
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring  perkembangan bisnis global saat ini, organisasi perusahaan semakin 

dituntut untuk melakukan persaingan yang kompetitif untuk dapat memasuki pasar 

atau bahkan berhasil menguasai pasar dimana salah satu tujuan utama setiap 

perusahaan adalah memperoleh laba semaksimal mungkin. Perusahaan harus 

menyiapkan semua sumber daya yang dimiliki nya untuk dapat bersaing. Keberadaan 

sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan memegang peranan sangat penting. 

Tenaga kerja memiliki potensi yang sangat besar untuk menjalankan aktivitas 

perusahaan. Manajer memiliki peran besar dalam mengarahkan orang-orang yang 

berada di organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, termasuk memikirkan 

bagaimana memiliki Manajemen Sumber Daya Manusia yang mampu bekerja secara 

efektif dan efisien. Setiap perusahaan pasti akan selalu berusaha meningkatkan 

kinerja karyawannya agar dapat sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut.  

Kinerja merupakan hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi 

tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu 

periode waktu. Menurut Bernadin, 2001 (dalam Sudarmanto, 2009:8)  kinerja 

merupakan catatan hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu 

atau aktivitas-aktivitas selama periode tertentu. Bernadin menekankan pengertian 

kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat (trait) dan perilaku. Nasucha (2012:186) 

mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektifitas organisasi secara 



menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang 

berkenaan dengan usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan 

organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif. 

Akan tetapi pada kenyataanya masih banyak dijumpai perusahaan yang memiliki 

kinerja karyawan rendah. Kinerja karyawan rendah berarti karyawan tidak dapat 

bekerja secara efektif dan efisien, dengan adanya kinerja karyawan yang tidak efektif 

dan efisien menyebabkan kemampuan kerja karyawan menjadi buruk. Tidak efektif 

dan efisien tersebut dapat diukur dari waktu mengerjakan suatu pekerjaan lebih lama, 

ada rasa malas di dalam dirinya ketika sedang mengerjakan tugas, dan rendahnya 

kualitas kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan atau intensitas kesalahan 

masih tinggi dalam melakukan pekerjaan. 

Semua perusahaan menginginkan kinerja karyawan tinggi, dengan harapan 

berpotensi mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Kontribusi sumber daya 

manusia bagi sebuah perusahaan sangat strategis. Dimana para manajer harus 

mengaitkan kebijakan MSDM dengan strategi perusahaan agar keduanya saling 

sinergi dalam mendukung kebersinambungan perusahaan. 

Kinerja karyawan dikatakan tinggi dapat diukur dengan adanya kualitas yang 

baik dalam melaksanakan pekerjaannya atau intensitas kesalahannya dalam 

melakukan pekerjaan rendah dan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang 

cepat, dengan demikian karyawan dapat mencapai efektifitas dan efisiensi kerja yang 

tinggi. Hal tersebut menjadi harapan setiap perusahaan sehingga perusahaan dapat 

terus maju dan berkembang. 



Suatu organisasi dapat menjadi maju dan berkembang apabila memiliki pemimpin 

yang efektif. Robins dan Judge (2008:49) menyatakan kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai sebuah visi atau 

serangkaian tujuan yang ditetapkan. Karakteristik gaya kepemimpinan dari masing- 

masing atasan berbeda-beda. Kepemimpinan merupkan salah satu factor penentu 

kinerja karyawan.  

Gaya kepemimpinan yang baik adalah gaya kepemimpinan yang dapat 

memberikan motivasi kerja pada karyawannya. Widyatmini dan Hakim (2008:169) 

mengatakan seorang pemimpin harus melalukan berbagai keahlian, pengalaman, 

kepribadian dan motivasi setiap individu yang di pimpinya. Gaya kepemimpinan 

yang efektif di butuhkan dalam suatu perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja 

semua karyawan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan perusahaan. Dikutip 

dari penelitian Wisnu (2015) dikatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh pada 

kinerja karyawan, sehingga semakin baik kepemimpinan yang ada di perusahaan, 

maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Kekuatan hubungan antara 

kepemimpinan dengan kinerja karyawan cukup kuat. 

Selain gaya kepemimpinan, keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam 

mencapai tujuannya dapat di pengaruhi juga oleh Budaya organisasi. Di mana budaya 

organisasi merupakan pola, norma, keyakinan,dan nilai-nilai yang berlaku dalam 

suatu perusahaan, pola, norma, keyakinan dan nilai tersebut dapat mempengaruhi 

tindakan atau perilaku sumber daya manusia atau karyawan yang ada dalam suatu 

organisasi atau perusahaan sehingga berimplikasi terhadap kinerja karyawan yang 

ada dalam suatu organisasi atau perushaan. Menurut Schein (1992:12), budaya 



organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan 

memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan 

lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Karyawan yang telah 

memahami nilai-nilai dalam suatu organisasi akan menjadikan nilai tersebut sebagai 

kepribadian organisasi. Nilai dan keyakinan 3 tersebut akan di wujudkan menjadi 

perilaku keseharian mereka dalam bekerja, sehingga akan menjadi kinerja individu 

dan masing – masing kinerja individu yang baik akan menimbulkan kinerja 

organisasi atau karyawan yang baik pula. Dikutip dari penelitian Tiara (2017) Budaya 

organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi 

menentukan bagaimana para karyawan berperilaku. Perilaku para karyawan diatur 

oleh etika-etika kerja yang terdapat di dalam standar tata perilaku karyawan. 

  PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Peti Kemas Semarang 

adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa. 

Dalam hal ini perusahaan memberikan pelayanan jasa petikemas (container terminal 

handling) yang handal, aman, dan terintegrasi antar moda serta didukung dengan 

penggunaan teknologi informasi yang modern dan didesain untuk memenuhi 

kebutuhan penggunaan jasa. 

Oleh karena itu perusahaan ini sangat mementingkan kualitas sumber daya 

manusia, dimana dalam melakukan pekerjaan memerlukan tingkat kinerja yang 

handal, berbudi pekerti yang luhur, dan yang berkompeten. Mengingat pentingnya 

tuntutan peningkatan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan, maka dibutuhkan 

usaha dan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam 

perusahaan. 



Table 1.1 

Daftar Pencapaian Kinerja Karyawan divisi Operator TPKS 

Tahun Target (Box) Realisasi (Box) Persentase (%) 

2016 721.056 736.594 102.15 

2017 899.840 792.544 88.08 

Sumber: PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) 

Data dari table 1.1dapat dilihat daftar pencapaianproduksi karyawan operator 

TPKS tahun 2016 adanya peningkatan jumlah produksi box sebanyak 15.538 box 

apabila dipersentase kan sebanyak 102.15%. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami 

penurunan produksi box sebanyak 107.296 box apabila dipersentasekan sejumlah 

88.08%. Jika disimpulkan semakin tinggi realisasi, semakin baik pula kinerja 

karyawan.  

Karyawan operator TPKS dibagi menjadi 2 divisi yaitu CC dan RTG. CC 

merupakan singkatan dari Container Crane, operator CC adalah jabatan fungsional 

karyawan yang bersertifikasi (operating license) operator jenis CC yang dikeluarkan 

oleh instansi pemerintah yang berwenang dan diberi tugas, wewenang dan tanggung 

jawab untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat peti kemas di lingkungan 

perusahaan.RTG merupakan singkatan dari Rubber Tyred Gantry, merupakan jabatan 

fungsional karyawan yang bersertifikasi (operating license), operator jenis RTG yang 

dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan diberi tugas, wewenang, 

dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat peti kemas di 

lingkungan perusahaan. 

 



Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA 

ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT PELABUHAN 

INDONESIA III (PERSERO) OPERATOR TERMINAL PETI KEMAS 

SEMARANG”  

1.2. Rumusan Masalah 

Pentingnya menjaga kinerja karyawan agar tetap stabil karena semakin baik kinerja 

karyawan semakin mudah pula bagi perusahaan untuk mencapai target. Baik 

buruknya kinerja karyawan dipengaruhi sikap pemimpinnya dan budaya organisasi 

yang tercipta di dalamnya. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Operator Terminal 

Peti Kemas Semarang sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa memiliki 

harapan yaitu kinerja karyawan yang mampu bekerja lebih secara efektif dan efisien, 

dapat mencapai target jumlah yang telah ditetapkan setiap tahunnya, memiliki 

kemandirian yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga memiliki kualitas 

kerja karyawan tinggi sehingga tidak terdapat komplain terhadap kinerja karyawan, 

namun dapat dilihat  dari tabel bahwa telah dicapainya efisiensi dan efektifitas yang 

lebih tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa terjadi penurunan 

kinerja karyawan pada tahun 2016 sebesar 102.15% menjadi 88.08% pada tahun 

2017, hal ini mengindikasikan adanya masalah terhadap kepemimpinan dan budaya 

organisasi.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka 

penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:  



1. Apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT 

Pelabuhan Indonesia III (Persero) Operator Terminal Peti Kemas Semarang?  

2. Apakah ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT 

Pelabuhan Indonesia III (Persero) Operator Terminal Peti Kemas Semarang?  

3. Apakah ada pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi secara bersama-

sama  terhadap kinerja karyawan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

Operator Terminal Peti Kemas Semarang? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

1. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Pelabuhan Indonesia 

III (Persero) Operator Terminal Peti Kemas Semarang 

2. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) Operator Terminal Peti Kemas Semarang.  

3. Pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi secara bersama-sama  

terhadap kinerja karyawan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Operator 

Terminal Peti Kemas Semarang. 

1.4. Manfaat Penelitiaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara 

lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan sebagai 

peningkatan kinerja karyawan, sekaligus dapat juga dijadikan  bahan 

evaluasi bagi perusahaan. 



2. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan, dan keterampilan bagi peneliti yang telah diperoleh di bangku 

kuliah, khususnya dalam masalah yang ada kaitanya dengan peningkatan 

kinerja karyawan yang berhubungan dengan ketika pemimpin perusahaan 

memimpin karyawannya dan budaya organisasi yang ada di dalamnya. 

Sehingga mampu menerapkan teori di bangku kuliah dengan kenyataan 

yang terjadi di lapangan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sekaligus bahan 

evaluasi untuk para peneliti lain yang ingin meneliti hal yang serupa, 

sekaligus memberikan informasi serta sumbangan pemikiran bagi pihak-

pihak lain pada penelitian lebih lanjut yang berpengaruh dengan kinerja 

karyawan berkaitan dengan cara pemimpin perusahaan dalam memimpin 

dan budaya organisasi di dalamnya. Sehingga masyarakat ada gambaran 

umum mengenai permasalahan tersebut. 

1.5. Kerangka Teori 

1.5.1. Kinerja Karyawan 

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja (job performance) 

karyawan, untuk itu setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawannya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Budaya 

organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi 



ke arah perkembangan yang lebih baik. Di sisi lain, kemampuan pemimpin dalam 

menggerakkan dan memberdayakan karyawan akan mempengaruhi kinerja. 

 Perkembangan dan kemajuan suatu organisasi tidak dapat dipungkiri jika 

faktor kualitas manajemen kinerja memberi pengaruh sebagai driven force ( kekuatan 

pendorong ) yang mampu memberi percepatan ke arah sana. Kualitas kinerja yang 

baik tidak dapat diperoleh dengan hanya membalik telapak tangan namun itu harus 

dilakukan dengan kerja keras dan kedisiplinan yang tinggi, baik secara jangka pendek 

maupun jangka panjang. Kinerja memiliki pengertian yaitu hasil yang diperoleh oleh 

suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit 

oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu. Secara lebih tegas Amstron dan 

Baron, mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan 

kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan 

kontribusi ekonomi ( Amstrong dan Baron, 1998:15 ) 

 Definisi kinerja menurut Tika (2005:121) adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan / 

kegiatan seseorang / kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh 

berbagai factor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. 

Diantara faktor tersebut adalah efektifitas dan efisiensi, otoritas dan tanggung jawab, 

disiplin waktu dan kerja, inisiatif dan kreativitas. Menurut Mahsun (2006:25), kinerja 

(performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi 

organisasi yang tertuang yang strategic planning suatu perusahaan. 

Lebih jauh Indra Bastian menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan  suatu kegiatan / program / kebijaksanaan 



dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam 

perumusan skema strategis ( strategic planning ) suatu organisasi.  

Kinerja adalah keseluruhan proses bekerja dari individu yang hasilnya dapat 

digunakan landasan untuk menentukan apakah pekerjaan individu tersebut baik atau 

sebaliknya (Roziqin, 2010:41) 

Menurut Hasibuan (2007;105) kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. 

Menurut Amir (2015:005) kinerja adalah suatu yang ditampilkan oleh 

seseorang atau suatu proses yang berkaitan dengan tugas kerja yang ditetapkan. 

Kinerja bukan ujung terakhir dari serangkaian proses kerja, akan tetapi tampilan yang 

dimulai dari unsur kegiatan input, proses, output dan bahan outcome. Luthans 

(2005:165) pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau 

kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang 

melakukan pekerjaan. 

Kinerja karyawan mengacu pada prestasi seseorang yang diukur berdasarkan 

standar dan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Menurut Waldman (1994) 

dalam Koesmono (2005:170) menjelaskan, kinerja merupakan gabungan perilaku 

dengan prestasi dari apa yang diharapkan dan pilihannya atau bagian syarat-syarat 

tugas yang ada pada masing-masing individu dalam organisasi, sedangkan menurut 

Mangkunegara (2001) kinerja dapat didefinfisikan sebagai hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Soeprihanto (1988) 



mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan seorang karyawan selama 

periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standard, 

target/sasaran/kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama.  

Kinerja merupakan hasil atau tingkatan keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 

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

dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai, 2004). Lebih lanjut Rivai menyatakan 

bahwa kinerja tidak berdiri sendiri tapi berhubungan dengan kepuasan kerja dan 

kompensasi, dipengaruhi oleh ketrampilan, kemampuan dan sifat – sifat individu. 

Dengan kata lain kinerja ditentukan oleh kemampuan, keinginan dan lingkungan. 

Oleh karena itu agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus mempunyai 

keinginan yang tinggi untuk mengerjakan dan mengetahui pekerjaannya serta dapat 

ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan. 

Menurut Mathis (2006:378), kinerja (performance) pada dasarnya adalah apa 

yang dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan yang umum untuk berbagai 

pekerjaan meliputi elemen sebagai berikut : 

1) Kuantitas dari hasil 

2) Kualitas dari hasil 

3) Ketepatan waktu dari hasil 

4) Kehadiran 

5) Kemampuan bekerja sama 

 



1.5.1.1. Dimensi Kinerja 

 Secara umum, dimensi kinerja dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu: 

1. Hasil kerja : Keluaran kerja dalam bentuk barang dan jasa yang dapat diukur 

dengan dihitung kuantitas dan kualitasnya. Misal, kuantitas dari hasil kerja 

seorang buruh sales handuk adalah berapa banyak handuk yang dihasilkan 

dalam masa penilaian dibagi dengan jumlah hari atau bisa dikatakan berapa 

banyak handuk yang dapat terjual selama masa penilaian berlangsung. 

Kualitasnya adalah seberapa baik handuk yang dihasilkan atau apakah handuk 

tersebut memenuhi standar kualitas produksi atau tidak. 

2. Perilaku Kerja : Seorang karyawan ketika berada di tempat kerja, memiliki 2 

perilaku, yakni perilaku pribadi dan perilaku kerja. Perilaku pribadi adalah 

perilaku yang berasal dari diri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan 

pekerjaan, misalnya cara berbicara, cara berjalan, dan cara lainnya yang 

berhubungan dengan perilaku pribadi. Sedangkan perilaku kerja adalah 

perilaku karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan, biasanya ada 

ketentuan dan standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan, karena hal 

tersebut sangat berhubungan dengan pekerjaan, misalnya kerja keras, ramah 

terhadap pelanggan, dan disiplin dalam bekerja. 

3. Sifat pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan : sifat pribadi yang 

diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebagai manusia, karyawan 

mempunyai banyak sifat yang dibawa sejak lahirbdan berkembang ketika 

dewasa. Untuk melaksanakan suatu jenis pekerjaan, diperlukan suatu sifat 

pribadi tertentu. Suatu pekerjaan hanya dapat dikerjakan oleh seorang 



karyawan jika mempunyai sifat pribadi tertentu. Misalkan seorang kasir pada 

klinik kecantikan disyaratkan mempunyai sifat bersih dan wajahnya selalu 

ceria ketika melayani pelanggan. 

1.5.1.2. Tujuan dan Elemen Kinerja 

 Untuk mewujudkan tujuan suatu perusahaan agar bisa menerapkan konsep 

kinerja yang berkualitas dan professional maka perlu dipahami apa yang menjadi 

tujuan menyeluruh dan spesifik dari kinerja. Dalam hal ini Michael Armstrong 

mengatakan bahwa tujuan menyeluruh kinerja adalh untuk menumbuhkan suatu 

budaya dimana individu dan kelompok bertanggung jawab atas kelanjutan 

peningkatan proses bisnis dan peningkatan ketrampilan dan kontributi mereka sendiri.  

Artinya peningkatan kinerja bukan hanya berpengaruh pada hasil di 

perusahaan saja, namun lebih jauh dari itu yaitu mampu menjadi nilai tambah bagi 

karyawan. Adapun tujuan spesifik diterapkannya kinerja. Michael Armstrong 

mengatakan bahwa tujuan spesifik kinerja adalah untuk : 

 Mencapai peningkatan yang dapat diraih dalam kinerja organisasi 

 Meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan 

 Memungkinkan individu mengembangkan kemampuan mereka. 

Meningkatkan kepuasan kerja mereka dan mencapai potensi penuh 

mereka bagi keuntungan mereka sendiri dan organisasi secara 

keseluruhan. 



 Memberikan ukuran yang akurat dan objektif dalam kaitannya dengan 

target dan standar yang disepakati sehingga individu menerima umpan 

balik dari manajer tentang seberapa baik yang mereka lakukan. 

 Membantu mempertahankan orang-orang yang mempunyai kualitas 

yang tinggi 

 Menunjukkan pada setiap orang bahwa organisasi menilai mereka 

sebagai individu. 

Harbani Pasolong (2008:177) mengatakan bahwa kinerja mempunyai 

beberapa elemen : 

1. Hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti kinerja 

tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau 

kelompok. 

2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan 

tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan 

kekuasaan untuk ditindak lanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan 

dengan baik. 

3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan 

tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan. 

Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti 

aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai moral dan 

etika yang berlaku umum. 



    

1.5.2. Kepemimpinan 

1.5.2.1. Definisi kepemimpinan 

 

 Kepemimpinan merupakan aktifitas untuk memengaruhi anggota organisasi 

agar berperilaku mendukung tercapainya tujuan organisasi. Kepemimpinan sangatlah 

diperlukan untuk menciptakan suatu perubahan. Setiap perusahaan pasti 

membutuhkan seseorang atau beberapa orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan 

daripada yang lain. Di setiap perusahaan pasti mempunyai permasalahan mengenai 

kepemimpinan, oleh sebab itu perusahaan membutuhkan orang yang benar-benar  

mengerti tentang bagaimana memimpin suatu perusahaan secara tepat. Pada masa 

sekarang organisasi menuntut pemimpin mempunyai karakter yang baik dan efisien. 

 Arep & Tanjung ( 2002:235) menerangkan bahwa “Kepemimpinan adalah 

kemampuan seseorang untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain atau 

masyarakat yang saling berbeda-beda menuju kepada pencapaiaan tujuan tertentu “. 

Sedangkan menurut Robbins (2006:432) menyatakan kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. 

 Menurut Nawawi (2003:25), kepemimpinan adalah upaya menggunakan 

berbagai jenis pengaruh yang bukan paksaan untuk memotivasi anggota organisasi 

agar mencapai tujuan tertentu, pada dasarnya memotivasi berarti harus dilakukan 

sebagai kegiatan mendorong anggota organisasi untuk melakukan kegiatan tertentu 

yang tidak memaksa dan mengarah pada tujuan. 



 Anoraga (1992) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak 

langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh 

pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. 

Salah satu tantangan yang cukup berat yang sering harus dihadapi oleh pemimpin 

adalah bagaimana ia dapat menggerakkan para karyawannya agar senantiasa mau dan 

bersedia mengerahkan kemampuannya yang terbaik untuk kepentingan kelompok 

atau organisasi. Sering kali menjumpai adanya pemimpin yang menggunakan 

kekuasaannya secara mutlak dengan memerintahkan para karyawannya. Hal ini jelas 

akan menimbulkan suatu hubungan yang tidak harmonis dalam organisasi. 

 Menurut Dwiatmadja (2008:128-129) mengungkapkan bahwa kepemimpinan 

adalah proses mempengaruhi orang sehingga mau bekerja dengan baik dengan 

mencurahkan kemampuan. Sedangkan menurut Gibson (1995:334) kepemimpinan 

adalah suatu upaya penggunaan jenis pengaruh bukan paksaan untuk memotivasi 

orang-orang mencapai tujuan tertentu. 

 Dengan kata lain seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam perusahaan, 

sebagai contoh untuk para karyawan, selain itu pemimpin juga harus dapat 

memotivasi dan mendorong karyawannya baik secara langsung ataupun tidak 

langsung, agar karyawan semangat dalam bekerja. 

 Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

merupakan proses mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang untuk 

mengerjakan atau berbuat sesuatu bagi kepentingan atau tujuan orang yang 

memberikan pengaruh. Definisi ini mengandung unsur-unsur (Nawawi, 1995:15) : 



1. Adanya seseorang yang berfungsi memimpin, yang disebut pemimpin 

(leader). 

2. Adanya orang lain yang dipimpin. 

3. Adanya kegiatan menggerakkan orang lain, yang dilakukan dengan 

mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya. 

4. Adanya tujuan yang hendak dicapai, baik yang dirumuskan secara sistematis 

maupun bersifat seketika. 

5. Berlangsung berupa proses di dalam kelompok / organisasi, bersama dengan 

banyak maupun kecil orang-orang yang dipimpin. 

 Organisasi sangat membutuhkan seorang atasan untuk keberhasilan 

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengaruh atasan sangat menentukan 

pekerjaan karyawannya, dimana pekerjaan karyawan tidak akan berhasil tanpa 

campur tangan pemimpinnya. 

1.5.2.2. Fungsi Kepemimpinan 

 Fungsi kepemimpinan sangat perlu untuk diketahui bagi seorang atasan. 

Menurut Siagian (2003:75) ciri-ciri kepemimpinan ideal adalah : 

1. Pengetahuan yang luas. 

2. Kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang. 

3. Sikap inkuistif. 

4. Kemampuan analitik. 

5. Daya ingat yang kuat. 

6. Kapasitas integrative. 

7. Keterampilan berkomunikasi secara efektif. 



8. Keterampilan mendidik. 

9. Rasionalisme dan objektivitas. 

10. Pragmatisme. 

11. Kemampuan menentukan skala prioritas. 

12. Kemampuan membedakan yang urgent dan yang penting. 

13. Rasa tepat waktu. 

14. Rasa kohesi yang tinggi. 

15. Naluri relevasi. 

16. Keteladanan. 

17. Kesediaan menjadi pendengar yang baik 

18. Adaptabilitas. 

19. Fleksibilitas. 

20. Ketegasan dan keberanian. 

21. Orientasi. 

22. Sikap yang antisipatif. 

Sedangkan menurut Veithzel dan Ella Jauvani 2010:209 (dalam Wisnu, 2015), agar 

kelompok dapat beroperasi secara efektif seorang atasan mempunyai dua fungsi 

pokok, yaitu  

a) Task related/ Problem Solving Function, dalam fungsi ini atasan memberikan 

saran dalam pemecahan masalah serta memberikan sumbangan informasi dan 

pendapat. 

b) Group maintenance function/ Social function, meliputi : atasan membantu 

kelompok beroperasi lebih lancar, atasan memberikan persetujuan atau 



melengkapi anggota kelompok yang lain, misalnya menjembatani kelompok 

yang sedang berselisih pendapat, memperhatikan diskusi-diskusi kelompok. 

1.5.3. Budaya Organisasi 

1.5.3.1. Definisi Budaya Organisasi 

Budaya adalah suatu pola atau gaya perilaku suatu organisasi sehingga karyawan 

baru secara otomatis terdorong untuk mengikuti perilaku seniornya. Budaya 

perusahaan (corporate culture) dan budaya organisasi (organizational culture) 

merupakan dua istilah yang sering kita temukan dipakai secara silih berganti. Bahkan, 

sering dijumpai persepsi atau pemahaman konsep budaya organisasi identic dengan 

budaya bangsa (national culture), atau bahkan tidak berbeda dengan iklim organisasi. 

Budaya organisasi cenderung dapat diubah dalam jangka panjang dan merupakan 

karakteristik yang stabil, sedangkan iklim organisasi merupakan karakteristik yang 

cenderung mudah diubah dalam jangka pendek. (Sudarmanto, 2009) 

Budaya organisasi diartikan sebagai seperangkat perilaku, perasaan, dan kerangka 

psikologis yang terinterminasi yang mendalam dan dimiliki bersama oleh anggota 

organisasi (Asang, 2012: 103). Secara umum, suatu perusahaan atau organisasi terdiri 

atas sejumlah orang yang memiliki berbagai latar belakang, kepribadian, emosi, dan 

ego. Hasil dari penjumlahan dan interaksi berbagai orang tersebut membentuk suatu 

budaya organisasi. Secara sederhana, budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai 

suatu kesatuan orang – orang (beliefs), dan nilai – nilai yang sama. Budaya organisasi 

merupakan seperangkat nilai – nilai, keyakinan, dan sikap utama yang diberlakukan 

di antara anggota organisasi. Budaya yang dapat menyesuaikan serta mendorong 

keterlibatan karyawan dapat memperjelas tujuan dan arah strategi organisasi serta 



yang selalu menguraikan dan mengajarkan nilai - nilai dan keyakinan organisasi, 

dapat membantu organisasi mencapai pertumbuhan penjualan, pengembalian modal, 

keuntungan, mutu dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi (Darmawan, 2013: 143). 

Budaya organisasi adalah pandangan hidup organisasi yang dihasilkan melalui 

pergantian generasi karyawan. Budaya mencakup siapa kami, apa yang kita percaya, 

apa yang kita lakukan (Zwell, 2000 dalam Sudarmanto, 2009). Budaya organisasi 

merupakan bagian nilai-nilai dan kepercayaan yang mendasari/menjadi identitas 

perusahaan/organisasi (Kreitner&Knicki,2001 dalam Sudarmanto, 2009) 

Budaya organisasi merupakan keyakinan, sikap, dan nilai yang umumnya dimiliki 

yang timbul dalam suatu organisasi (Furham dan Gunter, 1993 dalam Sudarmanto, 

2009) 

Menurut Moeljono (2003:21), budaya organisasi adalah suatu sistem nilai-nilai 

yang diyakini oleh semua anggota organisasi yang dipelajari, diterapkan serta 

dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem paket dan dapat 

dijadikan acuan berperilaku dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan perusahaan 

yang telah ditetapkan. 

Budaya organisasi adalah serangkaian asumsi implisit yang diyakini oleh 

kelompok dan yang menentukan bagaimana kelompok tersebut melihat, berpikir, dan 

bereaksi terhadap lingkungannya. (Schein, Edgar H., 1996 dalam Robins, Stephen, 

2003) 

Sebagai makhluk sosial, karyawan tidak bisa lepas dari berbagai nilai dan norma 

dalam perusahaan. Sangat diperlukan adanya budaya di dalam sebuah perusahaan, 

agar tidak ada kesenjangan antar karyawan, baik dari atasan maupun karyawan. 



Budaya organisasi dapat mempengaruhi cara karyawan dalam bertingkah laku, cara 

menggambarkan pekerjaan, dan cara bekerja dengan karyawan lain. Apabila budaya 

organisasi yang di dalam perusahaan baik akan berdampak positif bagi kelangsungan 

perusahaan, akan tetapi apabila budaya organisasi di dalamnya buruk dapat 

berdampak tidak tercapainya tujuan dalam perusahaan. 

Handy, 1981 (dalam Sudarmanto, 2009) mengemukakan 4 tipe budaya organisasi: 

a. Budaya kekuatan : merupakan sumber kekuatan inti yang 

menunjukkan control. Terdapat beberapa peraturan atau prosedur dan 

atmosfer kompetitif, berorientasi pada kekuatan dan politis. 

b. Budaya peran : pekerjaan dikontrol oleh prosedur dan peraturan. Peran 

atau deskripsi jabatan adalah lebih penting daripada orang yang 

mengisi jabatan tersebut. 

c. Budaya tugas : Tujuannya bersama-sama membawa orang yang tepat 

dan membiarkan mereka melakukan tugas. Pengaruhnya lebih 

didasarkan pada kekuatan ahli daripada kekuatan posisi atau pribadi. 

d. Budaya orang : individu adalah titik utama. Organisasi hanya ada 

untuk melayani individu yang ada dalam organisasi. 

Menurut Robbins (2003:251) ada tujuh karakter dari budaya organisasi, yaitu : 

1. Inovasi dan pengambilan resiko. 

Sejauh mana karyawan didorong untuk inovatif dan mengambil resiko. 

2. Perhatian ke rincian. 

Sejauh mana karyawan diharapkan memperlihatkan kecermatan, analisis, dan 

perhatian kepada rincian. 



3. Orientasi orang  

Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil pada orang 

yang berada dalam organisasi tersebut 

4. Orientasi hasil 

Sejauh mana manajemen memfokuskan pada hasil bukannya pada teknik dan 

proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. 

5. Orientasi tim 

Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim, bukan individu 

6. Keagresifan 

Sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif. 

7. Kemantapan 

Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo 

sebagai kontras dari pertumbuhan. 

1.5.3.2. Sumber-sumber Budaya Organisasi 

 Vecchio (1995:620), mengemukakan pendapatnya bahwa ada empat faktor 

yang berpengaruh pada asal mula sumber budaya organisasi, yaitu: 

1) Keyakinan dan nilai-nilai pendiri organisasi dapat menjadi pengaruh kuat 

pada penciptaan budaya organisasi. Selama kedudukan, keyakinan, dan nilai-

nilai dapat ditanamkan dalam kebijakan, program, dan pernyataan informal 

organisasi yang dihidupkan terus menerus oleh anggota organisasi 

selanjutnya. 



2) Norma sosial organisasi juga dapat memainkan peran dalam menentukan 

budaya organisasi. Budaya masyarakat sekitarnya memengaruhi budaya 

organisasi yang ada di dalamnya. 

3) Masalah adaptasi eksternal dan sikap terhadap kelangsungan hidup 

merupakan tantangan bagi organisasi yang harus dihadapi anggotanya melalui 

penciptaan budaya organisasi. 

4) Masalah integrasi internal dapat mengarahkan pada pembentukan budaya 

organisasi. 

1.5.3.3. Budaya Kerja Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS)  

 Visi PT pelindo III Cabang Semarang adalah nilai-nilai untuk mencapai visi 

perusahaan, visi Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) yaitu Berkomitmen 

Memacu Integrasi Logistik dengan Layanan Jasa Pelabuhan yang Prima. Perusahaan 

berharap selalu terdepan dalam memberikan layanan jasa perusahaan yang terbaik, 

yang dikelompokkan menjadi: 

1. Fokus kerja untuk kepuasan pelanggan 

2. Peduli pada stakeholder dan lingkungan 

3. Mengembangkan Integritas diri. 

Adapun misi dari Terminal Peti Kemas Semarang(TPKS) : 

1. Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang berlaku 

secara konsisten; 

2. Memacu kesinambungan daya saing industri nasional melalui biaya logistik 

yang kompetitif; 



3. Memenuhi harapan semua stakeholder melalui prinsip kesetaraan dan tata 

kelola perusahaan yang baik; 

4. Menjadikan SDM yang berkompeten, berkinerja handal, dan berpekerti luhur; 

5. Mendukung perolehan devisa negara dengan memperlancar arus perdagangan 

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan budaya kerja yang 

mencakup nilai-nilai  

1. Customer Focus 

Selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Melayani pelanggan secara 

inovatif sehingga memuaskan pelanggan dan tak bisa ditiru pesaing, 

berinteraksi dengan ramah dan santun serta proaktif dan responsif dalam 

mengidentifikasi kebutuhan serta keinginan pelanggan. 

Tangguh, karyawan Operator Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) 

bersikap tangguh baik dalam rangka melayani maupun menangani keluhan 

pelanggan dengan rasa percaya diri serta tegas dalam menjalankan sistem dan 

prosedur yang ada. Bersikap sabar dalam berinteraksi, tekun, dan bekerjasama 

dengan pelangan sehingga kepuasan pelanggan tercapai. Karyawan Terminal 

Peti Kemas Semarang (TPKS) selalu melakukan perbaikan berkelanjutan 

terhadap pelayanan yang telah dilakukan. 

2. Care 

Peka, karyawan Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) peka terhadap 

perubahan keinginan pemangku kepentingan (stakeholder) dan permasalahan 

lingkungan hidup, karena selalu tanggap akan situasi yang terjadi di 

sekitarnya. Selain itu, karyawan Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) 



selalu berinisiatif menjadi yang terdepan dalam kepedulian kepada pemangku 

kepentingan dan lingkungan melalui proses belajar berkelanjutan. 

Sigap, karyawan Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) selalu sigap yakni 

dengan siap sedia menjalankan tugas, cekatan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi, dan tangkas dalam melaksanakan tindakan nyata. 

Karyawan Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) mampu memberi solusi 

terkait permasalahan yang muncul, baik dalam lingkungan usaha maupun 

lingkungan hidup. 

3. Integrity 

Berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji, menjaga martabat serta menjunjung 

tinggi etika.  

Disiplin, karyawan Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) disiplin dalam 

menjalankan tugasnya, karena taat aturan, jujur, adil, dan terbuka, serta 

konsisten baik dalam setiap ucapan maupun tindakan. 

Tanggung jawab, karyawan Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) 

melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, baik dari segi hasil 

maupun proses karena didasari sikap amanah (komitmen). Karyawan 

Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) selalu bersungguh-sungguh menjaga 

nilai-nilai etika, selalu produktif dalam setiap kegiatan serta tuntas dalam 

bekerja  

 

 

 



1.5.4. Pengaruh Antar Variabel 

1.5.4.1. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 

 Kepemimpinan merupakan suatu sikap yang harus dimiliki seorang atasan 

dalam menjalankan suatu perusahaan, dimana sikap tersebut dapat berpengaruh bagi 

kehidupan perusahaan tersebut. Apabila atasan di dalamnya tidak dapat memimpin 

dengan baik, secara otomatis tidak ada hubungan kerjasama yang baik antara atasan 

dan karyawan, dampaknya perusahaan dapat tidak tercapai tujuannya.  

Menurut Veihzal Rivai, (2003:2-3), kepemimpinan secara luas meliputi proses 

mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut 

untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2002:22) kinerja adalah hasil kerja baik secara 

kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas 

sesuai tanggung jawab yang diberikan. 

 Dengan demikian semakin baik atasan berperilaku dan mempengaruhi maka 

karyawan akan bekerja lebih baik sehingga kinerja karyawan semakin meningkat. 

Dua hal tersebut saling berkaitan untuk meningkatkan kinerja karyawan 

dibutuhkansikap atasanyang bijak dalam memimpin, yang dapat membuat 

karyawannya merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Efektifnya dari kinerja 

apabila karyawan sudah merasa nyaman dengan atasannya akan dihasilkan kinerja 

yang sesuai dengan yang diinginkan. 

1.5.4.2.Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

 Kekuatan budaya berhubungan dengan kinerja (Tika, 2008:141) yaitu 

meliputi: 



1. Penyatuan tujuan 

Perusahaan berbudaya kuat, karyawan cenderung berbaris mengikuti penabuh 

gendering yang sama. 

2. Budaya kuat membantu kinerja bisnis karena menciptakan suatu tingkat 

motivasi yang luar biasa dalam diri karyawan. Niali-nilai dan perilaku yang 

dianut bersama membuat orang merasa nyaman dalam bekerja untuk sebuah 

perusahaan. Rasa komitmen atau loyal membuat orang berusaha lebih keras. 

3. Budaya kuat membantu kinerja karena memberikan struktur dan control yang 

dibutuhkan tanpa harus bersandar pada birokrasi formal yang mencekik yang 

dapat menekan tumbuhnya motivasi dan inovasi. 

Sukses tidaknya sebuah perusahaan terletak pada kuat tidaknya budaya 

organisasi tersebut, karena kinerja para individu dan kinerja perusahaan tidak 

akan dapat dipahami dengan baik kecuali dengan memahami budayanya 

(Sophiah, 2008:178). 

1.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang penulis ambil sebagai pembanding : 

1. Handoko pada tahun 2015 dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh 

Kepemimpinan, Budaya Kerja, dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang”. Dari hasil penelitiannya 

adanya hubungan yang cukup kuat antara kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang. Adanya hubungan 

yang cukup kuat antara budaya kerja terhadap kinerja karyawan PT Pelindo 

III Cabang Tanjung Emas Semarang. 



2. Kusuma pada tahun 2013 dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh 

Kepemimpinan, Motivasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Di Kota Semarang”. Dari 

hasil penelitiannya kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Tingkat keeratan hubungan kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan cukup kuat. 

3. Sirait pada tahun 2017 dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Budaya 

Organisasi, Lingkungan Kerja, dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

pada Hotel Patra Jasa Semarang”. Dari hasil penelitiannya budaya organisasi 

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

4. Firmansyah pada tahun 2012 dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh 

Kepemimpinan, Kompensasi,Lingkungan Kerja, dan terhadap Kinerja 

Karyawan pada Bagian produksi PT. PRIMATEXCO Indonesia Batang”. Dari 

hasil penelitiannya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 

5. Setyowati pada tahun 2014 dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Budaya 

Kerja dan Penerapan Good Corporate terhadap Kinerja Karyawan PT. Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos Ungaran 50500”. Dari hasil penelitiannya 

budaya kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

1.6. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian 

yang disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang masih bersifat praduga karena 

masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis memberikan arah dan tujuan 



pelaksanaan penelitian sehingga terhindar dari penelitian yang tidak bertujuan. 

Supaya penelitian ini terarah maka diperlukan rumusan sebagai berikut  

 Diduga ada pengaruh positif antara proses kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan 

 Diduga ada pengaruh positif antara proses budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan 

 Diduga ada pengaruh positif antara proses kepemimpinan dan budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Hipotesis 
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Keterangan : 

Kepemimpinan ( X1 )    : Variabel Independen ( Variabel Bebas ) 
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Budaya Organisasi ( X2 )   : Variabel Independen ( Variabel Bebas ) 

Kinerja Karyawan ( Y )   : Variabel Dependen ( Variabel Terikat ) 

1.7. Definisi Konseptual 

1.7.1. Variabel Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah keseluruhan proses bekerja dari individu yang hasilnya dapat 

digunakan landasan untuk menentukan apakah pekerjaan individu tersebut baik atau 

sebaliknya ( Muhammad Zainur Roziqin, 2010:41) 

1.7.2. Variabel Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui 

komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk 

menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang 

hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu (Anoraga,1992)  

1.7.3. Variabel Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua 

anggota organisasi yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara 

berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem paket dan dapat dijadikan acuan 

berperilaku dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan (Moeljono, 2003:21) 

1.8. Definisi Operasional 

 Secara operasional variable perlu didefinisikan yang bertujuan untuk 

menjelaskan makna variable penelitian.Singarimbun dalam Riduwan (2009:281) 

memberikan pengertian tentang definisi operasional adalah unsur penelitian yang 

memberikan petunjuk bagaimana variable itu diukur. 



Adapun pendefinisian secara operasional dari masing-masing variabl dalam 

penelitian ini adalah  

1. Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai karyawan baik secara 

individu ataupun kelompok dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab 

dan standar kerja yang ada. 

Adapun indikator-indikatornya sebagai berikut : 

1) Kemampuan mencapai target yang ditentukan perusahaan 

2) Kesanggupan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai standar 

yang ditetapkan 

3) Frekuensi melakukan kesalahan dalam bekerja 

4) Tanggung jawab ketika menyelesaikan pekerjaan 

5) Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan 

2. Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan kemampuan atasan untuk memotivasi karyawan 

Operator Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) agar dapat bekerja sama 

dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Adapun indikator-indikatornya sebagai berikut : 

a) Kemampuan atasan berkomunikasi  

b) Kemampuan atasan untuk menguasai / mempengaruhi orang lain 

c) Perhatian atasan kepada karyawan 

d) Atasan terbuka terhadap saran 

e) Ketegasan atasan dalam mengambil keputusan 



3. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan nilai dan norma yang perlu diterapkan dalam 

perusahaan sebagai dasar tindak seluruh karyawan Operator Terminal Peti 

Kemas Semarang (TPKS). 

Adapun indikator-indikatornya sebagai berikut : 

1. Fokus kerja untuk kepuasan pelanggan 

a) Ramah dan santun dalam melayani pelanggan 

b) Tanggap dalam melayani kebutuhan dan keluhan pelanggan 

c) Tekun dalam menjalankan tugas 

d) Ada kemauan untuk memperbaiki diri dalam bekerja 

2. Peduli Kepada Pelanggan: 

a) Tanggap terhadap kesulitan pelanggan 

b) Kesediaan dalam memberi solusi pada kesulitan pelanggan 

3. Memiliki integritas yang tinggi: 

a) Mampu memuaskan pelanggan 

b) Meningkatkan kualitas diri 

c) Taat pada aturan perusahaan 



Tabel 1.2 

Variabel dan Indikator Penelitian 

 

Variabel Indikator Pertanyaan 

Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah keseluruhan 

proses bekerja dari individu 

yang hasilnya dapat 

digunakan landasan untuk 

menentukan apakah 

pekerjaan individu tersebut 

baik atau sebaliknya ( 

Muhammad Zainur 

Roziqin, 2010:41) 

1. Kemampuan 

karyawan dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan sesuai 

standar yang 

ditetapkan 

2. Frekuensi melakukan 

kesalahan 

3. Tanggung jawab 

ketika melakukan 

kesalahan dalam 

 “Standar pekerjaan yang ditetapkan 

oleh perusahaan memudahkan saya 

dalam menyelesaikan pekerjaan” 

 “Saya merasa kesulitan mengikuti 

standar pekerjaan yang telah 

ditetapkan” 

 Apakah saudara pernah melakukan 

kesalahan dalam bekerja ? 

 Apakah ketika melakukan 

kesalahan dalam bekerja, Saudara 

akan bertanggung jawab untuk 



bekerja 

4. Tanggung jawab 

ketika menyelesaikan 

pekerjaan 

5. Ketepatan waktu 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

menyelesaikannya? 

 Apakah saudara mampu 

menyelesaikan pekerjaan dengan 

tepat waktu? 

 Apakah saudara dalam bekerja 

dapat mencapai target yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan? 

Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk 

mempengaruhi pihak lain, 

melalui komunikasi baik 

langsung maupun tidak 

langsung dengan maksud 

untuk menggerakkan 

orang-orang agar dengan 

1. Kemampuan atasan 

berkomunikasi secara 

efektif 

2. Kemampuan atasan 

untuk menguasai / 

mempengaruhi orang 

lain 

3. Perhatian atasan 

kepada karyawan 

 Bagaimana kemampuan atasan 

saudara dalam berkomunikasi ? 

 Apakah atasan mendorong 

karyawannya agar dapat mencapai 

target yang telah ditentukan ? 

 Menurut saudara, bagaimanakah 

kemampuan atasan saudara 

mempengaruhi karyawan dalam 

bekerja? 



penuh pengertian, 

kesadaran, dan senang hati 

bersedia mengikuti 

kehendak pimpinan itu 

(Anoraga,1992) 

4. Atasan terbuka 

terhadap saran 

5. Ketegasan atasan 

dalam mengambil 

keputusan 

 Setujukah saudara dengan 

pernyataan, “Atasan memberi 

perhatian kepada karyawan dengan 

baik” 

 Apakah atasan memberikan 

kesempatan kepada para karyawan 

untuk mendiskusikan masalah-

masalah dengan atasan? 

 Apakah atasan terbuka terhadap 

saran dari seluruh karyawan? 

 Apakah atasan tegas dalam 

mengambil keputusan ketika ada 

masalah? 

 



Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah suatu 

sistem nilai-nilai yang diyakini oleh 

semua anggota organisasi yang 

dipelajari, diterapkan serta 

dikembangkan secara 

berkesinambungan, berfungsi 

sebagai sistem paket dan dapat 

dijadikan acuan berperilaku dalam 

berorganisasi untuk mencapai 

tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan (Moeljono, 2003:21) 

1. Fokus kerja untuk kepuasan 

pelanggan: 

o Ramah dan santun dalam 

melayani pelanggan 

o Tanggap dalam melayani 

kebutuhan dan keluhan 

pelanggan 

o Tekun dalam menjalankan 

tugas 

o Ada kemauan untuk 

memperbaiki diri dalam 

bekerja 

2. Peduli kepada pelanggan: 

o Tanggap terhdap kesulitan 

pelanggan 

o Kesediaan dalam memberi 

solusi pada kesulitan pelanggan 

3. Memiliki integritas yang 

tinggi: 

 Mampu memuaskan pelanggan 

 Meningkatkan kualitas diri 

 Setujukah saudara dengan 

pernyataan, “Dibutuhkan 

sikap ramah dan santun dalam 

melayani pelanggan” 

 Setujukah saudara dengan 

pernyataan, “Setiap karyawan 

harus tanggap melayani 

kebutuhan pelanggan” 

 Apakah saudara memberikan 

respon ketika dihadapkan 

dengan pelanggan yang 

mendapatkan kesulitan? 

 Setujukah saudara dengan 

pernyataan, “Setiap karyawan 

harus tanggap menerima 

keluhan pelanggan” 

 Apakah saudara bersedia 

memberikan solusi pada saat 

pelanggan mengalami 

kesulitan? 

 Setujukah saudara dengan 

pernyataan, “untuk berhasil 

bekerja di perusahaan 

dibutuhkan ketekunan” 

 Untuk dapat memuaskan 



1.9. Metode Penelitian 

 Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Subyek pada penelitian ini adalah manusia, yaitu para 

karyawan. Dari merekalah didapatkan data-data yang dibutuhkan yaitu data mengenai variabel 

kepemimpinan (X1) dan variabel budaya organisasi (X2) sebagai variabel independent. 

Sedangkan variabel kinerja karyawan (Y) sebagai variabel dependent.Dalam metode penelitian 

akan dijelaskan mengenai tipe penelitian, populasi, dan sampel, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. 

 1.9.1 Tipe penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatory research. 

Eksplanatory research ini ditujukan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh antara variable 

independen dengan variabel dependen.Penelitian ini akan menjelaskan pengaruh antara 

kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawanOperatorTerminal Peti Kemas 

Semarang (TPKS). 

1.10. Populasi dan Sampel 

1.10.1. Populasi 

 Menurut Sugiyono (2010:115) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi 

bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan 

sekedar jumlah yangada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik 

sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 

Terminal Peti Kemas Semarang yang berjumlah 74 orang. 



1.10.2. Sampel 

 Sampel merupakan wakil dari populasi. Menurut Sugiyono (2010:116) sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini 

menggunakan teknik probablility sampling yaitu pengambilan sampel yang memberikan peluang 

atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.  

Sampel yang akan dipilih oleh penulis untuk penelitian ini adalah sampel jenuh. 

1.11. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik probability sampling 

dengan menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus dimana semua anggota populasi 

dijadikan sampel, yaitu seluruh karyawan yang ada pada Operator Terminal Peti Kemas 

Semarang sebanyak 74 orang. 

1.12. Sumber Data 

 Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. 

1.12.1 Data Primer 

 Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau langsung 

melalui objeknya. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan membagikan kuesioner 

kepada obyek penelitian dan diisi secara langsung oleh responden. 

1.12.2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media 

perantara. Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan, yaitu dari buku yang berkaitan 

dengan penempatan dan prestasi kerja, internet, dan literatur ilmiah. 

1.12.3. Metode Pengumpulan Data 



Untuk memperoleh data dengan tingkat validitas tinggi, maka perlu ditetapkan teknik-

teknik pengumpulan datanya. Beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam 

penelitian ini antara lain : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu 

(Esterberg 2002). Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laoran tentang 

diri sendiri atau  self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan 

pribadi. Biasanya dengan metode wawancara akan memperoleh data yang valid dan 

dapat dipercaya. 

b. Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mmberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan 

pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. 

Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan 

tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup 

atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui 

pos, atau internet. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi diperlukan oleh peneliti untuk memperoleh data secara tidak langsung 

melalui perantara agar dapat meminimalkan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-

permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan 



memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Data-data yang diperlukan berupa 

hasil riset terdahulu mengenai kepemimpinan, budaya organisasi dan kinerja 

karyawan. Dapat juga dengan menggunakan catatan yang ada pada perusahaan dan 

mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti. 

1.12.4. Metode Pengolahan Data 

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka langkah selanjutnya dalam penelitian 

melakukan pengolahan data. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Editing 

Sebelum data diolah maka perlu dipastikan data tersebut benar atau tidak. Maka perlu 

dilakukan editing data dengan cara menyeleksi dan meneliti kembali data yang masuk 

dengan memilih dan memeriksa data satu per satu untuk dikelompokan, yaitu data yang 

sudah benar dan data yang masih belum sempurna. Kemudian dilakukan perbaikan/ 

pencarian data kembali. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan data yang benar dan 

berkualitas sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan tidak terdapat 

ketidaklengkapan, kepalsuan dan penyimpangan data.  

b. Scoring 

Merupakan kegiatan pemberian nilai atau harga berupa nilai atau harga berupa angka 

pada jawaban untuk memperoleh  data kuantitatif yang diperlukan dalam pengujian 

hipotesis. 

c. Tabulating 

Tahapan pemasukan data-data ke dalam tabel dan mengatur angka-angka sehingga 

memudahkan dalam menghitung. 



1.12.5. Skala Pengukuran 

Dalam penelitian ini digunakan skala Likert. Menurut Sugiono (2010:132), skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dam persepsi seseorang atau kelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. 

Skala Likert mempunyai interval 1-5, jawaban yang mendukung pertanyaan atau 

pernyataan diberi skor tertinggi dan untuk jawaban yang tidak mendukung pertanyaan atau 

pernyataan diberi skor terendah. Adapun pemberian bobot nilai variabel sebagai berikut : 

a. Jawaban sangat setuju atau sangat mendukung diberi nilai 5 

b. Jawaban setuju atau mendukung diberi nilai 4 

c. Jawaban cukup setuju atau cukup mendukung diberi nilai 3 

d. Jawaban tidak setuju atau tidak mendukung diberi nilai 2 

e. Jawaban sangat tidak setuju atau sangat tidak mendukung diberi nilai 1 

1.12.6. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

Setelah semua yang diperlukan berhasil dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengolahan data dan menganalisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan 

dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel 

dalam penelitian dengan menggunakan perhitungan perhitungan atau uji statistik dari data yang 

diperoleh yang berasal dari jawaban wawancara dan data primer. Pengujian statistik dimaksud 

untuk membuktikan kebenaran hipotesis penelitian. 



Metode analisis ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner 

dan digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk angka-angka dan perhitungan dengan 

metode statistik. Data tersebut harus diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan 

menggunakan tabel-tabel tertentu untuk memudahkan dalam menganalisis, untuk itu akan 

digunakan program analisis SPSS (Statistical Package for Sosial Science). SPSS adalah suatu 

software yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik untuk 

statistik parametrik maupun non-parametrik dengan basis windows. 

1.12.7. Uji Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner dari suatu 

indikator variabel. Variabel X1adalah rekruitmen dan pengukuran yang dilakukan pada variabel 

ini adalah mengenai baik buruknya latar belakang dan pengalaman calon karyawan pada 

perusahaan tersebut. Variabel X2adalah variabel seleksi dan pengukuran dari variabel ini 

mengenai layak atau tidaknya tenaga kerja tersebut di perusahaan. Variabel X3 adalah variabel 

penempatan dan pengukuran yang dilakukan pada variabel ini adalah nyaman atau tidak 

karyawan terhadap posisi barunya. Sedangkan Variabel Y dari penelitian ini adalah Kinerja dan 

pengukuran yang dilakukan adalah mengenai tinggi rendahnya kinerja karyawan pada 

perusahaan. Suatu kuesioner dikatakan valid jika indikator itu dapat mengukur variabel. 

Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan SPSS. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai 

korelasi r hitung > r tabel. Untuk mengetahui skor masing-masing item pertanyaan valid atau 

tidak, maka ditetapkan kriteria statistic sebagai berikut: 

 Jika r hitung > r tabel bernilai positif, maka variabel tersebut valid. 

 Jika r hitung < r tabel, maka variabel tersebut tidak valid. 



 Jika r hitung > r tabel tetapi bertanda negatif, maka Ho akan tetap ditolak dan Ha 

diterima. 

1.12.8. Uji Reabilitas Data 

Uji Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukan konsistensi suatu alat pengukur 

didalam mengukur suatu gelaja yang sama. Reliabilitas sebenarnya adalah apabila variabel 

dengan indikator yang sama dilakukan pengukuran berulang-ulang hasilnya akan tetap sama. 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau konstan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2007:4). SPSS memberikan fasilitas 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Croncbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel 

apabila sebagai berikut: 

 Hasil α > 0,60 maka reliabel 

 Hasil α < 0,60 maka tidak reliabel 

1.13. Teknik Analisis Data 

1.13.1. Analisis Kualitatif 

Adalah suatu analisa pengolahan data dalam bentuk uraian atau penggambaran tentang 

gejala atau fenomena yang sedang diteliti, terutama mengenai kepemimpinan dan budaya 

organisasi terhadap Kinerja Karyawan. Kemudian data yang ada diinterpretasikan sedemikian 

rupa dengan tetap mengacu pada teori yang melandasi penelitian ini. Penggunaan analisa ini 

dalam rangka penggambaran atau penjelasan tentang hubungan yang ada. 

1.13.2. Analisis Kuantitatif 

Adalah suatu analisa yang digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel dalam 

penelitian dengan menggunakan perhitungan-perhitungan atau uji statistik. Metode statistik 

memberikan cara yang objektif guna mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kuantitas 



serta menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Alat analisa yang digunakan dalam analisa 

ini adalah : 

1.13.2.1. Koefisien Korelasi 

Uji Korelasi ini digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan variabel 

independen yaitu kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap variabel dependen yaitu kinerja. 

Selain itu juga digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Tujuan analisis korelasi adalah ingin 

mengetahui apakah diantara dua variabel terdapat hubungan, dan jika terdapat hubungan, 

bagaimana arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Secara teoritis dua variabel 

dapat sama sekali tidak berhubungan (r = 0), berhubungan secara sempurna (r = 1), atau antara 

kedua angka tersebut. Arah korelasi juga dapat positif (berhubungan searah) atau negatif 

(berhubungan berlainan arah). Untuk menentukan keeratan hubungan/koefisien korelasi antar 

variabel tersebut, menggunakan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Pedoman Interpelasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 Korelasi Sangat Rendah 

0,20 - 0,399 Korelasi Rendah 

0,40 - 0,599 Korelasi Sedang 

0,60 - 0,799 Korelasi Kuat 

0,80 - 1,000 Korelasi sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2010:250) 



1.13.2.2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana adalah analisis untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) misalkan pengaruh antara 

variabel pengalaman kerja dengan variabel kinerja. Persamaan umum regresi linear sederhana 

adalah sebagai berikut :  

Y = ɑ + bX 

Koefisien-koefisien a dan b dihitung atau ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

Y : Variabel Dependen 

X : Variabel Independen 

ɑ : Nilai Konstanta 

b : Koefisien Regresi 

 

1.13.2.3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari 

satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat.(Y). Jadi analisis regresi 

berganda akan dilakukan bila jumlah variabel bebasnya minimal dua. 



Persamaan regresi untuk dua prediktor adalah : 

Y = a+b1X1+b2X2+b3X3 

Keterangan : 

Y  = Variabel terikat 

X1  = Variabel bebas pertama 

X2  = Variabel bebas kedua 

X3  = Variabel bebas ketiga 

a  = Bilangan tetap / konstanta 

b1  = Koefisien regresi X1 terhadap Y 

b2  = Koefisien regresi X2 terhadap Y 

Untuk dapat membuat ramalan melalui regresi, maka data setiap variabel harus tersedia. 

Selanjutnya berdasarkan data itu peneliti dapat menemukan persamaan melalui perhitungan.  

1.13.2.4. Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur kebenaran model analisis regresi. 

Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Jika nilai R
2 

mendekati nilai satu (1), maka 

variabel independen (X) semakin dekat hubungannya dengan variabel dependen (Y), yang dapat 

diartikan bahwa variabel-variabel independen (X) memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005:83). 

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang mencerminkan seberapa baik regresi. Sampel 

sesuai dengan data yang dibentuk dari formula persamaan regresi untuk mengukur kebenaran 

nilai analisa regresi. Dari koefisien determinasi ini dapat diperoleh suatu nilai untuk memperkuat 

besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variasi naik turunnya 

variabel dependen yang biasanya dinyatakan dalam presentase. Rumus yang digunakan adalah : 



KD = (R
2
) x 100 % 

Keterangan : 

KD = Koefisien Determinasi 

R
 2 

 = Determinasi 

1.13.2.5. Pengujian Hipotesis 

1.13.2.5.1. Uji Signifikansi (t) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat, apakah variabel bebas benar-benar berpengaruh terhadap variabel terikat secara terpisah 

atau parsial (Ghozali, 2005). Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah : 

Ho  : Variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. 

Ha  : Variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2011) adalah dengan menggunakan angka 

probabilitas signifikansi, yaitu : 

1. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara 

individual berpengaruh berarti atau tidak terhadap variabel terikat (Y) menggunakan rumus 

berikut : 

  √
   

    

 

 

Keterangan : 



 t = nilai t hitung 

 n = jumlah ukuran data 

r = koefisien korelasi (sebagai perbandingan) 

r
2
 = koefisien determinasi 

 

Selain itu uji t parsial digunakan dalam penelitian untuk membandingkan angka t hitung 

dengan t tabel, yang memiliki kriteria sebagai berikut : 

 Apabila t hitung <  t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, maka tidak ada pengaruh 

antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

 Apabila t hitung > t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak, maka tidak ada pengaruh 

antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

Gambar 1.2 

Kurva Hasil Uji t (one tail) 

 

1.13.2.5.2. Uji F 

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh 

variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). 

Rumus yang digunakan adalah : 

F  = R
2
/ k 

(1-R
2
) / (n-k-1) 

 



 

Keterangan : 

R
2
 = koefisien korelasi linear berganda 

k = banyaknya variabel independen 

n = jumlah sampel 

Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah: 

1. Ho diterima apabila F penelitian (hitung) ≤ F tabel, artinya variabel bebas (X) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya 

(Y). 

2. Ha diterima apabila F penelitian (hitung) ≥ F tabel, artinya variabel bebas (X) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya 

(Y). 

Dasar peningkatan keputusannya adalah dengan menggunakan angka probabilitas 

signifikansi, yaitu : 

1. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha diterima. 

Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel apabila F tabel > F hitung, maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, apabila F tabel < F hitung, maka Ho ditolak Ha diterima. 
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