualitas 

seorang pemimpin. Pemimpin yang berkualitas mampu memanfaatkan sumber 

daya manusia yang telah dimiliki secara optimal dan sebaik mungkin guna 

mencapai tujuan organisasi. 

Teori kepemimpinan ini sangat berkaitan dengan efektifitas suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menjalankan fungsi-fungsi 
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manajerialnya (Subhi dan Yuniati, 2014).  Dewasa ini dikenal sebagai teori 

kepemimpinan yang dikemukakan beberapa teori berikut: 

1.  Teori berdasarkan ciri-ciri 

Salah satu teori kepemimpinan yang sudah lama dianut dikalangan pakar 

dan tokoh organisasi adalah teori kepemimpinan berdasarkan ciri-ciri. Ciri-

ciri tersebut antara lain: 

a.  Pengetahuan yang luas: Ciri ini sangat penting karena dalam menjalankan 

fungsinya seorang pemimpin dituntut memahami secara tepat bukan hanya 

berbagai segi kegiatan organisasi, terutama hal-hal yang diperkirakan 

membawa dampak kuat terhadap organisasi yang bersangkutan  

b.  Kemampuan tumbuh dan berkembang:Salah satu penyebab keberhasilan 

seorang pemimpin adalah sikap dan tindakannya yang responsif terhadap 

segala perubahan yang terjadi sejalan dengan perkembangan dan 

pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi  

c.  Sifat yang inkuitif:  Yang dimaksud dengan sifat ini adalah rasa ingin tahu 

tentang segal sesuatu yang terjadi bukan hanya dalam lingkungan 

organisasi yang dipimpinnya, akan tetapi sekelilingnya dan mampu 

mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan tersebut.  

d.  Ketrampilan komunikasi secara efektif baik secara visual maupun 

diagonal:Tingkat efektifitas kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh 

kemampuannya untuk berkomunikasi dengan baik sehingga dapat 

menyampaikan target dan tujuan dengan baik kepada bawahan.  
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e.  Fleksibilitas Dalam diri seorang pemimpin diharapkan sikap yang luwes, 

mampu membaca situasi secara tepat sesuai gaya manajerialnya dengan 

situasi yang dihadapi. 

2.  Teori keberuntungan pada keadaan 

Teori ini dikenal dengan nama contingency theory, dimana inti pemikiran 

yang terkandung dalam teori ini adalah bahwa efektifitas kepemimpinan 

seorang dalam organisasi sangat tergantung pada kemampuan 

menyesuaikan gaya kepemimpinan yang menjadi karakteristik utamanya 

dengan tuntutan pelaksanaan tugas yang harus terselenggara dalam 

organisasi. 

3. Teori jalan tujuan 

Setiap pemimpin menyadari bahwa salah satu alasan para bawahannya 

menggabungkan diri dengan organisasi adalah agar berbagai tujuan 

pribadinya tercapai, artinya dengan mengarahkan waktu, tenaga dan 

pengetahuan adalah keterampilannya ia akan memperoleh imbalan tertentu 

yang memungkinkan untuk memuaskan kebutuhankebutuhannya.  

4.  Teori keperilakuan 

Dua dimensi yang menonjol dalam persepsi seorang manajer adalah 

penentuan struktur tugas baru yang harus dilaksanakan bawahan dan 

tingkat perhatian yang diberikan kepada bawahannya dengan berbagai 

tujuan, harapan, cita-cita, kepentingan dan kebutuhannya.  
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5. Teori situasional  

Kepemimpinan tergantung pada situasi tugas (kompleksitas, jenis, 

teknologi, besar) serta gaya normal kelompok, rentang kendala, ancaman, 

tekanan dan budaya organisasi 

6. Teori kepemimpinan partisipasi 

 Efektifitas seorang manajer sangat bergantung pada tingkat 

kemampuannya untuk mengikut sertakan para bawahannya dalam seluruh 

proses manajemen, terutama dalam proses pengambilan keputusan. 

7. Teori penerimaan  

Teori ini dikenal dengan istilah acceptance theory, yaitu intinya terletak 

pada pendapat yang menyatakan bahwa efektifitas kepemimpinan 

seseorang tercermin dari pengakuan dan penerimaan orang lain terhadap 

keputusan yang bersangkutan. 

Menurut Elgelal dan Noermijati (2014) mengungkapkan Transformational 

Leadership adalah sebuah proses dimana para pemimpin mengambil tindakan 

untuk mencoba meningkatkan kesadaran rekan mereka tentang apa yang benar 

dan penting, untuk meningkatkan tingkat kematangan motivasi mereka dan untuk 

mendorong para rekannya untuk melampaui kepentingan sendiri untuk kebaikan 

kelompok atau organisasi. 

Transformational Leadership dapat didefinisikan bentuk kepemimpinan 

yang melibatkan identifikasi perubahan yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi 

kemudian menciptakan visi untuk memandu karyawannya melalui kombinasi 

motivasi, penghargaan dan penilaian kerja (Dola,2015), sedangkan Satriowati., 
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Paramita., dan Hasiholan (2016) mengungkapkan bahwa Kepemimpinan 

transformational merupakan kemampuan untuk memberikan inspirasi dan 

motivasi para karyawan untuk mencapai hasil-hasil yang lebih besar dari pada 

yang direncanakan secara orisinil dan untuk imbalan internal. Ini meliputi 

pengembangan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dengan karyawan 

sehinga berdampak pada kepuasan kerja yang dirasakan karyawan. pada 

prinsipnya kepemimpinan transformationalmemotivasi bawahan untuk berbuat 

lebih baik dari apa yang bisa dilakukan, dengan kata lain dapat meningkatkan 

kepercayaan atau keyakinan diri bawahan yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja. 

 

2.1.2.1  Faktor-Faktor KepemimpinanTransformasional  

Umam (2010) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional 

memiliki empat faktor penting, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan transformasional, pemimpin mengarahkan para 

pengikutnya untuk senantiasa berada dalam batas-batas misi dan tujuan 

organisasi, dan para pengikutnya diberi kebebasan yang cukup untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

2. Model kepemimpinan ini, pemimpin mengarahkan para pengikutnya untuk 

merubah model pikir bahwa seseorang harus mampu memenuhi kebutuhan 

dasarnya terlebih dahulu sebelum sampai pada kebutuhan lainnya yang 

lebih tinggi. Pemimpin transformasional senantiasa mendorong agar para 

pengikutnya berada dalam lingkup yang demikian. 
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3. Pengikut dalam model kepemimpinan transformasional tidak hanya 

menjadi objek yang hanya mengikuti pemimpin, tetapi ia termotivasi 

untuk meningkatkan kapasitas yang dimilikinya, sehingga dari keyakinan 

akan keberhasilan diri,  ia rela untuk melakukan apapun agar tercapai apa 

yang dikehendakinya 

4. Dalam konteks yang lebih strategis, kepemimpinan transformasional 

memerlukan pemahaman visi organisasi yang jelas. 

 

2.1.2.2Komponen Kepemimpinan Transformasional  

Shibru dan Darshan (2011) membagi empat karakteristik kepemimpinan  

transformasional, antara lain: 

1. Idealized influence  

Idealized influence merupakan elemen dari kepemimpin transformasional. 

Pemimpin transformasional akan bertindak dengan cara mengutamakan 

bawahannya, sehingga membuat mereka menjadi panutan bagi bawahan 

mereka. Para pemimpin yang dikagumi, dihormati, dan terpercaya, 

membuat bawahannya mengidentifikasi diri dengan kepribadian 

karismatik mereka dan tertarik untuk meniru perilaku pemimpinnya 

2. Inspirational Motivation  

Inspirational motivation memberikan dorongan untuk meningkatkan 

kesadaran pekerja tentang visi, misi organisasi, dan berkomitmen untuk 

visi adalah kunci dasar dari faktor ini. Indikator kunci dari motivasi 

inspirasional adalah visi organisasi yang berupa komunikasi, menantang 
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pekerja agar mereka merasa terdorong, bekerjasama dengan pekerja, dan 

memberikan kebebasan adalah nilai-nilai inti dari motivasi inspirasional 

3. Intellectual Stimulation  

Intellctual stimulation disebut sebagai pemimpin yang menantang ide-ide 

dan nilai-nilai pengikut mereka untuk memecahkan masalah. Melalui 

stimulasi intelektual, pemimpin transformasional mampu menunjukkan 

pengikut merekan cara-cara baru dalam melihat masalah. Para pemimpin 

nyang seperti itu, akan mendorong pengikutnya untuk menggunakan 

pemikiran non-tradisional untuk menyelesaikan masalah tradisional dan 

mereka cenderung akan mendengarkan ide-ide dari bawahan, bahkan jika 

ide-ide mereka berbeda dari bawahannya. Pemimpin yang merangsang 

intelektualitas melihat keuntungan dari menciptakan kesatuan dalam 

keragaman dengan menyatukan dan mengintegrasikan beragam perspektif, 

mereka mampu menciptakan ide-ide yang benar-benar barudan inisiatif. 

4. Individualized considerate  

Individualized considerateadalah perilaku yang selalu mendengarkan 

dengan penuh kepedulian dan memberikan perhatian khusus, dukungan, 

semangat, dan usaha pada kebutuhan prestasi dan pertumbuhan 

bawahannya. Pemimpin transformasional memiliki perhatian khusus 

terhadap kebutuhan bawahan dalam pencapaiannya dan pertumbuhan yang 

mereka harapkan. Bawahan dan rekan kerja dikembangkan secara 

berurutan dalam meningkatkan potensi yang mereka miliki. Perhatian ini 

sangat mempengaruhi kepuasan bawahan terhadap atasannya dan dapat 
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meningkatkan produktivitas bawahan dengan memberikan perhatian, maka 

akan menimbulkan antara lain dalam bentuk memperlakukan bawahan 

secara individu dan mengekspresikan penghargaan untuk setiap pekerjaan 

yangbaik. 

 

2.1.2.3 Indikator Kepemimpinan transformasional 

Berdasarkan Sari dan Sriathi (2013) menyatakan terdapat indicator 

kepemimpinan transformasional yang meliputi: (Satriowati, Paramita dan 

Hasiholan, 2016). 

1.Perilaku pemimpin membuat karyawan menghormati 

2.Pimpinan mampu memberikan spirit kepada karyawan 

3.Pimpinan mampu menumbuhkan ide baru 

4.Pimpinan memberikan solusi yang kreatif atas masalah yang terjadi 

5.Pimpinan mau mendengarkan masukan karyawan 

 

2.1.3 Kompensasi 

Saat ini sistem kompensasi telah menjadi perhatian pada setiap organisasi 

atau perusahaan karena berkaitan erat dengan manajemen sumber daya manusia 

yang merupakan bagian penting dari organisasi atau perusahaan. Salah satu cara 

manjemen untuk meningkatkan prestasi kerja, memotivasi, dan meningkatkan 

kinerja para karyawan adalah melalui kompensasi. 

Hasibuan (2007) mendefinisikan kompensasi adalah semua pendapatan 

yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima 
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karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Menurut 

Widodo  (2015) kompensasi di definisikan sebagai pemberian balas jasa langsung 

(direct) dan tidak langsung (indirect) uang atau barang kepada karyawan sebagai 

imbalan jasa yang diberikannya kepada perusahaan. Fungsi kompensasi meliputi :  

 Penggajian dan pengupahan 

 Pemberian tunjangan-tunjangan 

 Pangkat dan jabatan 

 Pemberian penghargaan 

R.W Mondy (2012) mengungkapkan bahwa kompensasi yaitu jumlah 

pendapatan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa 

mereka. Tujuan diberikannya kompensasi untuk menarik, mempertahankan dan 

memotivasi karyawan. Menurutnya kompensasi juga digolongkan menjadi dua 

bagian, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi 

finansial dapat di golongkan lagi menjadi langsung dan tidak langsung. 

Kompensasi langsung merupakan imbalan yang diterima oleh karyawan yang 

langsung berhubungan dengan pekerjaan berbentuk upah, gaji, komisi dan bonus, 

sedangkan kompensasi tidak langsung merupakan imbalan yang diterima oleh 

karyawan yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan berbentuk asuransi 

jiwa, cuti, jaminan sosial dll. Sedangkan kompensasi yang bersifat non-finansial 

merupakan kompensasi yang diterima karyawan berupa kepuasan yang diperoleh 

atas pekerjaan atau dari lingkungan dimana karyawan tersebut bekerja.  

Ardana., Mujiati dan Utama (2012) mengemukakan bahwa bila 

kompensasi tersebut dikelola dengan baik akan dapat membantu perusahaan atau 
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organisasi dalam mencapai tujuan sedangkan apabila kompensasi tidak dikelola 

dengan baik akan mengganggu jalannya usaha. Pengaturan kompensasi 

merupakan faktor penting untuk dapat menarik, memelihara maupun 

mempertahankan tenaga kerja bagi kepentingan perusahaan/organisasi yang 

bersangkutan 

 

2.1.3.1 Faktor-faktor Pemberian Kompensasi 

Menurut Ardana., Mujiati., dan Utama,  (2012) ada beberapa faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemberian kompensasi, antara lain seperti : 

1. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja  

Jika pencari kerja ( penawaran ) lebih banyak daripada lowongan pekerjaan 

(permintaan) maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya jika pencari kerja 

lebih sedikit dibandingkan dengan lowongan pekerjaan maka kompensasi 

relatif besar. 

2. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan 

Bila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik 

maka tingkat kompensasi akan semakin besar, sebaliknya jika kemampuan 

dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang maka kompensasi realtif 

kecil. 

3. Serikat Buruh atau Organisasi Karyawan 

Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka tingkat kompensasi 

semakin besar, sebaliknya jika serikat buruh tidak kuat dan kurang 

berpengaruh maka tingkat kompensasi relatif kecil. 
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4. Produktifitas Kerja Karyawan 

Jika produktifitas yang dmiliki karyawan baik maka kompensasi akan semakin 

besar, sebaliknya jika produktifitas kerjanya buruk maka kompensasinya kecil. 

 

2.1.3.2 Tujuan Pemberian Kompensasi 

Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) menurut Hasibuan (2007) 

antara lain adalah : 

1. Ikatan Kerja Sama 

Dengan pemberian kompensasi diharapkan bisa terjalin ikatan kerja sama 

formal antara manajer dengan karyaan. Karyawan mengerjakan tugas-tugasnya 

dengan baik, sedangkan manajer wajib membayar kompensasi sesuai dengan 

janji yang telah disepakati. 

2. .Kepuasan Kerja 

Dengan balas jasa, karyaan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, 

status sosial, dan egoistiknyasehingga memperoleh kepuasan kerja dari 

jabatannya. 

3. Pengadaan Efektif 

Jika program kompensasi diterapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang 

qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah untuk 

memotivasi karyaannya. 
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5. Stabilitas Karyawan 

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompentitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena 

turnover kecil. 

6. Disiplin  

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyaan 

semakin baik. Mereka akan menyadari dan serta mentaati peraturan-peraturan 

yang berlaku. 

7. Pengaruh pemerintah 

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang 

berlaku (sepeti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat 

dihindarkan. 

 

2.1.3.3 Jenis-Jenis Kompensasi Finansial 

Pada dasarnya kompensasi menurut Hasibuan (2007) dapat 

dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu: 

1. Kompensasi langsung 

Merupakan hak bagi karyawan dan menjadikewajibanbagi perusahaan untuk 

membayarnya. Kompensasi langsung yang diberikan dapat berupa : 

a. Gaji 

merupakan balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan serta 

mempunyai jaminan yang pasti, dengan kata lain akan tetap dibayarkan 

walaupun karyawan tersebut tidak masuk kerja. 
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b. Insentif 

yaitu tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang 

prestasinya diatas prestasi standar. 

2. Kompensasi tidak langsung 

Merupakan seluruh imbalan yang diterima oleh karyawan secara tidak 

langsung dan diberikan berdasarkan kebijaksanaanperusahaan terhadap semua 

karyawan dalam usaha untuk meningkatkankesejahteraan. Kompensasi tidak 

langsung terdiri dari tiga bagian, yaitu : 

a. Program-program perlindungan, termasuk didalamnya asuransikesehatan, 

pensiun, jaminan sosial tenaga kerja. 

b. Bayaran diluar jam kerja, misalnya liburan, hari besar, cuti 

tahunan,cutihamil, dan lembur. 

c. Fasilitas- fasilitas ruangan dan alat mengajar yang dibutuhkan 

guruterdiridari alat tulis (kapur, spidol, papan tulis, proyektor, dll), 

ruangpraktkum, ruang kelas, ruang guru, dan ruang kesehatan. 

 

2.1.3.4 Indikator Kompensasi Finansial 

Menurut Moeheriono (2012) terdapat indikator kompensasi finansial yang 

meliputi: 

1. Gaji atau upah yang saya terima selama ini sudah memenuhi kebutuhan sehari-

hari 

2. Bonus dan insentif yang saya terima selama ini sudah memenuhi kebutuhan 

sehari-hari 
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3. Tunjangan-tunjangan yang saya terima selama ini sudah memenuhi kebutuhan 

sehari-hari 

4. Fasilitas-fasilitas yang saya terima selama ini sudah memenuhi kebutuhan 

sehari-hari 

5. Seluruh kebutuhan keluarga saya sudah terpenuhi dari perusahaan ini. 

 

2.1.4 Kepuasan Kerja 

Dalam sebuah perusahaan atau organisasi dalam perkembangannya sangat 

tergantung dengan karyawan yang dimiliki demi terwujudya tujuan organisasi. 

Sesuai dengan kodratnya, kebutuhan manusia beraneka ragam, baik jenis maupun 

tingkatnya, bahkan manusia memiliki kebutuhan yang cenderung tak terbatas. 

Artinya, kebutuhan selalu bertambah dari waktu ke waktu dan manusia selalu 

berusaha dengan segala kemampuan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. 

Kebutuhan manusia dairtikan sebagai segala sesuatu yang ingin dimilikinya, 

dicapai dan dinikmati. Untuk itu manusia terdorong untuk melakukan aktifitas 

yang disebut kerja, meskipun tidak semua aktifitas disebut kerja. Oleh sebab itu 

menjadi tugas manajemen untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan seorang 

karyawan agar memiliki semangat kerja dan moral tinggi dalam bekerja.  Biasanya 

seorang karyawan yang merasa kebutuhannya telah terpenuhi akan memiliki 

kepuasan atas pekerjaannya. sebaliknya apabila seorang karyawan merasa 

kebutuhannya tidak terpenuhi akan berpengaruh  ketidakpuasan atas pekerjannya. 

Menurut Hasibuan (2007) Kepuasan kerja (job stisfaction) adalah sikap 

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini 

dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Kepuasan kerja 

dinikmati dalam pekerjaaan, luar pekerjaan, dan kombinasi pekerjaan.  
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Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati 

dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, perlakuan 

dan suasana lingkungan kerja yang baik. Karyawan yang lebih suka menikmati 

kepuasan dalam pekerjaan akan lebih mengutamakannya pekerjaannya daripada 

balas jasa walaupun balas jasa itu penting. 

Kepuasan kerja di luar pekerjaanadalah kepuasan kerja yang dinikmati di 

luar pekerjaan dengan besarnya balas jasa yang akan diterima dari hasil kerjanya 

agar dapat membeli kebutuhan-kebutuhannya. Karyawan yang lebih suka 

menikmati pekerjaannya di luar pekerjaan lebih mempersoalkan balas jasa 

daripada pelaksanaan tugas-tugasnya 

Kepuasan kerja kombinasi dalam dan luar pekerjaanadalah kepuasan kerja 

yang dicerminkan oleh sikap emosional yang seimbang antara balas jasa dengan 

pelaksanaan pekerjaannya. Karyawan yang lebih suka menikmati kepuasan kerja 

kombinasi dalam dan luar pekerjaan akan merasa puas jika hasil kerja dan balas 

jasanya dirasa adil dan layak.       

Sedangkan kepuasan kerja menurut Handoko (dalam fitria., Idris., dan 

Kusuma, 2014) yaitu keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaannya. 

Pengertian ini mengandung arti bahwa kepuasan kerja mencerminkan perasaan 

hati seseorang terhadap pekerjaan yang mereka laksanakan. seorang karyawan 

yang memiliki tingkat kepuasan kerja tinggi akan berpengaruh positif terhadap 

pekerjaannya sedangkan seorang karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja 

rendah akan berdampak negatif pada pekerjaannya. 
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2.1.4.1Faktor-faktorKepuasan Kerja 

Hasibuan, (2007) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja yaitu antara lain: 

1. Balas jasa yang adil dan layak  

Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, baik 

langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan 

atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

2. Penempatan yang sesuai dengan keahlian 

 Penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlian dan latar belakang 

pendidikan. Kesesuaian ini bertujuan agar karyawan mampu bekerja 

dengan efektif dan mampu mengimplementasikan teori-teori dan 

knsepkonsep yang dimiliki sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. 

3. Berat ringannya pekerjaan  

Berat ringannya pekerjaan yang dibebankan perusahaan tergantung pada 

persepsi karyawan terhadap pekerjaan itu sendiri. Perusahaan harus 

memandang karyawan sebagai asset yang berharga dan jangan 

memperlakukan karyawan sebagai mesin atau alat produksi semua. 

4. Suasana dan lingkungan pekerjaan  

Suasana dan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif akan 

meningkatkan semangat kerja karyawan dalam bekerja. Perusahaan harus 

menciptakan suasana kerja yang kekeluargaan sehingga memungkinkan 

karyawan untuk bekerjasama. 
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5. Peralatan yang menunjang 

Perusahaan harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat membantu 

karyawan dalam bekerja. 

6. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya  

Pemimpin merupakan leader bagi setiap bawahannya, bertanggung jawab 

dan memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan. Pimpinan 

harus mengikutsertakan karyawan dalam pengambilan keputusan sehingga 

karyawan memiliki peluang untuk mengeluarkan penmdapat, ide, dan 

gagasannya demi keberhasilan perusahaan.  

7. Sifat pekerjaan monoton atau tidak  

Sifat pekerjaan yang terlalu monoton akan meneybabkan kebosanan 

karyawan dalam bekerja. Salah satu cara untuk mengurangi kebosanan 

tersebut yaitu dengan variasi pekerjaan. 

 

2.1.4.2  Ciri-ciri Karyawan Memiliki Kepuasan Kerja 

Beberapa ciri-ciri karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi 

menurut Munandar et al., (2004) antara lain: 

1. Adanya kepercayaan bahwa organisasi akan memuaskan dalam jangka 

waktu yang lama 

Dalam kondisi ini karyawan tidak banyak mempermasalahkan cerita-cerita 

negatif yang beredar di organisasi. Karyawan hanya lebih mempercayai 

intuisinya sendiri. 
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2. Memperhatikan kualitas kerjanya  

Karyawan akan sering memperhatikan hasil pekerjaan untuk mencapai 

hasil terbaiknya. Karyawan akan merasa bahwa pekerjaanya sudah sesuai 

dengan yang mereka harapakan. 

3. Lebih mempunyai komitmen organisasi. 

Akan banyak waktu yang diluangkan seorang karyawan untuk organisasi. 

Karena para karyawan merasa perlu melakukan timbal balik atas kepuasan 

yang di dapatnya. 

4. Lebih produktif 

Para karyawan akan lebih memanfaatkan waktu bekerja hanya untuk 

bekerja dan sebaliknya waktu istirahat hanya untuk istirahat. Pemanfaatan 

waktu kerja tersebut akan digunakan untuk meningkatkan 

produktifitasnya. 

 

2.1.4.3Indikator Kepuasan Kerja 

Berdasarkan Luthan (2006) mengemukakan bahwa terdapat indicator 

kepuasan kerja, yang meliputi: (Satriowati, Paramita & Hasiholan, 2016) 

1. Kepuasan atas gaji yang diterima 

2. Kepuasan dengan promosi 

3. Kepuasan dengan atasan 

4. Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri 

5. Kepuasan atas kerjasama antar pegawai 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul  
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

H.M 
Thamrin 

(2012) 

The Influence of 
Transformational 
Leadership and 
Organizational 
Commitment on 

Job 
Satisfaction and 

Employee 
Performance 

Transformational 
Leadership, 

Organizational 
Commitment, Job 

Satisfaction, 
Employee 

performance 

 Kepemimpinan 
transformasionalmem
iliki pengaruhpositif 
terhadap komitmen 
organisasi 

 Kepemimpinantransfo
rmasionalmemiliki 
pengaruh postif 
terhadap 
kinerjakaryawan 

 Kepemimpinantransfo
rmasional 
tidakmemiliki 
pengaruhpositif pada 
kepuasankerja 

 Komitmen 
organisasimemiliki 
pengaruhpositif 
kepuasan kerjadan 
kinerja karyawan 

 Kepuasan 
kerjamemiliki 
pengaruhpositif 
terhadap 
kinerjakaryawan 

Pada  penelitian 
yang akan 
dilakukan, 
metode analisis 
data yang 
peneliti gunakan 
adalah SPSS 
(Statistical Package 
for Social Science) 
objek 
penelitian yang 
diteliti adalah 
perawat tetap IGD  
RS “X” Jakarta 
sampel 
sebanyak 60 
responden. 

Eta 
Setyawan 
Suseno, 

Djamhur 
Hamid, 

Ika 
Ruhana 
(2014) 

 

Pengaruh 
Kompensasi 

Finansial 
dan Kompensasi 

Nonfinansial 
Terhadap 
Kinerja 

Karyawan 
((Studi pada 
Bank Rakyat 

 

Kompensasi 
Finansial, 

Kompensasi 
Nonfinansial 
Kompensasi 
Finansial, 

Kompensasi 
Nonfinansial dan 

Kinerja 

 Kompensasi finansial 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja 

 Kompensasi 
nonfinansial 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja 

Pada penelitian 
yang akan 
dilakukan sampel 
yang didapat 
sebanyak 60 
responden yang 
berada di Jakarta, 
dan metode 
analisis yang 
digunakan adalah 
adalahSPSS 
(Statistical Package 
or Social Science) 

Peneliti Judul  
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 
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Sumber: Data yang diolah 

 

2.3 Kerangka Konseptual 

2.3.1  Kepemimpinan TransformasionalBerpengaruh Positif 

TerhadapKinerja 

karyawan sebagai sumber daya manusia dalam sebuah organisasi 

membutuhkan sosok  pemimpin yang memiliki kemampuan yang dapat memberi 

dampak positif untuk kinerja mereka. Oleh karena itu seorang pemimpin 

diharapkan mampu untuk menjadi seorang motivator pada bawahnnya agar bisa 

 Indonesia 
Cabang Jember)    

A.P. 
Amila 

Prasanga 
dan 

Aruna S. 
Gamage 
(2012) 

Job Satisfaction 
and Job 

Performance of 
the Sailors in 
Rapid Action 

Boat 
Squadron of Sri 

Lanka Navy 

Job Satisfaction, 
Job Perfomance 

 Keputusan kerja 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
kinerja pelaut 

Pada penelitian 
yang akan 
dilakukan sampel 
yang didapat 
sebanyak 60 
responden yang 
berada di Jakarta, 
dan metode 
analisis yang 
digunakan adalah 
adalah SPSS 
(Statistical Package 
or Social Science) 

Vivin 
Maharani 

, Eka 
Afnan 
Troena 

& 
Noermija

ti 
(2013) 

Organizational 
Citizenship 

Behavior Role in 
Mediating the 

Effect of 
Transformational 
Leadership, Job 
Satisfaction on 

Employee 
Performance: 
Studies in PT 
Bank Syariah 

Mandiri Malang 
East Java 

 

transformational 
leadership, job 

satisfaction, 
OCB, employee 

performance 

 Kepemimpinan 
transformasional tidak 
berpengaruh terhadap 
OCB 

 Kepuasan kerja 
berpengaruh positif 
terhadap OCB 

 OCB berpengaruh 
positif terhadap 
kinerja 

 Kepemimpinan 
transformasional 
berpengaruh positif 
terhadap kinerja 

 Kepuasan kerja 
berpengaruh positif 
terhadap kinerja 

Pada  penelitian 
yang akan 
dilakukan variabel 
yang digunakan 
adalah 
Kepemimpinan 
Transformasional, 
Kompensasi 
finansial, kepuasan 
kerja dan kinerja. 
Objek penelitian 
yang akan diteliti 
adalah karyawan IGD 
level staff RS “X” 
Jakarta, dengan 
sampel sebanyak 
60 responden. 
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berbuat lebih baik dari apa yang bisa dilakukan. Seorang pemimpin 

transformasional selalu memberikan motivasi inspirasional yang dapat membuat 

bawahannya menciptakan ide-ide baru dan mengembangkan potensi yang 

dimiliki, maka dapat dipastikan karyawan akan bekerja lebih baik, sungguh-

sungguh dan loyal pada perusahaan sehingga kinerjanya meningkat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mangkunegara dan 

Miftahuddin (2016) mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional 

mempuyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Penellitian lain yang 

menyatakan kepemimpinan transformasional berpengaruh postitif terhadap kinerja 

karyawan diteliti oleh Sani dan Maharani (2012) dalam penelitian yang dilakukan 

disebuah kampus kota malang. Shukri Bakar (2014) dalam penelitiannya 

menyatakan jika kepemimpinan transformasional dilaksanakan dengan baik, maka 

karyawan berharap bahwa keterampilan mereka akan meningkat karena mereka 

mendapatkan seorang pemimpin yang mampu menerapkan kepemimpinan yang 

tepat. Semua keterampilan potensial yang dimiliki karyawan dapat diekplorasi, 

dengan demikian kinerja karyawan akan jauh lebih baik. 

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pertamadalam penelitian ini dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

Ho1:Kepemimpinan Transformational Tidak Berpengaruh Positif  Terhadap  

Kinerja 

Ha1: Kepemimpinan Transformasional Berpengaruh Posistif Terhadap Kinerja 
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2.3.2  Kompensasi Finansial Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja 

Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi atau kinerja kerja 

adalah melalui kompensasi. Secara sederhana kompensasi merupakan sesuatu 

yang diterima karyawan untuk balas jasa mereka. Jika balas jasa yang diterima 

karyawan semakin besar, berarti jabatannya semakin tinggi, statusnya semakin 

baik, dan pemenuhan kebutuhan yang dinikmatinya semakin banyak 

pula.Disinilah letak pentingnya kompensasi bagi karyawan sebagai seorang 

penjual tenaga (fisik dan pikiran). 

 sistem pemberian kompensasi yang dijalankan dengan adil dan baik, 

maka diharapkan akan dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan 

kinerjanya (Satriowati, Paramita dan Hasiholan, 2016).Apabila kompensasi 

finansial yang diterima karyawan semakin besar, maka kinerja karyawan semakin 

tinggi, sebaliknya apabila kompensasi finansial yang diterima karyawan semakin 

rendah, maka kinerja karyawan juga rendah. Hasil penelitian yang dilakukan 

Sopiah (2013) dalam penelitiannyayang dilakukan di sebuah bank syariah kota  

malang membuktikan adanya pengaruh yang positif signifikanantara kompensasi 

finansial dan kinerja kerja karyawan. Hubungan antara kompensasi finansial dan 

kinerja kerja telah dibuktikan oleh banyak peneliti. Hal tersebut menunjukan 

bahwa kompenasi finansialmerupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja 

kerja karyawan.Menurut Satriowati, Paramita dan Hasiholan (2016) menyatakan 

bahwa gaji atau upah yang cukup memadai akan membawa pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan dibandingkan dengan sumbangan tenaga maupun 

keahlian yang diberikan oleh perusahaan. 
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Berdasarkan uraian diatas, hipotesis keduadalam penelitian ini dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

Ho2: Kompensasi Finansial Tidak Berpengaruh Positif  Terhadap Kinerja 

Ha2 : Kompensasi Finansial Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja 

 

2.3.3 Kepuasan Kerja  Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja 

Seorang karyawan yang bekerja pada suatu orgnaisasi, pada awalnya akan 

melakukan pekerjanya terlebih dahulu.Seorang karyawan dalam melakukan 

pekerjaan di dunia kerja pasti mengharapkan kepuasaan untuk pribadinya masing-

masing. Kepuasaan ini akan memberikan dampak ke arah positif bagi perusahaan 

tempat bekerja dan tidak akan memiliki keinginan untuk meninggalkan pekerjaan 

saat ini dan beralih ke tempat lain. 

Pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja kerja karyawan sudah 

banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu. Salah satunya penelitian hubungan 

antara kepuasa kerja dan kinerja kerja yang ditinjau dari sisi kuantitatif dan 

kualitatif pernah diteliti oleh Judge et al., (2001).Dalam penelitianya terdapat 

tujuh model yang menjelaskan  pengaruh kepuasan kerja karyawan yang 

mempengaruhi kinerja kerja ataupun sebaliknya.Begitupun dengan hasil 

penelitian Prasanga dan Gamage (2012) yang berjudul “Kepuasan Kerja dan 

Kinerja Kerja Pelaut” menghasilkan jawaban penelitian bahwa adanya pengaruh 

positif antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan disebuah Angkatan Laut 

Sri Lanka. Jawaban ini berarti bahwa dengan meningkatnya kepuasan kerja para 

karyawan, maka meningkat pula kinerja karyawan tersebut, dan sebaliknya. 
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Berdasarkan uraian diatas, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

Ho3: Kepuasan Kerja Tidak  Berpengaruh Positif  Terhadap Kinerja 

Ha3 : Kepuasan Kerja Berpengaruh Positif  Terhadap Kinerja   

 

2.3.4 Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi Finansial  Dan 

Kepuasan Kerja Berpengaruh Positif  Terhadap Kinerja 

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang di bebankan kepadanya. Dalam merangsang dan mendorong 

karyawan untuk meningkatkan kinerja, pemimpin harus memperhatikan gaya 

kepemimpinan transformasional dan kompensasi kepada karyawan.Pemimpin 

transformasional mengubah kesadaran para pengikut akan persoalan-persoalan 

dengan membantu mereka memandang masalah lama dengan cara-cara baru, dan 

mereka mampu menggairahkan, membangkitkan, dan mengilhami para pengikut 

untuk mengeluarkan upaya ekstra demi mencapai sasaran kelompok sehingga 

dapat menciptakan kinerja karyawan yang baik (Robbins, 2010). 

Kompensasi juga menjadi faktor penentu yang dapat memengaruhi kinerja 

karyawan.Kompensasi merupakan penghargaan kepada karyawan secara adil dan 

layak untuk prestasi kerja dan jasa yang telah dikeluarkan terhadap tujuan 

organisasi demi tercapainya tujuan organisasi (Kadarisman, 2012).Kompensasi 

harus dikelola dengan baik agar dapat membantu perusahaan tersebut dalam 

mencapai tujuan untuk memperoleh, memelihara dan menjaga pegawai dengan 
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baik sehingga dapat menciptakan kinerja karayawan yang lebih baik.Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rolasmana (2013) 

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan 

kompensasi insentif secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Seorang pemimpin yang menjalankan kepemimpinan 

trasnformasional akan memperhatikan kesejahteraan karyawan, salah satunya 

dengan pemberian kompensasi yang akan meningkatkan kinerja karyawan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah kepuasan 

kerja. Kepuasan kerja  merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 

mendapatkan hasil yang optimal ketika sesorang merasakan kepuasan dalam 

bekerja, tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan 

tugas pekerjaannya. Dengan diperolehnya kepuasan kerja pegawai, maka kinerja 

pegawai akan meningkat karena pegawai merasa diperhatikan oleh perusahaan. 

Kepuasan kerja juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, pegawai yang 

merasa terpenuhi kebutuhan akan mempersiapkan dirinya sebagai pegawai yang 

memiliki kepuasan atas pekerjaannya. Sebaliknya, ketidakpuasan muncul apabila 

salah atu atau sebagian dari kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan 

Kepuasan merja merupakan salah satu faktor penentu tinggi dan rendahnya 

kinerja pegawai. 

Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi Finansial dan Kepuasan 

Kerja merupakan variabel-variabel yang dianggap dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Oleh karena itu, dengan mengetahui faktor yang berkontribusi 
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mempengaruhi kinerja pegawai, diharapkan pihak perusahaan dapat 

memperbaiki atau meningkatkan faktor yang berkontribusi tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

Ho4 : Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi Finansial  Dan Kepuasan 

Kerja Tidak Berpengaruh Positif  Terhadap Kinerja 

Ha4 : Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi Finansial  Dan Kepuasan 

Kerja Berpengaruh Positif  Terhadap Kinerja 
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H4 

2.4 Model Penelitian 

 

 

 

 

     

   

 

   

    

 

   

     

 

Sumber: Mangkunegara dan Miftahudin  (2016), Sopiah  (2013), Judge et al., (2001) 

 

Gambar 2.1:Model Penelitian 

Keterangan: 

H1: Kepemimpinan Transformasional Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja  

H2: Kompensasi Finansial Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja 

H3: Kepuasan Kerja Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja 

H4: Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi  Finansial, dan Kepuasan 

Kerja Berpengaruh Posistif Terhadap Kinerja 

H1 

H2 

Kepemimpinan 

Transformational   

Kompensasi       

Finansial 

Kepuasan Kerja 

Kinerja 

H3 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan tahun 2017, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh Kepemimpinan Transformational (KT), 

Kompensasi finansial(KF), Kepuasan Kerja (KK) Kinerja (KNJ). Penelitian ini 

dilakukan untuk membantu pihak-pihak yang terkait dalam melihat faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja. Objek dari penelitian ini adalah perawat tetapIGD 

RS “X”  Jakarta. 

 

3.2Jenis dan Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan serangkaian pilihan pengambilan keputusan 

rasional yang digunakan untuk mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan 

keputusan mengenai tujuan studi penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatifdeskriptif, 

Sugiyono (2012) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel 

yang lain. Penelitian deskriptif bertujuan menghasilkan penelitian yang 

menggambarkan sebuah fenomena dalam suatu proses dan 

menjelaskanseperangkat tahapanya.Metode penelitian yang akan digunakan 

adalah Cross sectional designyang diambil satu kali dalam satu periode. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik survey kuesioner kepada 

responden yang terdaftar melalui daftar pertanyaan yang sistematis dengan 

jawaban yang mudah dipahami.Hasil dari survey kuisioner tersebut lalu diolah 

oleh peneliti dengan metode statistik menggunakan programSPSS Statistics 21. 

 

3.3 Metode Penghimpunan Data 

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini ada dua sumber, yaitu:: 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada 

pengumpul data. Data ini merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti 

langsung darisumbernya. Data primer pada penelitian ini dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner, kuesioner merupakan teknik pengumpulan datayang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang 

akan diukur dan tahu apa yang tidak bisa diharapkan dari responden. 

Kuesioner sebagai teknik pengumpulan data sangat cocok untuk 

mengumpulkan data dalam jumlah besar. 

2. Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data ke pengumpul data. Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

buku, jurnal, koran, majalah dan internet yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Peneliti melakukan kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan 
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mengenai penelitian ini dengan membaca sumber- sumber tersebut, khususnya 

yang mengenai dalam penelitian ini.  

Populasi dan sampel penelitiandibutuhkanpada saat mengumpulkan data 

primer. Berikut populasi dan sampel penelitian yang akan diteliti: 

 Populasi dan Sampel 

Sugiyono (2012), menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perawat tetap di Iinstalasi Gawat Darurat RS. 

“X” Jakarta yang berjumlah 70. Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2012) 

adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus slovin : 

𝑛 =
𝑁

1 + Ne2
 

n :  Sampel 

N: Populasi 

e : Toleransi Error (5%) 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

𝑛 =
70

1 + 70(0,05)2
 

𝑛 = 60 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dengan slovin, maka sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini berjumlah60 responden. Melihat jumlah sampel yang kurang 

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional..., Galih Satria Putra, Ma.-IBS, 2017



 
46 

 

Indonesia BankingSchool 
 
 

dari 100, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode SPSS Statistics 

21. 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-

probabilitysampling, dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel responden ( Sekaran & Bougie, 

2010). Peneliti juga menggunakan teknik purposive sampling, teknik pengambilan 

sampel dengan memilih responden yang telah memenuhi kriteria dan beberapa 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012) 

 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

Pada penelitian ini variabel-variabel yang telah didefinisikan secara 

menyeluruh, sehingga indicator dan alat ukur (measurement) yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan dengan jelas. Penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang akan diukur dengan skala likert 1-6. Pemilihan skala 

likert 1-6 agar responden tidak memilih angka netral, sehingga jawaban yang 

dipilih responden dapat terlihat, mereka cenderung memilih puas atau tidak. 

Penelitianini  yang menjadi variable bebas (indipindent variable) adalah 

Kepemimpinan Transformasional (KT), Kompensasi Finansial (KF), dan 

Kepuasan Kerja(KK). Variabel terikatnya (dependent  variable) adalah Kinerja 

(KNJ). Berikut ini adalah definisi dan variabel-variabel yang digunakan oleh 

peneliti. 
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Tabel 3.1 
Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

Kepemimpinan 
Transformasional 

(KT) 
Kepemimpinan 
transformasional 
adalah tipe pemimpin 
yang menginspirasi 
para pengikutnya 
untuk 
mengenyampingkan 
kepentingan pribadi 
mereka dan memiliki 
kemampuan 
mempengaruhi yang 
luar biasa. 
 
 
 
 
(Kharis, Hakam dan 
Ruhana, 2015) 

KT1:Saya menyukai 
kualitas kepribadian 
pimpinan (Kepala IGD). 
KT2:.Pimpinan (Kepala 
IGD) banyak memberikan 
motivasi kepada bawahan. 
KT3:.Pimpinan (Kepala 
IGD) memberikan saran-
saran dan ide-ide yang baru 
pada bawahan. 
KT4:. Pimpinan (Kepala 
IGD) memberikan 
solusi yang kreatif atas 
masalah yang terjadi. 
KT5: Pimpinan (Kepala 
IGD)  salalu menerima 
usulan dari para bawahan. 
 
(Sari dan Sriathi, 2013) 

Likert Scale 
1-6 

Kompensasi 
Finansial (KF) Kompensasi 

dimaksudkan sebagai 
balas jasa (reward)  
organisasi 
terhadap 
pengorbanan waktu, 
tenaga, dan pikiran 
yang telah diberikan 
oleh 
karyawan pada 
organisasi baik 
berupa uang maupun 
tidak berupa 
uang. 
 
(Artana, 2013) 

KF1: Gaji atau upah yang 
saya terima selama ini 
sudah memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. 
KF2: Bonus dan insentif 
yang saya terima selama ini 
sudah memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. 
KF3: Tunjangan-tunjangan 
yang saya terima selama ini 
sudah memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. 
KF4: Fasilitas-fasilitas 
yang saya terima selama ini 
sudah memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. 
KF5: Seluruh kebutuhan  

Likert Scale 
1-6 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 
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keluarga saya sudah 
terpenuhi dari perusahaan 
ini . 
(Moeheiono, 2012) 

 

Kepuasan Kerja 
(KK) Kepuasaan kerja 

merupakan 
penilaian, perasaan 
atau sikap pegawai 
terhadap 
pekerjaannya yang 
berhubungan dengan 
lingkungan kerja, 
jenis pekerjaan, 
kompensasi, 
hubungan antar 
teman sekerja, 
hubungan sosial di 
tempat kerja dan 
sebagainya. 
(Koesmono, 2005) 

KK1: Gaji yang saya 
terima cukup memadai atas 
pekerjaan saya. 
KK2: Saya merasa puas  
atas promosi yang 
diberikan oleh organisasi. 
KK3: saya menikmati 
pekerjaan dengan penyelia 
(atasan) saya. 
KK4:  saya merasa puas 
dengan pekerjaan yang 
saya jalankan karena 
banyak kemajuan untuk 
organisasi. 
KK5:   Banyak rekan 
sekerja saya yang 
membantu pekerjaan saya. 
 
(Luthan,2006) 

Likert Scale 
1-6 

Kinerja (KNJ) Kinerja merupakan 
hasil kerja secara 
kualitas maupun 
kuantitas yang 
dicapai oleh 
seseorang dalam 
melaksanakan tugas 
yang diberikan 
kepadanya sesuai 
dengan standar atau 
kriteria yang telah 
ditetapkan. 
 
 
 
 
 

KNJ1: karyawan  
memenuhi tanggung jawab 
pekerjaan yang diberikan 
instansi dengan baik sesuai 
kualitas pekerjaan. 
KNJ2: Dalam  memenuhi  
tanggung jawab pekerjaan 
yang diberikan, karyawan 
selalu menjalankan  sesuai 
harapan dan tepat waktu. 
KNJ3: karyawan selalu 
bekerja secara baik dalam 
menyelesaikan tugas yang 
menjadi tanggung 
jawabnya, meskipun tanpa  

Likert Scale 
1-6 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

 

(Taurisa dan 
Ratnawati 2012) 

pengawasan dari pimpinan. 
KNJ4: karyawan 
menyelesaikan pekerjaan 
dengan keterampilan yang  
dimiliki sesuai dengan 
tugas dan fungsi. 
KNJ5: saya selalu 
berusaha menjalankan 
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tugas pekerjaan bekerja 
sama dengan orang lain. 
 
 (Kharis, Hakam dan 
Ruhana, 2015) 

Sumber : data yang diolah 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui kuisioner yang telah diisi oleh responden 

kemudian diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan atau masalah yang diteliti. Metode analisis yang 

digunakan adalah program SPSS (Statistical Package for Social Science) 

digunakan dalam metode kuantitatif mulai dari penyusunan kuisioner. 

 

3.5.1 Uji Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat berdasar nilai rata-rata (mean), standar deviation, varian, maksimum, 

minimum, range, kurtosis dan skewness. (Ghozali,2009). 

 

3.5.2  Uji Kualitas Data 

3.5.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut.(Ghozali, 

2009).Pengujian ini dilakukan dengan uji Pearson Correlation. Pengujian validitas 

data dapat diperoleh dengan cara mengkorelasikan skor yang diperoleh pada setiap 

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional..., Galih Satria Putra, Ma.-IBS, 2017



 
50 

 

Indonesia BankingSchool 
 
 

item pertanyaan dengan skor total dari masing-masing konstruk. Apabila koefiensi 

Pearson yang diperoleh memiliki signifikansi dibawah level 0,05 berarti data yang 

diperoleh tersebut valid. 

 

3.5.2.2  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan 

konsitensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-

konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variable dan disusun dalam 

suatu bentuk kuisioner (Nugroho,2005) Pengukuran realibilitas dalam penelitian 

ini menggunakan cara cross sectional atau pengukuran sekali saja. Di sini 

pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS 

memberikan fasilitas untuk mengukur realibilitas dengan uji statistik Cronbach 

Alpha (à). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,60. (Ghozali, 2009). 

 

3.5.2.3  Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.3.1  Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam 

variabel kepemimpinan transformasional, kompensasi finansial , kepuasan kerja 

dan kinerja yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak 

digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal 

(Nugroho, 2005) 
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3.5.2.3.2 Uji Multikolineritas 

Uji multikolineritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 

independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam 

suatu model. Kemiripan antar variabel independen dalam suatu model akan 

menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel 

independen dengan variabel independen lain. (Nugroho, 2005) 

 

3.5.2.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

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

problem autokorelasi (Ghozali, 2009) Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi. 

 

3.5.2.3.4 Uji Heteroskesdastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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3.5.2.4 Pengujian Hipotesis  

Alat uji yang digunakan untuk menguji hipotesis, yaitu pengaruh 

kepemimpinan transformasional, kompensasi finansial dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan, adalah metode regresi linear berganda (multiple 

regression). Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut: 

Y = a + β 𝑌 =  𝛼 +  𝛽1𝐾𝑇 +  𝛽2𝐾𝐹 + β_3KK 

Dimana :  

 Y   = Kinerja 

X1  =Kepemimpinan Transformasional 

 X2   =Kompenasasi    Finansial 

X3   =Kepuasan Kerja 

a  = Konstanta 

b   = Koefisien Regresi 

 e   = error term 

 

3.5.2.4.1 Uji Koefiensi Determinasi 

Koefisiensi determinasi (R2) pada initinya adalah mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisiensi 

adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Dalam pengujian ini koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai 

Adjusted R-Square. Kelemahan mendasar penggunaan R2 adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukan ke dalam model. Setiap tambahan 
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satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Tidak seperti 

R2, nilai Adjusted R-Square dapat naik atau turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model. 

 

3.5.2.4.2 Uji Stimulan (Uji F) 

Pengaruh Kepemimpinan transformasionl (X1), Kompensasi finansial(X2), dan 

Kepuasan Kerja (X3)  terhadap Kinerja(Y) secara simultan (uji F): 

(a) Ho : ρ = 0, artinya X1, X2, dan X3 secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Y. 

(b) Ha : ρ ≠ 0, artinya X1, X2, dan X3 secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Y. 

Kaidah pengambilan keputusan: 

(a) Jika Sig F hitung < Sig 0,05 maka Ho ditolak. 

(b) Jika Sig F hitung > Sig 0,05 maka Ho diterima. 

3.5.2.4.3 Uji Parsial (Uji t) 

Pengaruh Kepemimpinan transformasional (X1), Kompensasi finansial(X2), dan 

Kepuasan Kerja (X3) terhadap Kinerja(Y)) secara simultan (uji t): 

(a) Ho : ρ = 0, artinya X1, X2, dan X3 secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Y. 

(b) Ha : ρ ≠ 0, artinya X1, X2, dan X3 secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Y. 

Kaidah pengambilan keputusan: 
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(a) Jika Sig t hitung < Sig 0,05 maka Ho ditolak. 

(b) Jika Sig t hitung > Sig 0,05 maka Ho diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional..., Galih Satria Putra, Ma.-IBS, 2017



 

55 
Indonesia Banking School 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Visi,Misi, dan Nilai IGD RS “X” Jakarta 

1. Visi 

 Menjadi  Departemen Emergensi terkemuka yang memberikan infinite 

experience (pengalaman istimewa) dengan kemampuan sesuai standard 

Asia Pasific tahun 2019. 

2. Misi 

1. Memberikan pelayanan gawat darurat dan bencana yang excellent 

berasaskan nilai-nilai kemanusiaan secara holistic. 

2. Menjadi role model pelayanan gawat darurat dan bencana di 

Indonesia. 

3. Mengembangkan pendidikan dan penelitian gawat darurat yang yang 

berkaitan dengan pelayanan kegawatdaruratan dan bencana. 

4. Berperan serta mewujudkan emergency health services di Indonesia. 

3. Nilai 

1. Tanggap 

2. Disiplin 

3. Professional 

4. Bersih 

5. Peduli 
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4.2 Analisis Deskriptif Data Responden 

Analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

objek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok 

subjek yang diteliti. Analisis data responden dibutuhkan untuk mengetahui 

informasi mengenai latar belakang responden. Informasi tersebut dapat dijadikan 

bahan untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut ini adalah 

deskriptif responden dari hasil penelitian yang telah diolah. 

 

4.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Berikut adalah gambaran responden baerdasarkan jenis kelamin. 

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin F % 

1 Pria  10 16.67% 
2 Wanita 50 83.33% 

Total 60 100% 
 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 60 responden,  sebagian besar 

respoden adalah wanita (83.33%), dan responden sisanya adalah pria (16.67%). 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut: 
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Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Excel 2013 

 

Grafik 4.1 Jenis Kelamin Responden 

 

4.2.2 Responden Berdasarkan Usia 

 Berikut adalah gambaran usia responden. 

 

Tabel 4.2 Usia Responden 

No Usia F % 
1 < 25 Tahun 11 9% 
2 26 - 40 Tahun 28 43% 
3 >41 Tahun 21 48% 

Total 60 100% 
 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 60 responden, 47% responden 

berusia lebih dari atau sama dengan 41 tahun, 35% dari responden berusia 26 - 40 

Tahun, dan 11% responden berusia kurang 25 tahun. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada grafik berikut. 
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Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Excel 2013 

 

Grafik 4.2 Usia Responden 

 

4.2.3 Responden Berdasarkan Pendidikan 

 Berikut adalah gambaran pendidikan responden. 

 

Tabel 4.3 Pendidikan Responden 

No Pendidikan F % 
1 Pasca Sarjana 0 0% 
2 Sarjana 19 33% 
3 Diploma 41 67% 
  Total 60 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 60 responden, lebih dari 

setengah responden berpendidikan diploma (68%), selanjutnya sarjana (32%), dan 

tidak terdapat responden yang berpendidikan diploma (0%). Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada grafik berikut: 
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Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Excel 2013 

Grafik 4.3 Pendidikan Responden 

 

4.2.4 Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 Berikut adalah gambaran masa kerja 

 

Tabel 4.4 Lama Bekerja Responden 

No Lama Bekerja F % 
1 <= 5 Tahun 7 35% 
2 6 - 10 Tahun 23 18% 
3 >= 11 Tahun 30 47% 

Total 60 100% 
 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 60 respoden, 54% responden 

memiliki masa lebih dari atau sama dengan 11 tahun, selanjutnya 36% memiliki 

masa kerja 6 sampai 10 tahun, dan 10% responden memiliki masa kerja kurang 

dari atau sama dengan 5 tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut. 
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Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Excel 2013 

 

Grafik 4.4 Lama Bekerja Responden 

 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1  Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kinerja (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 

bantuan software SPSS versi 21.0, diperoleh data validitas menggunakan koefisien 

korelasi pearson dan reliabilitas menggunakan alpha cronbach sebagai berikut : 

 

Tabel 4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kinerja (Y) 
Item Koef. Validitas ( R )  Keterangan 
KNJ1 0.721 Valid 
KNJ2 0.691 Valid 
KNJ3 0.767 Valid 
KNJ4 0.726 Valid 
KNJ5 0.682 Valid 

Koefisien Reliabilitas 
(Alpha Cronbach) 0.881 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 dan Excel 2013 
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Validitas menunjukkan sejauh mana relevansi pertanyaan terhadap apa 

yang ditanyakan atau apa yang ingin diukur dalam penelitian. Tingkat validitas 

kuesioner diukur berdasarkan koefisien validitas yang dalam hal ini menggunakan 

koefisien korelasi item. Suatu pertanyaan dikatakan valid dan dapat mengukur 

variabel penelitian yang dimaksud jika nilai koefisien validitasnya lebih dari atau 

samadengan 0,3. (Sugiyono, 2012). Berdasarkan tabel 4.5, maka seluruh 

pernyataan dapat dinyatakan valid karena r hitung seluruh data telah lebih dari 

0.3.  

Suatu item dikatakan reliabel jika besarnya koefesien reliabilitas bernilai 

0.6. Bila koefesien reliabilitas lebih besar atau sama dengan 0,6 maka item 

instrumen dinyatakan reliabel. Berdasarkan tabel 4.5, maka seluruh item 

instrumen dinyatakan reliabel karena nilai Alpha Croncbach bernilai sebesar 

0,881. Dengan demikian, pernyataan dari variabel Kinerja dinyatakan reliabel dan 

dapat digunakan untuk analisis variabel lebih lanjut. 

 

4.3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepemimpinan 

Transformational  (X1) 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 

bantuan software SPSS versi 21.0, diperoleh data validitas menggunakan koefisien 

korelasi pearson dan reliabilitas menggunakan alpha cronbach sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepemimpinan 

Transformational (X1) 

Item Koef. 
Validitas ( R )  Keterangan 

KT1 0.799 Valid 
KT2 0.879 Valid 
KT3 0.820 Valid 
KT4 0.848 Valid 
KT5 0.757 Valid 
Koefisien 

Reliabilitas 
(Alpha Cronbach) 

0.929 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 dan Excel 2013 

 

Berdasarkan tabel 4.6, maka seluruh pernyataan dapat dinyatakan valid 

karena r hitung seluruh data telah lebih dari 0.3 dan dapat dikatakan reliabel 

karena nilai Alpha Croncbach sebesar 0.929. Dengan demikian pernyataan dari 

variabel Kepemimpinan Transformational dinyatakan reliabel dan dapat 

digunakan untuk analisis variabel lebih lanjut. 

 

4.3.3  Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kompensasi finansial(X2) 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 

bantuan software SPSS versi 21.0, diperoleh data validitas menggunakan koefisien 

korelasi pearson dan reliabilitas menggunakan alpha cronbach sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kompensasi finansial(X2) 

Item Koef. 
Validitas ( R )  Keterangan 

KF1 0.769 Valid 
KF2 0.855 Valid 
KF3 0.828 Valid 
KF4 0.838 Valid 
KF5 0.500 Valid 
Koefisien 

Reliabilitas 
(Alpha Cronbach) 

0.901 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 dan Excel 2013 

Berdasarkan tabel 4.7, maka seluruh pernyataan dapat dinyatakan valid 

karena r hitung seluruh data telah lebih dari 0.3 dan dinyatakan reliabel karena 

nilai Alpha Croncbach sebesar 0,901. Dengan demikian pernyataan dari variabel 

Kompensasi dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk analisis variabel lebih 

lanjut. 

 

4.3.4  Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepuasan Kerja(X3) 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 

bantuan software SPSS versi 21.0, diperoleh data validitas menggunakan koefisien 

korelasi pearson dan reliabilitas menggunakan alpha cronbach sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepuasan Kerja (X3) 

Item Koef. 
Validitas ( R )  Keterangan 

KK1 0.613 Valid 
KK2 0.697 Valid 
KK3 0.881 Valid 
KK4 0.831 Valid 
KK5 0.831 Valid 
KK6 0.705 Valid 
Koefisien 

Reliabilitas 
(Alpha 
Cronbach) 

0.894 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 dan Excel 2013 

 

Berdasarkan tabel 4.8, maka seluruh pernyataan dapat dinyatakan valid 

karena r hitung seluruh data telah lebih dari 0.3 dan dapat dinyatakan reliabel 

karena nilai Alpha Croncbach sebesar 0,894. Dengan demikian pernyataan dari 

variabel Kepuasan Kerjadinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk analisis 

variabel lebih lanjut. 

 

4.4  Hasil Persamaan Regresi 

Pengujian regresi bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel 

independen lainnya konstan. Jadi pengujian regresi ini digunakan untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial Kepemimpinan 
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Transformational (X1), Kompensasi Finansial (X2), dan Kepuasan Kerja (X3) 

terhadap  Kinerja (Y). 

berikut ini merupakan persamaan regresi berganda yang telah diolah 

menggunakan software SPSS 21 menunjukan hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.9 
Hasil Persamaan Regresi 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 5.273 1.435  3.674 .001 

KT .251 .125 .263 2.002 .005 

KF .370 .135 .369 2.741 .008 

KK .264 .113 .295 2.340 .023 

 

Berdasarkan tabel tersebut maka diperoleh nilai parameter konstanta dan 

nilai parameter penduga untuk melengkapi model regresi yang sudah dirumuskan 

sebelumnya. Persamaan regresi linear berganda (model regresi) yang terbentuk 

adalah sebagai berikut : 

 

Y = 5.273 +0.370KF +  0.264KK+  0.251KT 

 

Berdasarkan persamaan regresi diatas diperoleh interpretasi sebagai berikut: 

1. Koefisien kontansta sebesar 5.273 memiliki arti jika variabel independen 

(kepemimpinan transformasional, kompensasi finansial dan kepuasan kerja) 

bernilai konstan, maka nilai kinerja mengalami peningkatan sebesar 5.273 

satuan. 
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2. Koefisen regresi kompensasi finansial sebesar 0.370 menyatrakan bahwa 

kompensasi finansial berhubungan positif dengan kinerja. hal in memiliki arti 

bahwa kinerja akan mengalami tingkatan sebesar 0.370 satuan untuk setiap 

peningkatan 1 persen kompensasi finasial dan asumsi variabel lain seperti 

kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja adalah konstan. 

3. Koefisen regresi kepuasan kerja 0.264  menyatakan bahwa kepuasan kerja 

berhubungan positif dengan kinerja. hal in memiliki arti bahwa kinerja akan 

mengalami tingkatan sebesar 0.264 satuan untuk setiap peningkatan 1 persen 

kepuasan kerja  dan asumsi variabel lain seperti kepemimpinan 

transformasional dan kompensasi finansial  adalah konstan. 

4. Koefisen regresi kepemimpinan transformasional  0.251 menyatakan bahwa 

kepemimpinan transformasional berhubungan positif dengan kinerja. hal in 

memiliki arti bahwa kinerja akan mengalami tingkatan sebesar 0.251 satuan 

untuk setiap peningkatan 1 persen kepemimpinan transformasional  dan 

asumsi  variabel lain seperti kepuasan kerja dan kompensasi finansial  adalah 

konstan. 

 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik mutlak diperlukan sebelum pengujian regresi 

linear berganda dilakukan. Model regresi linear berganda dapat disebut sebagai 

model yang baik jika model tersebut terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik. 

Ada empat uji asumsi klasik yang harus dipenuhi sebelum analisis regresi linear 

berganda dapat dilakukan, yaitu : uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji 
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autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Dalam melakukan pengujian asumsi 

klasik, penulis menggunakan bantuan software SPSS. 

 

4.5.1. Uji Normalitas Data 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Residual 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21  

e  N(1,0) berdistribusi normal apabila sebaran unstandardized residual 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dari 

Normal P-P plot di atas dapat diketahui bahwa sebaran unstandardized residual 

mengikuti dan menyebar disekitar garis diagonal, maka dapat disimpulkan residu 

model persamaan regresi berdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas. 
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Uji normalitas residual juga dapat dilakukan dengan uji kolmogorov smirnov.  

Hipotesis yang diajukan untuk uji normalitas: 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

H1 : Data residual tidak berdistribusi normal 

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 2.20453878 

Most Extreme Differences 

Absolute .078 

Positive .078 

Negative -.056 

Kolmogorov-Smirnov Z .601 

Asymp. Sig. (2-tailed) .863 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil uji kolmogorov smirnov di atas, di dapat nilai p-value 

(asymp.sig) 0,863. Pengujian akan menolak Ho jika p-value < α (5%). Hasil 

pengujian menunjukkan p-value lebih besar dari α (0.05) maka, Ho diterima yang 

artinya residual telah berdistribusi normal. 

 

4.5.2 Uji Multikolineritas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (Varian Inflated 

Factor) dan nilai tolerance. Hasil pengujian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah 
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Tabel 4.11 Hasil Pengujian Multikolineritas 
Coefficientsa 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)     

KT 0.246 4.058 

KF 0.235 4.249 

KK 0.269 3.723 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

 

Dari tabel 4.11 tersebut dapat dilihat bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10 

dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada multikolinearitas atau korelasi yang tinggi antara variabel independen.  

 

4.5.3 Uji Autokorelasi 

Untuk mendeteksi apakah terdapat autokorelasi, maka dapat digunakan uji 

Durbin-Watson. Kriteria pemeriksaan asumsi autokorelasi residual dengan 

menggunakan Durbin-Watson adalah tolak H0 jika 2 < dhitung< 4-du atau dhitung< 

dL, dan terima dalam hal sebaliknya, dengan hipotesis : 

H0 : tidak terdapat autokorelasi 
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H1 : terdapat autokorelasi 

 Pengujian ini dilakukan dengan bantuan software SPSS. Setelah dilakukan 

analisis maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .873a .761 .749 2.26282 1.461 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.19 diperoleh bahwa nilai dhitung = 1.461 dan pada 

tabel Durbin Watson dengan N = 60 dan k = 3 didapat dL = 1.480 dan du = 1.689. 

karena dL> dhitung,, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat autokorelasi. 

 

4.5.4 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan melalui 

metode dengan melihat hasil dari scatterplot antara data residu yang telah 

distandarkan (Sdresid) engan hasil prediksi variabel dependen yang telah 

distandarkan (Zpred) 
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Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Gambar 4.2  Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Hasil dari scatterplot ditampilkan pada gambar di atas. Dari scatterplot 

tersebut dapat dilihat bahwa data tidak membentuk suatu pola tertentu dan titik-

titik data tidak hanya mengumpul di atas atau di bawah angka 0 saja melainkan 

menyebar di atas dan di bawah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

heterokedastisitas pada data residual. 

Berdasarkan seluruh hasil pengujian di atas, tidak diperoleh pelanggaran 

terhadap asumsi regresi. 
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4.6 Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Koefisien Determinasi (R Square) 

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Besaran R Square digunakan untuk mengukur goodness of fits garis regresi. Tabel 

4.20 merupakan hasil dari pengujian koefisien determinasi. Berdasarkan tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa nilai R Square adalah 0,761, jadi dapat disimpulkan 

bahwa 76.1% variabel kinerja kerja dapat diterangkan oleh variabel  

Kepemimpinan Transformational (X1), Kompensasi finansial (X2), dan Kepuasan 

Kerja (X3). Sedangkan sisanya sebesar 23.9 % diterangkan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .873a .761 .749 2.26282 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

 

4.6.2 Uji Simultan  (Uji Statistik F) 

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji Statistik F ini merupakan 

pengujian yang diperlukan dalam menguji hipotesis yang diajukan dalam 
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penelitian ini. Hasil uji ini pada output SPSS dapat dilihat pada tabel ANOVA 

seperti yang penulis tampilkan pada tabel 4.21. 

 Hipotesis yang penulis ajukan untuk penelitian ini adalah : 

H0 :   Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara 

Kepemimpinan Transformational (X1), Kompensasi finansial (X2), dan Kepuasan 

Kerja (X3) terhadap  Kinerja (Y). 

H1 :   Terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara 

Kepemimpinan Transformational (X1), Kompensasi Finansial (X2), dan 

Kepuasan Kerja (X3) terhadap  Kinerja (Y). 

 Kriteria Pengujian: 

Ho diterima apabila F hitung < F tabel atau Signifikansi F hitung > α 

Ho ditolak apabila F hitung > F tabel atau Signifikansi F hitung < α 

 

Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 915.194 3 305.065 59.579 .000b 

Residual 286.739 56 5.120   

Total 1201.933 59    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Dari tabel 4.21 dapat dilihat nilai signifikansi F sebesar 0,000. Pengujian 

akan menolak Ho jika p-value < α.  Jika dibandingkan dengan taraf signifikan 

α=5% maka p-value (0,000) bernilai lebih kecil dari α sehingga  H0 ditolak dan 
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H1diterima. Terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara 

Kepemimpinan Transformational (X1), Kompensasi Finansial (X2), dan 

Kepuasan Kerja (X3) terhadap  Kinerja (Y) 

 

4.6.3 Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik digunakan  untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel 

independen secara parisal terhadap variabel dependen. pengujian parsial dalan 

penelitian ini dilakukan untuk mengambil keputusan atas ketiga hipotesis yang 

telah diduga sehingga dapat menjawab dan memberikan kesimpulan atas ketiga 

rumusan masalah dalam penelitian. Dalam pengujian ini jika t hitung > t tabel atau 

signifikansi t hitung (p-value) < α, maka ini berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan secara statistik antara variabel independen tersebut terhadap variabel 

dependen. 

  Tabel 4.15 Hasil Uji Statistik t 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 5.273 1.435  3.674 .001 

KT .251 .125 .263 2.002 .005 

KF .370 .135 .369 2.741 .008 

KK .264 .113 .295 2.340 .023 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui arah dari koefisien regresi dan 

signifikansinya. Terlihat bahwa variabel kepemimpinan transformasional, 
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kompensasi finansial dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Berikut ini dijelaksan 

hasil dari uji t untuk masing-masing variabel: 

 

Hipotesis Pertama 

H0:     Variabel Kepemimpinan Transformational (X1)tidak mempunyai 

pengaruh secara signifikan  terhadap variabel Kinerja (Y) 

H1:    Variabel Kepemimpinan Transformational (X1)mempunyai 

pengaruh secara signifikan  terhadap variabel Kinerja (Y) 

Berdasarkan hasil uji signifikansi pada tabel diatas  nilai P-value sebesar 

0,05≤ α (0,05). dengan demikian Ho ditolak dan H1 diterima, atau dapat 

disimpulkan bahwa variabel Kepemimpinan Transformational (X1)mempunyai 

pengaruh secara signifikan  terhadap variabel Kinerja (Y)atau setiap kenaikan satu 

satuan Kepemimpinan Transformational (X1)akan meningkatkan variabel Kinerja 

(Y)sebesar 0.251. 

 

Hipotesis Kedua 

H0:     Variabel Kompensasi Finansial (X2) tidak mempunyai pengaruh 

secara signifikan  terhadap variabel Kinerja (Y) 

H1:    Variabel Kompensasi Finansial(X2) mempunyai pengaruh secara 

signifikan  terhadap variabel Kinerja (Y) 

Berdasarkan hasil uji signifikansi pada tabel diatas  nilai P-value sebesar 

0,008  ≤ α (0,05). dengan demikian Ho ditolak dan H1 diterima, atau dapat 

disimpulkan bahwa variabel Kompensasi Finansial(X2) mempunyai pengaruh 
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secara signifikan  terhadap variabel Kinerja (Y)atau setiap kenaikan satu satuan 

Kompensasi Finansial (X2) akan meningkatkan variabel Kinerja (Y)sebesar 0.370. 

Hipotesis Ketiga 

H0:     Variabel Kepuasan Kerja (X3) tidak mempunyai pengaruh secara 

signifikan  terhadap variabel Kinerja (Y) 

H1:    Variabel Kepuasan Kerja (X3) mempunyai pengaruh secara 

signifikan  terhadap variabel Kinerja (Y) 

Berdasarkan hasil uji signifikansi pada tabel diatas  nilai P-value sebesar 

0,023  < α (0,05). dengan demikian Ho ditolak dan H1 diterima, atau dapat 

disimpulkan bahwa variabel Kepuasan Kerja (X3) mempunyai pengaruh secara 

signifikan  terhadap variabel Kinerja (Y)atau setiap kenaikan satu satuan 

Kepuasan Kerja (X3) akan meningkatkan variabel Kinerja (Y)sebesar 0.264.. 

 

Hipotesis Keempat 

H0:     Variabel Kepemimpinan Transformational (X1), Kompensasi 

Finansial (X2), dan Kepuasan Kerja (X3) secara bersamatidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan  terhadap variabel Kinerja 

(Y) 

H1:    Variabel Kepemimpinan Transformational (X1), 

KompensasiFinansial (X2), dan Kepuasan Kerja (X3) secara 

bersamamempunyai pengaruh secara signifikan  terhadap variabel 

Kinerja (Y) 
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Berdasarkan hasil uji statistik f sebesar 0,000. Pengujian akan menolak Ho 

jika p-value < α.  Jika dibandingkan dengan taraf signifikan α=5% maka p-value 

(0,000) bernilai lebih kecil dari α sehingga  H0 ditolak dan H1 diterima. atau dapat 

disimpulkan bahwavariabel Kepemimpinan Transformational (X1), Kompensasi 

Finansial(X2), dan Kepuasan Kerja (X3) mempunyai pengaruh secara signifikan  

terhadapKinerja (Y). 

 

4.7 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diberikan 

masukan kepada pihak IGD RS “X” Jakarta yang dijadikan objek penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk IGD RS 

“X” Jakarta sebagai berikut: 

1. variabel yang akan dibahas adalah variabel Kompensasi Finansial 

dikarenakan memiliki pengaruh, dapat dilihat dari rata rata indikator 

pertanyaan kompensasi finansial pada tabel 4.16 dibawah ini. 
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Tabel 4.16 Indikator Pertanyaan Kompensasi Finansial 

No Indikator Pernyataan Mean  

Mean 
Kompensasi Finansial Indikator 

1 
Gaji atau upah yang saya terima selama ini sudah 

memenuhi kebutuhan sehari-hari 
4.35 

 

 

 

 

 

4.14 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Bonus dan Insentif yang saya terima selama ini 

sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari 
4.23 

3 
Tunjangan-tunjangan yang saya terima selama ini 

sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari 
4.08 

4 
Fasilitas-fasilitas yang saya terima selama ini 

sudah memeuhi kebutuhan sehari-hari 
4.15 

5 
Seluruh kebutuhan keluarga saya sudah terpenuhi 

dari perusahaan ini 
3.9 

Sumber: Hasil pengolahan Data melalui Ms. Excel 

  

Berdasarkan indikator pertanyaan diatas dapat dilihat indikator KF5 (3.9) 

“Seluruh kebutuhan keluarga saya sudah terpenuhi dari perusahaan ini”memiliki 

rata rata yang paling rendah diantara indikator kompensasi finansial lainnya. 

Artinya, seluruh kebutuhan yang diterima perawat belum sepenuhnya terpenuhi. 

Hal ini menunjukan bahwa indikator KF5 memiliki pengaruh yang paling kecil 

terhadap tingkat kinerja perawat. Peneliti menduga indikator tersebut dipilih 

karena peneliti melihat tunjangan yang diterima perawat belum sepenuhnya 
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memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu IGD RS “X” Jakarta perlu 

memperhatikan atau mengkaji ulang pemberian tunjangan yang diberikan perawat 

sesuai dengan kebutuhan secara berkala. 

2. Variabel yang akan dibahas selanjutnya adalah variabel kepuasan kerja 

dikarenakan memiliki pengaruh, dapat dilihat dari rata-rata indikator 

pertanyaan kepuasan kerja pada table 4.17 dibawah ini. 

 

Tabel 4.17 indikator pertanyaan kepuasan kerja 

No Indikator Pernyataan Mean  

Mean 
Kompensasi Finansial Indikator 

1 
Gaji yang saya terima cukup memadai atas 

pekerjaan saya 
3.95 

 

 

 

 

 

 

4.34 

 

 

 

 

 

2 
Saya merasa puas atas promosi yang diberikan 

oleh organisasi 
4.1 

3 
Saya menikmati pekerjaan dengan penyelia atau 

atasan saya 
4.43 

4 

Saya merasa puas dengan pekerjaan yang saya 

jalankan karena banyak kemnajuan untuk 

organisasi 

4.4 

5 
Banyak rekan sekerja saya yang membantu 

pekerjaan saya 
4.81 

Sumber: Hasil pengolahan Data melalui Ms. Excel 
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Berdasarkan indikator pertanyaan diatas dapat dilihat indikator 

KK1“Gaji yang saya terima cukup memadai atas pekerjaan saya”memiliki 

rata-rata yang paling rendah diantara indikator kepuasan kerja lainnya. 

Artinya, perawat merasa gaji yang mereka terima kurang memadai atas 

pekerjaan mereka. Hal ini menunjukan bahwa indikator KK1 memiliki 

pengaruh yang paling kecil terhadap tingkat kinerja perawat. Oleh karena itu 

IGD RS “X” Jakarta perlu mereview pemberian gaji kepada perawat 

berdasarkan beban pekerjaan mereka. 

3.  Variabel yang akan dibahas selanjutnya adalah variabel 

kepemimpinan transformasional dikarenakan memeiliki pengaruh, 

dapat dilihat dari rata-rata indikator pertanyaan kepemimpinan 

transformasional  pada tabel 4.18 dibawah ini. 
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Tabel 4.18 indikator pertanyaan kepemimpinan transformasional 

No Indikator Pernyataan Mean  

Mean 
Kepemimpinan Trnaformasional Indikator 

1 
Saya menyukai kualitas kepribadian pimpinan 

(Kepala IGD) 
4.75 

 

 

 

 

 

 

4.13 

 

 

 

 

 

2 
Pimpinan (Kepala IGD) banyak memberikan 

motivasi kepada bawahan 
3.98 

3 
Pimpinan (Kepala IGD) memberikan saran-

saran dan ide-ide yang baru pada bawahan 
4 

4 
Pimpinan (Kepala IGD) memberikan solusi 

yang kreatif atas masalah yang terjadi 
3.9 

5 
Pimpinan (Kepala IGD)  selalu menerima 

ususlan dari para bawahan 
4.03 

Sumber: Hasil pengolahan Data melalui Ms. Excel 

 

Berdasarkan indikator pertanyaan diatas dapat dilihat indikator KT4 

“Pimpinan (Kepala IGD) memberikan solusi yang kreatif atas masalah yang 

terjadi” dan KT2 “Pimpinan (Kepala IGD) banyak memberikan motivasi kepada 

bawahan”memiliki rata-rata yang palingrendah diantara indikator kepemimpinan 

transformasional lainnya. artinya, apabila terjadi suatu masalah, pimpinan (kepala 

IGD) dinilai kurang memberikan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. 

Selain itu pimpinan (kepala IGD) juga dinilai kurang dalam memberikan motivasi 

kepada para perawat.Hal ini menunjukan bahwa indikator KT4dan KT2 secara 
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bersamaan memiliki pengaruh yang paling kecil terhadap tingkat kinerja perawat. 

Oleh karena itu IGD RS “X” Jakarta perlu mengevaluasi tipe pemimpin yang akan 

dipilih.karena seorang pemimpin merupakan panutan bagi para bawahannya. 

Perawat akan merasa bergairah dan bersemangat dalam bekerja dalam upaya 

pencapaian tujuan organisasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganlisis seberapa besar pengaruh 

Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi Finansial dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja. Dengan menggunakan studi penelitian pada perawat IGD RS 

“X” Jakartadapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial,  kepemimpinan transformasional, kompensasi finansial 

dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, 

dimana nilai p-value <α. Hasil koefisien regresi yang positif ini 

menunukan bahwa peningkatan kepemimpinan transformasional, 

kompensasi finansial dan kepuasan kerja akan meingkatkan kinerja 

perawat IGD RS “X” Jakarta. Jika kepemimpinan transformasional, 

kompensasi finansial dan kepuasan kerja meningkat maka kinerja akan 

meningkat. 

2. Secara simultan, kepemimpinan transformasional, kompensasi finansial 

dan kepuasan kerja secara bersama sama berpengaruh terhadap kinerja, 

dimana nilai p-value < α. 

3. Adjusted R square, kepemimpinan transformasional,Kompensasi 

Finansial dan Kepuasan Kerjamampu menjelaskan variasi dari variabel 

kinerja sebesar 76,1%, sedangkan sisanya 23,9% diterangkan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan hasil pengujian empiris, maka saran yang diberikan yaitu : 

1. Bagi IGD 

Dipakein nomor saja sesuai hasil implikasiUntuk mencapai tujuan 

organisasi dan membawa nama baik sebuah rumah sakit, IGD di harapkan  

peduli dengan karyawannya agar mereka merasa nyaman dalam  bekerja. 

Sehingga karyawan memiliki keinginan yang besar untuk memajukan 

organisasi. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh IGD RS “X” 

Jakarta untuk meningkatkan kinerja karyawan berdasarkan penelitian ini, 

pertama IGD perlu memperhatikan pemberian kompensasi berupa 

finansial agar karyawan termotivasi dan bersemangat dalam bekerja, kedua 

IGD perlu memperhatikan tingkat kepuasan karyawan seperti gaji yang 

diberikan karyawan sesuai dengan beban kerja, ketiga dan keempat IGD 

perlu memperhatikan pemilihan seorang pemimpin yang akan memimpin 

sebuah organisasi, karena seorang pemimpin merupakan panutan bagi para 

karyawannya yang akan membuat karyawan bergairah dan bersemangat 

dalam menjalankan pekerjaan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya, penelitIdiharapkan dapat memperbesar 

jangkauan objek penelitian yang dapat dilakukan pada Rumah Sakit  

terbesar dan terbaik di Jakarta guna memperoleh gambaran yang lebih 

jelas, serta dengan menambah jumlah responden untuk mengetahui 

fenomena yang sama juga terjadi. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Kuisioner 

 

Lampiran Kuesioner Penelitian 

 

Perkenalkan, saya Galih Satria Putra mahasiswa STIE Indonesia Banking 

School, Kemang. Saat ini saya  sedang melakukan penelitian tugas akhir yang 

berjudul  “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi Finansial dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (studi pada perawat IGD RSCM 

Jakarta). Oleh karena itu,  saya memohon dengan hormat kesediaan bapak/ ibu 

untuk berpartisipasi dengan menjawab kuisioner yang disajikan dalam halaman 

berikutnya. Pernyataan dan data dari setiap responden hanya akan digunakan 

untuk keperluan penelitian semata dan diolah secara keseluruhan sehingga skor 

individu tidak terlihat. Peneliti juga akan sangat menjaga kerahasiaan dari data 

yang di dapat. 

Atas perhatian dan partisipasinya, saya ucapkan banyak terimakasih. 
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*wajib diisi 

i. Pertanyaan Filter 

1. Apakah anda perawat tetap IGD RSCM Jakarta? 

a) Ya (Lanjut) b) Tidak  (stop) 

 

ii. Identitas Responden  

1. Usia   : [   ] ≤ 25Tahun 

[   ] 26 – 40 Tahun  

[   ] ≥ 41 Tahun 

2. Jenis Kelamin  : [   ] Laki-laki  [   ] Perempuan 

3. Pendidikan Terakhir : [   ] Pascasarjana  

  [   ] Sarjana   

  [   ] Diploma 

4. Lama Bekerja  : [   ] ≤ 5 Tahun 

[   ] 6 – 10 Tahun 

[   ] ≥ 11 Tahun 

*Berikan tanda (X) pada pilihan yang paling sesuai 

 

i. Petunjuk pengisian kuisioner 

1. Kuisioner penelitian ini berisi 20 pernyataan. 

2. Pilih salah satu jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda (X). 

3. Isilah kuisioner berdasarkan pendapat anda. 
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4. Penilaian yang semakin ke kanan menandakan sangat setuju (SS) 

sedangkan penilaian yang semakin ke kiri menandakan sangat tidak setuju 

(STS). 

 

ii. Kuesioner Penelitian 

No Pernyataan STS  

    
SS 

1 
Saya menyukai kualitas kepribadian pimpinan (Kepala 
IGD). 

      

2 Pimpinan (Kepala IGD)banyak memberikan motivasi 
kepada bawahan. 

      

3 Pimpinan (Kepala IGD) memberikan saran-saran dan ide-
ide yang baru pada bawahan. 

      

4 Pimpinan (Kepala IGD)memberikan solusi yang kreatif atas 
masalah yang terjadi. 

      

5 Pimpinan(Kepala IGD) selalu menerima usulan dari para 
bawahan.  

      

6 Gaji atau upah yang saya terima selama ini sudah 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

      

7 Bonus dan insentif yang saya terima selama ini sudah 
memenuhi kebutuhan sehari-hari 

      

8 Tunjangan-tunjangan yang saya terima selama ini sudah 
memenuhi kebutuhan sehari-hari 

      

9 
Fasilitas-fasilitas yang saya terima selama ini sudah 
memenuhi kebutuhan sehari-hari 

      

10 Seluruh kebutuhan keluarga saya sudah terpenuhi dari 
perusahaan ini 

      

11 
Gaji yang saya terima cukup memadai atas pekerjaan saya       

12 Saya merasa puas atas promosi yang diberikan oleh 
organisasi 

      

13 
Saya menikmati pekerjaan dengan penyelia/atasan saya       

14 
Saya merasapuas dengan pekerjaan yang saya jalankan 
karena banyak kemajuan untuk organisasi 
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15 
Banyak rekan sekerja yang membantu pekerjaan saya        

16 
Karyawan  memenuhi tanggung jawab pekerjaan yang 
diberikan instansi dengan baik sesuai kualitas pekerjaan 

      

17 
Karyawan selalu bekerja secara baik dalam menyelesaikan 
tugas yang menjadi tanggung jawabnya, meskipun tanpa 
pengawasan dari pimpinan 

      

18 
Dalam  memenuhi tanggung jawab pekerjaan yang 
diberikan karyawan selalu menjalankan  sesuai harapan dan 
tepat waktu 

      

19 Karyawan menyelesaikan pekerjaan dengan keterampilan 
yang  dimiliki sesuai dengan tugas dan fungsi 

      

20 
Saya selalu berusaha menjalankan tugas pekerjaan bekerja 
sama dengan orang lain 
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Lampiran 2: SPSS 

 

VALIDITAS RELIABILITAS X1 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.929 5 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

KT1_X11 15.9167 13.298 .799 .922 

KT2_X12 16.6833 14.457 .879 .901 

KT3_X13 16.6667 15.006 .820 .912 

KT4_X14 16.7667 14.860 .848 .907 

KT5_X15 16.6333 15.423 .757 .924 
 

VALIDITAS RELIABILITAS X2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.901 5 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

KF1_X21 16.3667 15.355 .769 .877 

KF2_X22 16.4833 14.898 .855 .858 

KF3_X23 16.6333 14.677 .828 .863 

KF4_X24 16.5667 14.453 .838 .861 

KF5_X25 16.8167 17.542 .500 .931 
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VALIDITAS RELIABILITAS X3 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.894 5 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

KK1_X31 17.7500 17.648 .613 .899 

KK2_X32 17.6000 16.278 .697 .882 

KK3_X33 17.2667 15.487 .881 .838 

KK4_X34 17.3000 16.858 .831 .853 

KK5_X35 16.8833 17.054 .705 .878 
 

 

VALIDITAS RELIABILITAS Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.881 5 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KNJ1_Y1 19.2500 12.699 .721 .855 

KNJ2_Y2 19.1167 13.190 .691 .861 

KNJ3_Y3 19.4000 13.193 .767 .843 

KNJ4_Y4 19.2000 13.654 .726 .853 

KNJ5_Y5 18.9000 14.397 .682 .864 
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UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 2.20453878 

Most Extreme Differences 

Absolute .078 

Positive .078 

Negative -.056 

Kolmogorov-Smirnov Z .601 

Asymp. Sig. (2-tailed) .863 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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UJI MULTIKOLINERITAS 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 5.273 1.435  3.674 .001   

X1 .251 .125 .263 2.002 .050 .246 4.058 

X2 .370 .135 .369 2.741 .008 .235 4.249 

X3 .264 .113 .295 2.340 .023 .269 3.723 

a. Dependent Variable: Y 
 

 

 

 

UJI AUTOKORELASI 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .873a .761 .749 2.26282 1.461 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 
 

dL :  1.480  du : 1.689  

 

UJI HETEROKEDASITISITAS 
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ANALISIS REGRESI 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .873a .761 .749 2.26282 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 915.194 3 305.065 59.579 .000b 
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Residual 286.739 56 5.120   

Total 1201.933 59    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 5.273 1.435  3.674 .001   

X1 .251 .125 .263 2.002 .050 .246 4.058 

X2 .370 .135 .369 2.741 .008 .235 4.249 

X3 .264 .113 .295 2.340 .023 .269 3.723 

a. Dependent Variable: Y 
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Perekonomian 

2013 Intership Program in Bank Indonesia (KPw Bank Indonesia 

Surabaya) 

 

 

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional..., Galih Satria Putra, Ma.-IBS, 2017



Pengaruh Kepemimpinan Transformasional..., Galih Satria Putra, Ma.-IBS, 2017




