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ABSTRAK

Karyawan memiliki peranan yang penting bagi setiap perusahaan. Melihat peran

penting karyawan bagi perusahaan tersebut, maka sudah sepantasnya apabila

perusahaan menaruh perhatian lebih kepada para karyawan tersebut.

Mengindikasikan adanya kepemimpinan transaksional yang berpengaruh terhadap

kinerja karyawan di dalam suatu perusahaan. Kepemimpinan dari seorang

pemimpin di dalam perusahaan mampu memotivasi karyawan dan selanjutnya

dapat juga mempengaruhi kinerja karyawan yang bersangkutan. Tujuan penelitian

ini adalah untuk menganilisis dan membuktikan pengaruh kepemimpinan

transaksional terhadap kinerja karyawan dan kepemimpinan transaksional

terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening.

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu : kepemimpinan transaksional (X),

motivasi kerja (Z) dan kinerja karyawan (Y). Penelitian ini dilakukan pada PT.

Telekomunikasi Selular (Telkomsel) graPARI Pemuda Surabaya dengan

mengambil sampel karyawan bagian direct sales. Pendekatan penelitian yang

digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang secara keseluruhan melibatkan 32

responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

jalur (path analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan

transaksional memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan

dan motivasi kerja sebagai variabel intervening dari pengaruh kepemimpinan

transaksional memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan.

Kata kunci : kepemimpinan transaksional, motivasi kerja, kinerja karyawan
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ABSTRACT

Employees have an important role for any company. By seeing those important

role, then it is appropriate to put excessive attention to these employees indicate

that transactional leadership influence on the performance of any employee in a

company. The leadership of a leader in a company is able to motivate the

employees and subsequently may also affect the performance of the employee

concerned. The purpose of this research is to analyze and prove the effect of

transactional leadership on employee’s performance and transactional leadership

on employee’s performance with work motivation as an inverning variable. This

research consists of three variable, they are: transactional leadership (X), work

motivation (Z) and employee’s performance (Y). This research was done on PT.

Telekomunikasi Selular (Telkomsel) graPARI Pemuda Surabaya by taking

samples from employees of direct sales. The approach that was used in this

research is a quantitative approach that involved 32 respondents overall.

Analytical techniques used in this research is the path analysis. The results of this

research suggest that transactional leadership has a significant and positive impact

on employee’s performance and work motivation as an intervening variable of

influence transactional leadership that has a significant and positive impact on

employee’s performance.

Key words: Transactional leadership, work motivation, employee’s performance
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Karyawan memiliki peranan yang penting bagi setiap perusahaan. Berbeda 

dari s ebuah m esin, ka ryawan m ampu t erus b erkembang da n m ampu m elakukan 

berbagai aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Melihat peran penting karyawan 

bagi pe rusahaan t ersebut, maka s udah sepantasnya apabila perusahaan m enaruh 

perhatian lebih kepada para karyawan tersebut. 

Salah s atu a spek yang pe rlu di tinjau ol eh p erusahaan t erkait pa ra 

karyawannya adalah perihal ki nerja ka ryawan yang bersangkutan. Tinjauan 

tersebut pe rlu di lakukan s ebab t erdapat i ndikasi yang ku at ba hwa ki nerja 

perusahaan be rgantung pa da ke optimalan ki nerja ka ryawan. Komardi ( 2009) 

mengungkapkan ba hwa ki nerja pe rusahaan t entunya be rgantung pa da ki nerja 

individu-individu (karyawan) yang ada pada perusahaan tersebut. Di samping itu, 

perlu di ketahui pul a b ahwa s elain d apat m empengaruhi ki nerja p erusahaan, 

kinerja ka ryawan yang optimal j uga di butuhkan unt uk m enghadapi t antangan-

tantangan di  m asa de pan, di  m ana t erdapat pe rsaingan yang s emakin ke tat di  

dalam bi snis s eiring dengan m akin de rasnya a rus pe rubahan, m unculnya 

gelombang privatisasi, serta p embukaan pa sar d an paradigma p engelolaan yang 

pro pasar (Komardi, 2009). 

Harus disadari pula bahwa tinjauan yang dilakukan oleh perusahaan tidak 

boleh berhenti s ampai pa da t ahap ki nerja k aryawan yang dimilikinya s aja. 
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Perusahaan j uga p erlu unt uk m eninjau pe rihal a spek-aspek yang da pat 

mempengaruhi t ingkat ki nerja s eorang k aryawan. Apabila pe rusahaan m ampu 

mengetahui dan meninjau aspek-aspek yang dapat mempengaruhi t ingkat kinerja 

seorang k aryawan, m aka pe rusahaan yang bersangkutan da pat m emiliki 

kesempatan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja karyawan 

yang dimilikinya.  

Riyadiningsih dan Pujiastuti (2007) mengemukakan bahwa kepemimpinan 

yang e fektif akan sangat be rpengaruh terhadap kinerja ka ryawan di da lam suatu 

perusahaan. Hal tersebut, tentu mengindikasikan bahwa karyawan akan memiliki 

kinerja yang optimal atau melebihi yang diharapkan jika kepemimpinan di dalam 

perusahaan berjalan de ngan e fektif. Handajani ( 2007) j uga m engungkapkan 

bahwa efektivitas pemimpin dalam menghadapi berbagai aktivitas di  perusahaan 

dewasa i ni s angat di tentukan ol eh kua litas hubu ngan antara pe mimpin t ersebut 

dengan para karyawan yang dipimpinnya. Dengan demikian, dari pemaparan yang 

telah di lakukan, da pat di pahami ba hwa ke pemimpinan s eorang pe mimpin da n 

bagaimana ca ra-cara yang di lakukan s eorang p emimpin unt uk m emimpin pa ra 

karyawannya, m emiliki pe ranan pe nting b agi pe mimpin yang be rsangkutan, 

karyawan, maupun juga bagi perusahaan. 

Bass ( 1985) d alam H andajani ( 2007) mengemukakan t ipe-tipe 

kepemimpinan yang u mum di jumpai d i pe rusahaan, yaitu, ke pemimpinan 

transaksional dan kepemimpinan transformasional. Bass (1985) dalam Handajani 

(2007) j uga m engemukakan ba hwa k epemimpinan t ransaksional da n 

kepemimpinan t ransformasional a kan m emiliki pe ngaruh yang be rbeda pa da 
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kinerja ka ryawan. K epemimpinan t ransaksional m endorong ka ryawan unt uk 

mencapai tingkat kinerja yang telah disepakati. Pada tahap ini, imbalan karyawan 

disesuaikan de ngan de ngan s eberapa m emuaskan kinerjanya. Di s isi l ain, 

kepemimpinan t ransformasional a kan m enyebabkan ka ryawan m elakukan 

pekerjaan melebihi apa yang t elah di tetapkan ( karena adanya pe ngaruh dari 

pemimpin). Pada tahap ini, tingkat usaha ekstra yang ditunjukkan karyawan dapat 

disebabkan oleh komitmen karyawan pada pemimpin atau misi-misi tertentu yang 

karyawan t ersebut m iliki ( sehingga m ereka m au be rkinerja l ebih ba ik da ri a pa 

yang telah ditetapkan). 

Melmambessy (2008) mengungkapkan, pemimpin di perusahaan memiliki 

pengaruh unt uk m emotivasi ka ryawan a gar m emiliki g airah s erta ki nerja yang 

optimal. Melalui pandangan tersebut, tentu dapat dipahami bahwa kepemimpinan 

dari s eorang pe mimpin di  da lam pe rusahaan m ampu m emotivasi ka ryawan da n 

selanjutnya d apat j uga m empengaruhi ki nerja ka ryawan yang be rsangkutan. 

Bashor ( 2007) j uga m engemukakan ba hwa m otivasi ke rja yang di berikan ol eh 

pemimpin akan mendorong karyawan untuk memberikan semua kemampuan yang 

dimilikinya s ecara m aksimal da n buka n ha nya k emampuan dasar yang dimiliki 

karyawan yang be rsangkutan ( seperti: ke mampuan i ntelektual da n ke mampuan 

fisik). Secara ke seluruhan, melalui p andangan-pandangan yang telah 

dikemukakan, dapat dipahami terdapat indikasi bahwa motivasi kerja (karyawan) 

mampu memediasi hubungan kepemimpinan dan kinerja karyawan di dalam suatu 

perusahaan. 
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Perlu di ketahui, pe nelitian i ni he ndak di lakukan di  P T. T elekomunikasi 

Selular ( Telkomsel) GraPARI Pemuda S urabaya. P T. Telekomunikasi S elular 

(Telkomsel)GraPARI Pemuda S urabaya m erupakan ba gian da ri PT. 

Telekomunikasi S elular(Telkomsel)yang di kenal di  Indonesia be rgerak pa da 

industri telekomunikasi. Bergerak pada industri telekomunikasi di Indonesia jelas 

bukan pe rkara m udah, sebab persaingan pa da i ndustri i ni s angatlah ke tat. Hal 

tersebut t entu j uga di rasakan PT. Telekomunikasi S elular ( Telkomsel) GraPARI 

Pemuda Surabaya sebagai bagian dari industri telekomunikasi di Indonesia. 

Persaingan yang ke tat di i ndustri te lekomunikasi jelas m endesak PT. 

Telekomunikasi S elular ( Telkomsel)GraPARI Pemuda S urabaya unt uk m emiliki 

karyawan yang mampu berkinerja secara optimal. Secara lebih khusus, karyawan 

yang de mikian di butuhkan pada bagian p enjualan, m engingat pe njualan yang 

optimal da pat m endukung P T. T elekomunikasi S elular ( Telkomsel)GraPARI 

Pemuda Surabaya untuk bertahan dan bersaing dengan para kompetitor. 

Karyawan di  ba gian direct sales merupakan salah satu harapan bagi P T. 

Telekomunikasi S elular ( Telkomsel) GraPARI Pemuda S urabaya unt uk mampu 

bersaing d engan para k ompetitornya. F ungsi ut ama ka ryawan di b agian direct 

sales adalah menangani penjualan da n m emperkenalkan p roduk da ri P T. 

Telekomunikasi S elular ( Telkomsel), khus usnya ka rtu pe rdana dengan 

digabungnya layanan khusus yang dibuat oleh Telkomsel, layanan tersebut adalah 

layanan yang di jual unt uk kom unitas ( seperti :  s ekolah, ka mpus, p erkantoran, 

industri) tidak dijual secara umum. Mengingat fungsi utama karyawan di bagian 

direct sales adalah m engurus p enjualan d an memperkenalkan pr oduk, m aka 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL AMIRA SORAYA FAHMI



5 
 

pimpinan di PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel)GraPARI Pemuda Surabaya 

memberikan target-target tertentu bagi karyawan. Tujuan dari adanya target-target 

ini adalah supaya kinerja karyawan di bagian direct sales dapat semakin optimal. 

Di s amping itu, dari hasil w awancara yang di lakukan dengan bagian HRD P T. 

Telekomunikasi Selular (Telkomsel)GraPARI Pemuda Surabaya, dapat diketahui 

bahwa karyawan di bagian direct sales tidak hanya dibebani dengan target-target, 

melainkan juga diberikan kompensasi yang layak apabila mampu bekerja optimal 

serta m ampu m encapai t arget-target yang t elah ditetapkan. W awancara y ang 

dilakukan de ngan s alah s eorang ka ryawan di ba gian direct sales, juga 

memberikan gambaran bahwa pimpinan yang ada di PT. Telekomunikasi Selular 

(Telkomsel)GraPARI Pemuda Surabaya banyak memberikan kepercayaan kepada 

para ka ryawan. Bentuk pemberian kepercayaan itu terlihat da ri ke bebasan yang 

diberikan pi mpinan ke pada ka ryawan unt uk m encari a tau m embuat e ven-even 

yang d apat di kaitkan de ngan pr oduk-produk T elkomsel. M engacu pa da 

pemaparan t ersebut, i ndikasi a danya ke pemimpinan transaksional di  P T. 

Telekomunikasi Selular (Telkomsel) GraPARI Pemuda Surabaya semakin terlihat. 

Bukti adanya indikasi kepemimpinan transaksional di PT. Telekomunikasi Selular 

(Telkomsel) G raPARI Pemuda S urabaya d engan m elakukan wawancara dengan 

karyawan bagian direct sales. M elakukan pre researchhanya d engan beberapa 

karyawan yaitu 5 orang karyawan, dengan memberikan empat pertanyaan diambil 

dari ka rakteristik yang di paparkan ol eh R obbins da n Judge ( 2008:91) sebagai 

berikut : 
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Tabel 1.1 
Pre ResearchIndikasi Gaya Kepemimpinan Transaksional 

Pertanyaan 
 
 
Nomor 

Pemimpin 
menjanjikan 
penghargaan (misal 
: komisi / bonus ) 
apabila mampu 
mencapai target 

Pemimpin aktif 
mencari 
penyimpangan 
aturan yang 
terjadi 
diperusahaan 

Pemimpin hanya 
mengambil 
tindakan apabila 
target 
diperusahaan 
tidak tercapai 

Pemimpin tidak 
ragu 
memberikan 
kepercayaan 
kepada 
bawahannya 

1.  Sangat memenuhi Iya Iya Tidak Ragu 

2.  Cukup Memenuhi Iya Iya Tidak Ragu 

3.  Sangat memenuhi Iya Iya Tidak Ragu 

4.  Sangat memenuhi Iya Iya Tidak Ragu 
5.  Sangat memenuhi Iya Iya Tidak Ragu 

Sumber : Hasil Wawancara  

Dengan adanya p ertanyaan tersebut da pat unt uk membuktikan adanya indikasi 

kepemimpinan t ransaksional t erhadap ka ryawan PT. Telekomunikasi S elular 

(Telkomsel) G raPARI Pemuda S urabaya bagian direct sales. Hal ini  te ntunya 

menjadi m enarik apabila na ntinya di kaitkan de ngan m otivasi ke rja da n ki nerja 

karyawan di PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) GraPARI Pemuda Surabaya 

bagian direct sales. 

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang masalah di atas, tentu 

menarik unt uk di lakukan s ebuah pe nelitian yang terkait kepemimpinan 

transaksional, m otivasi ke rja, serta ki nerja da ri karyawan PT. Telekomunikasi 

Selular (Telkomsel)GraPARI Pemuda Surabaya. Secara lebih spesifik, penelitian 

yang di lakukan a kan m engambil j udul “Pengaruh K epemimpinan T ransaksional 

Terhadap Kinerja K aryawan PT. Telekomunikasi S elular ( Telkomsel)GraPARI 

Pemuda S urabaya Bagian Direct Salesdengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel 

Intervening”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang t elah di lakukan pa da bagian l atar be lakang 

masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan berikut ini: 

1. Apakah ke pemimpinan t ransaksional be rpengaruh s ignifikan t erhadap 

kinerja ka ryawan PT. T elekomunikasi S elular ( Telkomsel) GraPARI 

Pemuda Surabaya bagian direct sales? 

2. Apakah ke pemimpinan t ransaksional be rpengaruh s ignifikan t erhadap 

kinerja ka ryawan PT. T elekomunikasi S elular ( Telkomsel) GraPARI 

Pemuda S urabaya bagian direct salesdengan motivasi ke rja s ebagai 

variabel intervening? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis d an membuktikan pengaruh kepemimpinan 

transaksional t erhadap kinerja ka ryawan PT. T elekomunikasi S elular 

(Telkomsel) GraPARI Pemuda Surabaya bagian direct sales. 

2. Untuk menganalisis d an membuktikan pengaruh kepemimpinan 

transaksional t erhadap kinerja ka ryawan PT. T elekomunikasi S elular 

(Telkomsel) GraPARI Pemuda S urabayabagian direct salesdengan 

motivasi kerja sebagai variabel intervening. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Melalui pe nelitian ini pimpinan PT. T elekomunikasi S elular 

(Telkomsel) GraPARI Pemuda S urabayabagian direct salesdapat 

mempertahankan dan meningkatkan level kepemimpinannya dihadapan 

karyawan. 

2. Penelitian i ni di harapkan m ampu m enjadi b ahan e valuasi guna 

mempertahankan atau bahkan meningkatkan ki nerjapara ka ryawan, 

khususnya p ara karyawan PT. T elekomunikasi S elular ( Telkomsel) 

GraPARIPemuda Surabaya bagian direct sales. 

3. Bagi penelitian lain di masa yang akan datang, penelitian ini diharapkan 

mampu menjadi sumber inspirasi maupun referensi yang bermanfaat. 

 

1.5. Sistematika Skripsi 

Secara r ingkas s istematika s kripsi yang a kan di susun ol eh pe nulis da pat 

dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

  Bab I berisi l atar be lakang m asalah yang b erhubungan 

dengankepemimpinan transaksional dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan, pengaruh t idak l angsung ke pemimpinan t ransaksional 

terhadap ki nerja ka ryawan de ngan motivasi kerja s ebagai variabel 

intervening, r umusan m asalah, t ujuan pe nelitian, m anfaat p enelitian, 

serta sistematika skripsi. 
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BAB II: Tinjauan Pustaka 

  Pada ba b II ini m emuat ur aian dan penjelasan tentang l andasan teori 

yang terkait de ngan variabel pe nelitian (kepemimpinan t ransaksional, 

motivasi kerja, dan kinerja karyawan) dengan sumber referensi berupa 

literatur-literatur berupa buku, j urnal, m aupun ba han ba caan, da n 

literatur l ain yang d apat di jadikan pe doman pe nulisan s kripsi di sertai 

pengetahuan yang t elah di peroleh p enulis s elama pe rkuliahan di  

Universitas Airlangga dan hipotesis serta model analisis. 

BAB III: Metode Penelitian 

  Bab III berisi te ntang pendekatan penelitian, ide ntifikasi va riabel, 

definisi ope rasional va riabel, popul asi da n s ampel, j enis da n s umber 

data, pr osedur p engumpulan da ta, d an t eknik a nalisis yang be rperan 

dalam menghasilkan analisis hasil penelitian. 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  Hasil pe nelitian, gambaran um um ob yek p enelitian, de skripsi ha sil 

penelitian, pe ngujian hi potesis, da n pe mbahasan ha sil pe nelitian akan 

diuraikan pada bab IV. 

BAB V: Simpulan dan Saran 

  Bab V berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian disertai 

saran yang s esuai de ngan kondi si P T. T elekomunikasi S elular 

(Telkomsel) GraPARI Pemuda S urabaya berdasarkan ha sil an alisis 

yang telah dilakukan bagian direct sales. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

 Berikut i ni m erupakan pe maparan m engenai t eori-teori yang be rkaitan 

dengan va riabel-variabel da lam pe nelitian ini ( kepemimpinan transaksional, 

motivasi kerja, dan kinerja karyawan): 

 

2.1.1. Kepemimpinan 

 Menurut R obbins da n J udge ( 2008b:49), ke pemimpinan m erupakan 

kemampuan unt uk m empengaruhi s ebuah ke lompok unt uk m encapai s uatu vi si 

atau serangkaian tujuan t ertentu. Lussier d an Achua ( 2004:5) mengungkapkan 

bahwa “ leadership is the influencing process of leaders and follower to achieve 

organizational objectives through change”. Di s amping i tu, B ohn da n G rafton 

(2002) da lam C hang d an Lee ( 2007) m engasumsikan bahwa k epemimpinan 

adalah suatu cara u ntuk m enciptakan vi si, m engisi pa ra karyawan dengan r asa 

percaya di ri, da n m enciptakan s uatu koor dinasi da n kom unikasi t erhadap s uatu 

detail. Secara um um, melalui pa ndangan-pandangan yang t elah dipaparkan, 

kepemimpinan m erupakan ke mampuan s eorang pe mimpin unt uk m enciptakan 

suatu visi, pengaruh, rasa percaya diri, koordinasi, dan komunikasi di antara para 

karyawannya guna m encapai s uatu vi si ataupun t ujuan-tujuan yang t elah 

ditetapkan oleh organisasi. 
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2.1.1.1.Teori-Teori Kepemimpinan 

 Terdapat be berapa p andangan yang m emunculkan teori-teori m engenai 

seorang pemimpin dan bagaimana seorang pemimpin tersebut dapat muncul serta 

dapat di bedakan da ri karyawannya Berikut i ni ada lah pemaparan mengenai 

beberapa teori tersebut: 

 1. Teori sifat 

  Menurut R obbins da n J udge (2008b:49), t eori sifat m erupakan t eori 

yang mempertimbangkan be rbagai s ifat dan ka rakteristik pr ibadi yang 

membedakan para pemimpin dari mereka yang bukan pemimpin. 

 2. Teori-teori perilaku 

  Menurut Robbins dan Judge (2008b:53), teori perilaku merupakan teori 

yang mengemukakan bahwa be berapa pe rilaku tertentu membedakan 

pemimpin dari mereka yang bukan pemimpin. 

 3. Teori situasional dan model kontijensi 

  Menurut S opiah ( 2008:120), t eori i ni beranggapan b ahwa 

kepemimpinan s eseorang di tentukan ol eh be rbagai f aktor s ituasional 

dan saling ketergantungan satu sama lainnya. 

 4. Teori situasional Hersey dan Blanchard 

  Menurut S opiah ( 2008:120), t eori s ituasional Hersey d an Blanchard 

merupakan s uatu t eori ke mungkinan yang memusatkan pe rhatian 

kepada pa ra karyawan, di mana kepemimpinan yang b erhasil di capai 

dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat tergantung pada tingkat 

kesiapan atau kedewasaan para karyawan. 
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 5. Teori jalan tujuan (path-goal theory) 

  Menurut R obbins da n Judge ( 2008b:67), t eori i ni m engemukakan 

bahwa m erupakan t ugas pe mimpin unt uk m embantu pa ra karyawan 

dalam mencapai tujuan-tujuan mereka dan untuk memberi pengarahan 

yang dibutuhkan dan a tau dukungan untuk memastikan bahwa tujuan-

tujuan mereka selaras dengan tujuan umum organisasi. 

2.1.1.2 Tipe-Tipe Kepemimpinan 

 Chang d an Lee ( 2007) m engemukakan ba hwa ke pemimpinan da lam 

perusahaan dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu: kepemimpinan transaksional 

dan kepemimpinan t ransformasional. D apat di paparkan ke pemimpinan 

transaksional m endorong b awahan mencapai tingkat ki nerja yang t elah di 

sepakati, baik pemimpin maupun bawahan mencapai persetujuan tentang apa yang 

harus di capai ba wahannya. D i s isi l ain, ke pemimpinan t ransformasional a kan 

menyebabkan pengikut melakukan pekerjan melebihi apa yang ditetapkan karena 

adanya pengaruh dari pemimpin. Berikut akan disampaikan penjelasan mengenai 

dua tipe kepemimpinan tersebut: 

1. Kepemimpinan transaksional 

   Cardona (2000) d alam R iyadiningsih da n P ujiastuti ( 2007) 

mengemukakan ba hwa ke pemimpinan t ransaksional a dalah hubun gan 

pertukaran yang s aling m enguntungkan antara pe mimpin da n k aryawan. 

Robbins da n J udge ( 2008:90) m emaparkan bahwa pemimpin dengan tipe  

kepemimpinan t ransaksional a kan m embimbing a tau m emotivasi pa ra 

karyawankaryawan pada ar ah t ujuan yang t elah ditetapkan dengan cara 
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memperjelas pe ran da n t ugas karyawan. Secara k eseluruhan, melalui 

pandangan-pandangan yang telah dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa 

kepemimpinan t ransaksional m erupakan t ipe k epemimpinan yang m ampu 

menciptakan pertukaran yang s aling m enguntungkan a ntara pe mimpin da n 

karyawan, di  m ana pe mimpin a kan m embimbing a tau memotivasi pa ra 

karyawan karyawan pada ar ah tujuan yang t elah ditetapkan dengan cara 

memperjelas p eran da n t ugas m ereka. Robbins da n J udge ( 2008:91) j uga 

memaparkan bahwa t erdapat be berapa ka rakteristik dari ke pemimpinan 

transaksional, yaitu: 

 a. Pemimpin a kan m enjalankan pe rtukaran kontraktual ant ara pe nghargaan 

dan us aha, m enjanjikan pe nghargaan unt uk ki nerja yang ba gus, d an 

mengakui pencapaian yang diperoleh oleh para karyawannya. Maksud dari 

pernyataan tersebut adalah, pemimpin akan menjanjikan serta memberikan 

penghargaan ba gi ka ryawan, a pabila ka ryawan memang m ampu be kerja 

sesuai atau melebihi tanggung jawab yang dimiliki. 

 b. Pemimpin akan mencari penyimpangan aturan atau standar. Maksud dalam 

pemaparan tersebut adalah pemimpin dan ka ryawan menyepakati aturan-

aturan dalam kegiatan pencapaian target. 

 c. Pemimpin ha nya mengambil tinda kan jika s tandar-standar te rtentu tidak 

tercapai. Pemimpin akan mengambil tidakan apabila target tidak tercapai. 

 d. Pemimpin akan banyak m elepaskan tanggung j awab kepada ka ryawan. 

Maksud dari pernyataan ini adalah pemimpin tidak ragu untuk melepaskan 

dan membagi t anggung jawab kepada k aryawan. A danya p elepasan dan 
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pembagian tanggung jawab tersebut j uga m engarah kepada p emberian 

kepercayaan kepada ka ryawan, sehingga k aryawan dapat m erasa l ebih 

lepas dalam melakukan pekerjaan. 

2. Kepemimpinan transformasional 

   Menurut Robbins da n J udge ( 2008b:90), pe mimpin de ngan t ipe 

kepemimpinan t ransformasional a dalah pemimpin yang me nginspirasi pa ra 

karyawannya unt uk m engesampingkan ke pentingan pr ibadidan memiliki 

kemampuan m empengaruhi yang l uar bi asa. P emimpin de ngan t ipe 

kepemimpinan t ranformasional a kan m enaruh p erhatian t erhadap ke butuhan 

pegembangan diri para karyawannya; mengubah kesadaran para karyawannya 

atas isu-isu yang ada dengan cara membantu orang lain memandang masalah 

lama de ngan cara yang ba ru; s erta m ampu menyenangkan hati da n 

menginspirasi para karyawannya untuk bekerja keras guna mencapai tujuan-

tujuan bersama. Secara le bih detail, Robbins da n J udge ( 2008b:91) 

mengemukakan karakteristik dari pe mimpin dengan tipe ke pemimpinan 

transformasional, yaitu: 

a. Pengaruh yang i deal. P emimpin t ransformasional a kan m ampu 

memberikan vi si da n m isi, m enanamkan ke banggan, s erta m endapatkan 

respek dan kepercayaan dari para karyawan. 

b. Mampu memberikan motivasi yang inspirasional. 

c. Stimulasi int elektual. Pemimpin transformasional me miliki ke pedulian 

terhadap pe ngembangan i ntelektual pa ra karyawannya; m ampu b erpikir 

rasional, dan dapat melakukan pemecahan masalah secara cermat. 
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d. Pertimbangan yang be rsifat i ndividual. P emimpin t ransformasional 

memberikan perhatian pribadi kepada para karyawannya, memperlakukan 

karyawan secara individual, serta mau untuk menerima kritik dan saran. 

 Perlu diketahui, berdasarkan penjelasan yang telah dilakukan pada bagian 

latar be lakang m asalah, pemimpin yang ad a pa da obj ek penelitian 

cenderung m emiliki t ipe ke pemimpinan t ransaksional. O leh s ebab i tu, 

guna mempermudah proses penelitian, maka penelitian ini akan fokus pada 

tipe kepemimpinan transaksional. 

 

2.1.2. Motivasi Kerja 

 Menurut R obbins dan Judge ( 2008a:222) mot ivasi ke rja a dalah suatu 

proses yang ikut menentukan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam usaha 

mencapai suatu tujuan. Motivasi juga terkait dengan bagaimana cara mendorong 

gairah kerja karyawan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua 

kemampuannya unt uk mewujudkan t ujuan pe rusahaan. Luthans ( 1995:126) 

mengindentifikasi da n menyimpulkan ba hwa m otivasi ke rja pa da um umnya 

dipengaruhi oleh berbagai faktor utama yang terdiri dari: i si kerja ( job content), 

pengupahan ( salaries and wages), pr omosi (job promotion), ke lompok ke rja 

(working group), pengawasan ( supervision) da n kondi si ke rja (working 

conditions). Siagian(2002:102) memaparkan bahwa m otivasi ke rja merupakan 

daya dor ongbagiseseorang unt uk m emberikankontribusi yang sebesar 

mungkindemi ke berhasilan perusahaan dalammencapai t ujuan. Melalui 

pandangan-pandangan yang t elah di kemukakan, m aka d apat di pahami ba hwa 
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motivasi ke rja a dalah s uatu pr oses penggerak atau da ya dor ong ba gi i ndividu, 

yang dapat menentukan intensitas, arah, serta ketekunan individu tersebut dalam 

upaya memberikan ko ntribusi yang s ebesar m ungkin de mi ke berhasilan 

perusahaandalam mencapai tujuan. 

2.1.2.1 Tujuan Pemberian Motivasi 

 Menurut Hasibuan ( 2003:145), terdapat be berapa t ujuan yang da pat 

dicapai dengan adanya pemberian motivasi kepada karyawan. Berikut ini adalah 

penjelasannya: 

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 

4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan. 

8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

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

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

2.1.2.2 Hal-Hal yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

 Menurut F lippo ( 1991:115) dalam A riyanti dan R usdyanto ( 2009), 

terdapat b eberapa h al-hal yang da pat mempengaruhi m otivasi ke rja k aryawan, 

yaitu: 
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1. Upah dan gaji. 

2. Keterjaminan pekerjaannya. 

3. Teman-teman sekerja yang menyenangkan. 

4. Penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan.  

5. Pekerjaan yang memiliki nilai di mata karyawan. 

6. Kesempatan untuk maju dalam karier. 

7. Kondisi kerja yang nyaman, aman, dan menarik. 

8. Kemampuan pemimpin. 

9. Perintah dan pengarahan yang masuk akal. 

10. Organisasi yang relevan dari segi sosial. 

 Penelitian i ni, da lam pemaparan f lippo hanya mengambil enam indikator 

untuk di jadikan de finisi ope rasional v ariabel m otivasi ke rja, na ntinya sebagai 

kuesioner yang akan diberikan kepada responden. Terdapat empat indikator yang 

tidak di gunakan da lam pe nelitian i ni yaitu ke terjaminan pe kerjaannya, teman-

teman sekerja yang menyenangkan, pekerjaan yang di miliki ni lai di mata 

karyawan dan or ganisasi yang r elevan dari s egi s osial. Hal-hal t ersebut t idak 

sesuai dengan pemberian motivasi kepada karyawan dari pemimpin dengan gaya 

kepemimpinan transaksional yang digunakan dalam penelitian ini. 

2.1.2.3 Teori-Teori Motivasi 

 Berikut ini adalah pemaparan mengenai beberapa teori motivasi: 

1. Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow 

   Menurut te ori ini , terdapat lima  ke butuhan yang di miliki ol eh 

seorang individu, yaitu: kebutuhan f isiologis, k ebutuhan t erhadap rasa 
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aman, ke butuhan s osial, ke butuhan a tas pe nghargaan, da n ke butuhan 

aktualisasi di ri, di mana pa da da sarnya, a pabila satu ke butuhan t elah 

terpenuhi, maka kebutuhan yang berikutnya menjadi dominan (Robbins 

dan J udge, 2008 a:223). Berikut i ni a dalah p emaparan m engenai l ima 

kebutuhan yang dimiliki oleh individu tersebut: 

a. Fisiologis, m eliputi: r asa l apar, ha us, b erlindung, s eksual, da n 

kebutuhan fisik lainnya. 

b. Rasa a man, m eliputi: r asa i ngin di lindungi da ri ba haya f isik da n 

emosional. 

c. Sosial, m eliputi: r asa ka sih s ayang, k epemilikan, pe nerimaan, d an 

persahabatan. 

d. Penghargaan, meliputi: faktor-faktor pengahargaan internal (seperti: 

rasa ho rmat, ot onomi, da n pe ncapaian) s erta faktor-faktor 

penghargaan eksternal (seperti: status, pengakuan, dan perhatian). 

e. Aktualisasi di ri, meliputi dorongan untuk m enjadi s eseorang sesuai 

kecakapannya (seperti: pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, 

dan pemenuhan diri sendiri). 

    Maslow m emisahkan l ima ke butuhan yang t elah di paparkan ke  

dalam ur utan-urutan yang l ebih t inggi da n l ebih r endah. K ebutuhan 

fisiologis da n r asa a man di deskripsikan s ebagai k ebutuhan t ingkat 

rendah, s edangkan ke butuhan s osial, pe nghargaan, da n a ktualisasi di ri 

merupakan kebutuhan tingkat atas (Robbins dan Judge, 2008a:224). 
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 2. Teori Dua Faktor 

    Menurut R obbins da n J udge ( 2008a:227), t eori dua  f aktor 

merupakan t eori yang menghubungkan f aktor-faktor i ntrinsik dengan 

kepuasan k erja s erta m enghubungkan f aktor-faktor e kstrinsik de ngan 

ketidakpuasan kerja. 

 3. Teori Kebutuhan McClelland 

    Menurut R obbins da n J udge ( 2008a:230), teori ke butuhan 

McClelland adalah teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuatan, 

dan hubun gan a dalah t iga k ebutuhan pe nting yang m embantu 

menjelaskan motivasi. Berikut i ni ada lah penjelasan mengenai k etiga 

kebutuhan tersebut: 

a. Kebutuhan pencapaian (need for achievement), merupakan dorongan 

untuk melebihi, mencapai standar-standar, dan berusaha keras untuk 

berhasil. 

b. Kebutuhan kekuatan (need for power), merupakan kebutuhan untuk 

membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka 

tidak akan berperilaku sebaliknya. 

c. Kebutuhan hubun gan ( need for affiliation), m erupakan ke inginan 

untuk menjalin suatu hubungan antarpersonal yang ramah dan akrab. 

 

2.1.3. Kinerja Karyawan 

 Menurut R usdi da n S eptiani ( 2008), ki nerja ka ryawan m engacu pa da 

kemampuan karyawan da lam m elaksanakan ke seluruhan tugas-tugas y ang 
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menjadi t anggung j awabnya. S imamora ( 2006:339) m endefinisikan ki nerja 

karyawan sebagai pe rbandingan antara h asil yang di capai de ngan peran serta 

tenaga ke rja t iap satuan w aktu. Simamora j uga m enambahkan bahwa ki nerja 

mengacu pada pe ncapaian t ugas-tugas yang m embentuk s ebuah p ekerjaan 

karyawan. Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan 

sebuah pe kerjaan. Bernadin da n R usell ( 1998) da lam Indriyani ( 2009) 

mengemukakan ba hwa ki nerja adalah cat atan mengenai akibat-akibat yang 

dihasilkan pa da s ebuah f ungsi ke rja a tau ke giatan t ertentu da lam s uatu j angka 

waktu t etentu. P rawirosentono ( 1999) da lam Indriyani ( 2009) m engemukakan 

bahwa ki nerja ad alah hasil ke rja yang da pat di capai ol eh seseorang at au 

sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing d alam r angka upa ya m encapai t ujuan organisasi yang 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral atau 

etika. D engan de mikian, ki nerja ka ryawan m erupakan ke mampuan karyawan 

untuk m elaksanakan t ugas-tugas yang m enjadi t anggung j awabnya da lam s uatu 

jangka w aktu tertentu secara l egal, tidak melanggar hukum , serta s esuai m oral 

atau etika, guna membantu organisasi mencapai tujuan organisasi. 

2.1.3.1 Faktor-Faktor Penentu Tinggi Rendahnya Kinerja  

 Mangkunegara ( 2006:73) mengemukakan bahwa faktor-faktor p enentu 

kinerja individu dalam organisasi adalah sebagai berikut: 

1. Faktor individu 

   Secara ps ikologis, i ndividu yang nor mal a dalah i ndividu yang 

memiliki int egritas yang t inggi antara fungsi ps ikis ( rohani) dan fisiknya 
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(jasmani). Integritas yang tin ggi a ntara f ungsi p sikis da n fisik membuat 

individu t ersebut m emiliki kons entrasi di ri yang ba ik. K onsentrasi yang 

baik i ni m erupakan m odal ut ama b agi i ndividu t ersebut unt uk m ampu 

mengelola da n mendayagunakan potensi di rinya s ecara opt imal da lam 

melaksanakan ke giatan atau aktivitas k erja s ehari-hari da lam m encapai 

tujuan organisasi. 

2. Faktor lingkungan organisasi 

   Faktor lingkungan di sebuah perusahaan sangat menunjang individu 

dalam mencapai prestasi kerja yang optimal. Faktor lingkungan organisasi 

yang di maksud a ntara lain pr omosi j abatan yang j elas, ot oritas yang 

memadai, t arget ke rja yang m enantang, pol a k omunikasi ke rja e fektif, 

hubungan k erja h armonis, i klim ke rja yang r espek da n di namis, pe luang 

berkarir, serta fasilitas kerja yang relatif memadai.  

2.1.3.2 Kriteria Kinerja 

 Schuler da n J ackson (1999:62) mengemukakan tiga je nis kr iteria da sar 

dari kinerja, yaitu: 

1. Kriteria berdasarkan sifat. Kriteria ini memusatkan diri pada karekteristik 

pribadi ka ryawan. A pabila kr iteria ki nerja di dasarkan p ada s ifat, m aka  

loyalitas, k eandalan, k emampuan b erkomunikasi, da n k eterampilan 

memimpin merupakan s ifat-sifat yang s ering di nilai s elama pr oses 

penilaian ki nerja. J enis kr iteria  ini  me musatkan diri p ada b agaimana 

seseorang, bukan apa yang di capai at au tidakdicapai s eseorang da lam 

pekerjaannya.  
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2. Kriteria be rdasarkan perilaku. K riteria i ni be rfokus pa da b agaimana 

pekerjaan di laksanakan. Penekanan kr iteria be rdasarkan pe rilaku t erdapat 

pada s ejauh mana pe laksanaan kerja s esuai de ngan prosedur d an aturan-

aturan yang berlaku atau yang telah disepakati be rsama. Kriteria ini  

menunjukkan pe ranannya ba gi p ekerjaan yang membutuhkan hubun gan 

antarpersonal. 

3. Kriteria be rdasarkan  h asil. Kriteria ini  me musatkan diri pada apa  yang 

telah dicapai daripada bagaimana sesuatu dicapai atau dihasilkan. Kriteria 

berdasarkan ha sil m ungkin t epat di gunakan a pabila perusahaan tidak 

peduli bagaimana hasil yang dicapai dan lebih berorientasi pada hasil. 

2.1.3.3 Komponen Pengukuran Kinerja Karyawan 

 Gomes (2001:142) mengungkapkan bahwa komponen kinerja yang diukur 

dalam manajemen sumber daya manusia, terdiri dari: 

1. Quantity of work. M erupakan kom ponen yang t erkait de ngan j umlah 

pekerjaan  yang di lakukan dalam s uatu periode w aktu yang t elah 

ditentukan. 

2. Quality of work. M erupakan kom ponen yang t erkait de ngan kua litas 

pekerjaan yang di capai be rdasarkan syarat-syarat ke sesuaian dan 

kesiapannya. 

3. Job knowledge. M erupakan kom ponen yang terkait de ngan l uasnya 

pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya. 
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4. Creativeness. M erupakan kom ponen yang t erkait de ngan or isinalitas 

gagasan-gagasan yang di munculkan da n t indakan-tindakan unt uk 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. 

5. Cooperation. Merupakan komponen yang terkait dengan kesediaan untuk 

bekerja sama dengan orang lain (sesama anggota organisasi). 

6. Dependability. Merupakan komponen yang t erkait dengan k esadaran d an 

kemampuan untuk dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian 

kerja. 

7. Initiative. M erupakan k omponen yang t erkait de ngan semangat unt uk 

melaksanakan tugas-tugas baru dan memperbesar tanggung jawabnya 

8. Personal qualities. Merupakan kom ponen yang t erkait de ngan 

kepribadian, kepemimpinan, keramahtamahan, dan integritas pribadi. 

  Sedangkan m enurut S androto, O ktorina, da n M ula ( 2010) unt uk da pat 

mengukur tingkat kinerja ka ryawan, maka dapat digunakan b eberapa komponen 

berikut ini: 

1. Tanggung j awab t erhadap pe kerjaan. Menurut S androto, Oktorina, da n 

Mula (2010), tanggung jawab terhadap pekerjaan dapat berupa: 

a. Kemauan yang ditunjukkan dalam menyelesaikan pekerjaan 

b. Kemampuan dalam menyelesaikan tugas. 

2. Kemampuan dalam m elakukan pekerjaan. Menurut S androto, Oktorina, 

dan Mula (2010), kemampuan dalam melakukan pekerjaan dapat berupa: 

a. Tanggung jawab dalam memenuhi uraian pekerjaan. 

b. Keterampilan karyawan. 
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c. Kemampuan bekerja sama dengan tim kerja. 

d. Kemampuan berkomunikasi. 

3. Kecepatan dalam melakukan pekerjaan. Menurut Sandroto, Oktorina, dan 

Mula (2010), kecepatan dalam melakukan pekerjaan dapat berupa: 

a. Kecepatan dalam bekerja. 

b. Inisiatif dalam bekerja 

c. Komplain yang diberikan oleh pelanggan. 

  Dalam pe nelitian i ni, m enggunakan de lapan ko mponen da ri p emaparan 

Sandroto, Oktorina, da n M ula. T erdapat s atu kom ponen yang t idak di gunakan 

yaitu kemampuan dalam m enyelesaikan tugas, pernyataan tersebut kur ang 

spesifik ka rena t idak m enunjukkan s uatu ke mampuan apa y ang dilakukan ol eh 

seorang karyawan dalam bekerja. 

2.1.3.4 Manfaat Pengukuran Kinerja 

  Menurut M elmambessy ( 2008), t erdapat be berapa m anfaat da ri ada nya 

pengukuran kinerja, yaitu: 

1. Memastikan pemahaman pelaksanaan akan ukuran yang digunakan untuk 

pencapaian kinerja. 

2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. 

3. Memonitor da n mengevaluasi pe laksanaan ki nerja d an 

membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk 

memperbaiki kinerja. 
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4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi dengan 

pelaksanaan yang t elah diukur s esuai de ngan s istem pe ngukuran ki nerja 

yang telah disepakati. 

5. Menjadi a lat kom unikasi ant ara karyawan dan pemimpin dalam r angka 

upaya memperbaiki kinerja perusahaan. 

6. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

7. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. 

8. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. 

2.1.3.5 Manfaat Kinerja yang Efektif Bagi Karyawan 

 Menurut S wanso da n H olton III ( 2001) da lam Sandroto, O ktorina, da n 

Mula ( 2010), terdapat b eberapa m anfaat ap abila ka ryawan dapat be kerja s ecara 

efektif, yaitu: 

1. Karyawan dapat membangun self-esteem melalui pencapaian tujuan yang 

menantang. 

2. Pengalaman m elakukan pekerjaan yang pe nuh arti da n t anggung j awab 

terhadap hasil ke rja ad alah dua pe rnyataan psychological penting y ang 

dicari individu.  

3. Self-efficacy dapat di bangun pa da s aat i ndividu s ukses da lam t ugasnya 

yang mengacu pada keahlian yang dimiliki.  

4. Hubungan a ntara ke puasan ke rja da n ki nerja m emperlihatkan hubun gan 

resiprokal, di mana ki nerja m eningkatkan ke puasan ke rja da n d emikian 

pula sebaliknya.  
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5. Kesuksesan k erja di pandang p enting b agi i dentitas mendasar p ada or ang 

dewasa k arena a kan m embantunya unt uk m elihat di rinya s endiri s ebagai 

orang yang produktif, manusia yang kompeten. Sebaliknya, kegagalan atau 

frustrasi mengancam konsep diri mengenai kekompetenan seseorang.  

6. Sukses dalam pekerjaan akan memenuhi kebutuhan akan self-actualization 

(Maslow) atau need for achievement (McClelland). 

7. Kinerja m embantu i ndividu unt uk m encapai t ujuan i nstrumental. H al i tu 

akan membawanya pada pengembangan karir dan kesempatan karir lebih 

lanjut di organisasi demikian juga penilaiannya terhadap imbalan intrinsik 

dan ekstrinsik dari kinerjanya. 

   

2.2 Penelitian Sebelumnya 

 Penelitian i ni m engacu pa da pe nelitian D adi K omardi ( 2009) yang 

berjudul Pengaruh Kepemimpinan T ransformasional da n T ransaksional s erta 

Motivasi K erja T erhadap Kinerja da n Kepuasan Individual K aryawan da lam 

Organisasi P erusahaan Industri T elekomunikasi dalam J urnal Aplikasi 

Manajemen, V ol. 7, N o. 1, pp. 53-61.  Penelitian ini d ilakukan di P T. 

Telekomunikasi Indonesia T bk., khus usnya pa da K andatel R iau D aratan da n 

Kandatel K epulauan R iau. S ecara k eseluruhan, t erdapat 150 or ang r esponden 

dalam penelitian ini. Dadi Komardi melakukan pengujian validitas dan reliabilitas 

instrumen pe nelitian de ngan m enggunakan a nalisis f aktor konf irmatori, 

sedangkan unt uk p engujian hi potesis di gunakan t eknik a nalisis yang be rupa 

structural equation modeling (SEM). 
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 Berdasarkan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data yang dilakukan 

oleh diperoleh hasil bahwa: 

1. Kepemimpinan transformasional da ri at asan m empengaruhi s ecara 

langsung dan signifikan terhadap motivasi kerja para karyawan. 

2. Kepemimpinan transformasional da ri at asan tidak berpengaruh s ecara 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3. Kepemimpinan transaksional dari atasan mempengaruhi secara s ignifikan 

motivasi kerja para karyawan. 

4. Kepemimpinan t ransaksional dari atasan mempengaruhi secara s ignifikan 

kinerja para karyawan. 

5. Motivasi kerja mempengaruhi secara signifikan kinerja para karyawan. 

6. Kinerja karyawan mempengaruhi secara s ignifikan t ingkat kepuasan para 

karyawan. 

 Mengacu pada ha sil pe nelitian sebelumnya yang telah dipaparkan, m aka 

secara garis besar dapat dikemukakan persamaan dan perbedaaan antara penelitian 

sebelumnya de ngan pe nelitian i ni. Berikut i ni ada lah penjelasan mengenai 

persamaan dan perbedaaan tersebut: 

1. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini: 

a. Menggunakan t iga v ariabel, yaitu k epemimpinan t ransaksional ( X1

b. Menggunakan p endekatan kua ntitatif da n m enggunakan kue sioner 

untuk mengumpulkan data-data dari para responden. 

), 

motivasi ke rja ( Z), dan kinerja ka ryawan ( Y), d alam p enelitian yang 

dilakukan. 
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2. Perbedaaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini: 

a. Penelitian ini tida k me nyertakan variabel ke pemimpinan 

transformasional dan kepuasan individual. 

b. Penelitian i ni di lakukan di  P T. T elekomunikasi S elular ( Telkomsel) 

graPARI Pemuda S urabaya bagian direct sales, s edangkan penelitian 

sebelumnya dilakukan di  P T. T elekomunikasi Indonesia T bk., 

khususnya pada Kandatel Riau Daratan dan Kandatel Kepulauan Riau. 

c. Penelitian i ni menggunakan path analysis untuk melakukan pengujian 

hipotesis, s edangkan pe nelitian s ebelumnya m enggunakan structural 

equation modeling (SEM). 

  Apabila pe nelitian sebelumnya m enggunakan s ampel sebesar 150  

responden, maka dalam penelitian ini menggunakan sampel sebesar 32 responden. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Kepemimpinan Transaksional Terhadap Kinerja 

Karyawan 

 Melmambessy ( 2008) m engemukakan ba hwa ke pemimpinan m erupakan 

pengaruh yang di berikan ol eh pemimpin terhadap karyawan, yaitu bagaimana 

memotivasi da nmengarahkan karyawan agar da pat be kerja s ama, berpatisipasi 

untuk m elaksanakan t ugas da n ke wajiban s esuai t ujuan pe rusahaan, s erta 

diharapkan da pat m eningkatkan ki nerja da ri ka ryawan perusahaan y ang 

bersangkutan. Riyadiningsih d an P ujiastuti ( 2007) j uga m engemukakan ba hwa 

kepemimpinan yang efektif aka n sangat be rpengaruh terhadap kinerja ka ryawan 
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suatu perusahaan. Secara s pesifik, Komardi ( 2009) memaparkan bahwa 

kepemimpinan t ransaksional da ri s eorang pe mimpin m empengaruhi s ecara 

signifikan ki nerja p ara ka ryawan. M elalui pa ndangan-pandangan yang t elah 

dikemukakan, da pat di pahami ba hwa ke pemimpinan t ransaksional memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 H1

2.3.2 Pengaruh Kepemimpinan Transaksional Terhadap Kinerja 

Karyawan dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening 

 : K epemimpinan t ransaksional be rpengaruh s ignifikan t erhadap 

kinerjakaryawan. 

 Komardi (2009) m engemukakan da lam pe nelitiannya b ahwa 

kepemimpinan t ransaksional m emiliki pe ngaruh yang s ignifikan t erhadap 

motivasi ke rja ka ryawan. B ass (1985) da lam Komardi ( 2009) m engemukakan 

bahwa ke pemimpinan t ransaksional t idak ha nya m enekankan pa da pe rtukaran 

imbalan yang di butuhkan, t etapi j uga kl arifikasi pe ran da n c ara-cara ka ryawan 

menyelesaikan tugas, dimana secara keseluruhan proses tersebut diarahkan untuk 

memotivasi ka ryawan agar m enghasilkan hasil ke rja yang memuaskan. Di 

samping itu, Melmambessy (2008) juga mengemukakan bahwa motivasi muncul 

melalui s uatu kom binasi da ri ba nyak f aktor, di  m ana salah satunya da pat 

disebabkan oleh kepemimpinan. Melalui be rbagai pa ndangan yang t elah 

dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa kepemimpinan transaksional memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja karyawan. 

 Di s isi la in, Soekamto ( 1999:23) m engemukakan pa ndangan ba hwa 

seorang ka ryawan yang bekerja de ngan motivasi t inggi aka n memberikan hasil 
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yang berbeda serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang 

dibebankan kepadanya. Komardi ( 2009) m engemukakan ba hwa m otivasi ke rja 

mempengaruhi secara signifikan kinerja para karyawan. Penelitian yang dilakukan 

oleh A riyanti da n R usdyanto (2009) j uga m enunjukkan ha sil ba hwa motivasi 

memiliki pe ngaruh yang s ignifikan terhadap kinerja ka ryawan. S ecara 

keseluruhan, m elalui pa ndangan-pandangan yang t elah di kemukakan, da pat 

dipahami ba hwa mot ivasi ke rja me miliki pe ngaruh yang s ignifikan te rhadap 

kinerja karyawan. 

 H2

 

 : K epemimpinan transaksional be rpengaruh s ignifikan t erhadap 

kinerjakaryawan dengan motivasi sebagai variabel intervening 

2.4 Kerangka Berpikir 

 Berdasarkan tujuan penelitian dan landasan teori yang telah dikemukakan, 

maka di susunlah k erangka be rpikir pe nelitian serta hubun gan antara va riabel 

dengan sebuah model analitis berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 

 

Kepemimpinan 
Transaksional     

(X) 

Motivasi Kerja 
(Z) 

Kinerja 
Karyawan (Y) 
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2.4.1 Analisis Model 

 Kerangka berpikir pada gambar 2.1, menunjukkan bahwa dalam penelitian 

ini terdapat tiga  variabel, yaitu: kepemimpinan transaksional (X), motivasi kerja 

(Z) da n ki nerja ka ryawan ( Y). Ketiga va riabel t ersebut di tinjau dan secara 

keseluruhan m enunjukkan ba hwa p enelitian i ni i ngin m elihat pengaruh 

kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai 

variabel i ntervening pada P T. T elekomunikasi S elular ( Telkomsel) graPARI 

Pemuda S urabaya bagian direct sales. hipotesis pe rtama yang di ambil da lam 

penelitian ini adalah kepemimpinan transaksional berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Kepemimpinan transaksional akan ditinjau apakah memberikan 

pengaruh pos itif t erhadap ki nerja ka ryawan. b agaimana pe mimpin m engarahkan 

karyawannya a gar k aryawan meningkatkan produktivitasnya untuk m encapai 

tujuan perusahaan, setiap arahan yang diberikan dari pemimpin akan diikuti oleh 

karyawan.Dan di lihat pa da hi potesis ke dua yaitu ke pemimpinan t ransaksional 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai 

variabel intervening. Penjelasan pada hipotesis kedua ini t idak jauh dari konteks 

hipotesis pe rtama yang m enjelaskan t entang ke pemimpinan t ransaksional 

berpengaruh s ignifikan t erhadap ki nerja karyawan. Motivasi ke rja sebagai 

variabel i ntervening be rtujuan unt uk m engetahui s eberapa pe ngaruh pe mimpin 

memberikan dor ongan k epada ka ryawannya. K arena m otivasi yang m enetukan 

arah seseorang dalam usahanya mencapai tujuan. Pada dasarnya bahwa pemimpin 

akan m enghasilkan m otivasi unt uk ka ryawannya, agar ka yawan memberikan 

semua kemampuan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan rumusan m asalah yang t elah di tetapkan, m aka pe ndekatan 

penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif a dalah p endekatan pe nelitian yang menitikberatkan pa da p engujian 

hipotesis de ngan m enggunakan da ta t erukur, sehingga di harapkan d apat di tarik 

suatu ke simpulan. D ata yang di gunakan d alam pe nelitian i ni be rupa j awaban 

responden, di mana pa da da sarnya da ta t ersebut m erupakan da ta kua litatif. O leh 

sebab itu, agar da ta m enjadi da ta yang t erukur da n bisa di analisis dengan 

menggunakan pe ndekatan kua ntitatif, m aka da ta t ersebut na ntinya ha rus di beri 

skor. 

 

3.2 Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:38), variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat a tau nilai dari orang, objek, a tau kegiatan yang mempunyai variasi t ertentu 

yang di tetapkan ol eh pe neliti unt uk di pelajari da n kemudian di tarik 

kesimpulannya. Variabel yang di gunakan dalam pe nelitian ini adalah s ebagai 

berikut: 

1. Variabel  bebas atau variabel independen (independent variable) 

   Variabel be bas adalah variabel yang mempengaruhi at au yang 

menjadi s ebab p erubahannya a tau t imbulnya va riabel t erikat (Sugiyono, 
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2011:39). D alam p enelitian i ni, yang m enjadi va riabel be bas a dalah 

kepemimpinan transaksional (X). 

2. Variabel intervening (intervening variable) 

   Variabel i ntervening a dalah variabel pe nyela at au antara yang 

terletak di antara variabel bebas dan terikat, sehingga variabel bebas tidak 

langsung m empengaruhi be rubahnya at au timbulnya v ariabel d ependen 

(Sugiyono, 2011: 39). Dalam pe nelitian i ni, yang m enjadi va riabel 

intervening adalah motivasi kerja (Z). 

3. Variabel terikat atau variabel dependen (dependent variable) 

   Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat da ri ke beradaan va riabel b ebas ( Sugiyono, 2011: 39). Dalam 

penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah kinerja karyawan (Y). 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional digunakan untuk menentukan instrumen pengambilan 

data yang di gunakan. B erikut i ni a dalah pe maparan de finisi ope rasional unt uk 

setiap variabel: 

3.3.1 Kepemimpinan Transaksional Sebagai Variabel Bebas (X) 

Kepemimpinan transaksional merupakan tipe kepemimpinan yang mampu 

menciptakan pertukaran yang s aling m enguntungkan antara pe mimpin da n 

karyawan, di mana pemimpin akan membimbing atau memotivasi para karyawan 

mereka pa da ar ah tujuan yang t elah ditetapkan dengan cara m emperjelas pe ran 

dan t ugas m ereka. Pengukuran da ri va riabel ke pemimpinan t ransaksional 
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menggunakan i ndikator yang di gunakan ol eh R obbins da n J udge ( 2008:91) 

sebagai berikut: 

1. Pemimpin di perusahaan menjanjikan penghargaan (bonus dan pengakuan 

pencapaian) apabila k aryawan mampu mencapai at au melewati t arget-

target tertentu. 

2. Pemimpin di  perusahaan melakukan pemantauan aturan yang t elah 

ditetapkan antara pemimpin dan karyawan. 

3. Pemimpin di perusahaan hanya mengambil tindakan apabila terjadi standar 

di perusahaan tidak tercapai. 

4. Pemimpin di pe rusahaan tidak ragu memberikan kepercayaan kepada 

karyawan. 

 Pengukuran tingkat  kepemimpinan transaksional merupakan hasil totalitas 

nilai r ata-rata da ri indi kator-indikator s ecara indi vidual. Totalitas ni lai r ata-rata 

tersebut ak an dicocokkan de ngan ka tegori pe nilaian untuk m enentukan tingkat 

kesepahaman r esponden t erhadap v ariabel ke pemimpinan t ransaksional sesuai 

indikator-indikator yang telah disebutkan.  

3.3.2 Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening (Z) 

Motivasi kerja adalah suatu proses atau daya dorong bagi responden, yang 

dapat m enentukan i ntensitas, a rah, s erta ke tekunan responden dalam upa ya 

memberikan kont ribusi yang s ebesar m ungkin de mi ke berhasilan 

perusahaandalam m encapai t ujuan. Pengukuran da ri va riabel motivasi ke rja 

menggunakan i ndikator yang di gunakan ol eh F lippo ( 1991:115) da lam A riyanti 

dan Rusdyanto (2009) sebagai berikut: 
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1. Pemberian bonus at as pe ncapaian melebihi t arget pe njualan mampu 

memotivasi karyawan dalam bekerja. 

2. pengakuan atas pencapaian target yang di lakukan oleh pemimpin mampu 

memotivasi karyawan dalam bekerja. 

3. Kesempatan untuk m aju karier yang di rekomendasikan ol eh 

pemimpinmampu memotivasi karyawan dalam bekerja. 

4. Kondisi kerja tim yang nyaman mampu memotivasi ka ryawan dalam 

bekerja. 

5. Kemampuan pemimpin untuk memotivasi karyawan dalam bekerja. 

6. Pengarahan yang di berikan pemimpin mampu memotivasi ka ryawan 

dalam bekerja. 

 Pengukuran tingkat motivasi kerja merupakan hasil totalitas nilai rata-rata 

dari i ndikator-indikator s ecara indi vidual. Totalitas ni lai r ata-rata t ersebut aka n 

dicocokkan de ngan kategori p enilaian untuk m enentukan tingkat kesepahaman 

responden t erhadapvariabel motivasi kerja secara utuh sesuai i ndikator-indikator 

yang telah disebutkan. 

3.3.3 Kinerja Karyawan Sebagai Variabel Terikat (Y) 

Kinerja karyawan merupakan kemampuan responden untuk melaksanakan 

tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab responden tersebut dalam suatu jangka 

waktu tertentu secara legal, tidak melanggar hukum, serta sesuai moral atau etika, 

guna m embantu perusahaan mencapai t ujuan perusahaan. Pengukuran da ri 

variabel kinerja karyawan menggunakan indikator yang digunakan oleh Sandroto, 

Oktorina, dan Mula (2010) sebagai berikut: 
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1. Kemauanyang ditunjukkan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

2. Tanggung jawab karyawan dalam memenuhi uraian pekerjaan. 

3. Keterampilan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. 

4. Kemampuan karyawan be kerja s ama de ngan tim ke rja pa da s aat 

melaksakan pekerjaan. 

5. Kemampuan komunikasi dari karyawan. 

6. Kecepatan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

7. Inisiatif karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. 

8. Pelayanan yang di berikan karyawan (ditinjau dari mini mnya kom plain 

pelanggan). 

 Pengukuran tingkat  kinerja karyawan merupakan hasil totalitas nilai rata-

rata da ri i ndikator-indikator s ecara i ndividual. Totalitas nilai r ata-rata t ersebut 

akan di cocokkan de ngan i nterval ke las unt uk m enentukan t ingkat kinerja 

karyawan secara utuh sesuai indikator-indikator yang telah disebutkan. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis da n s umber da ta yang di gunakan d alam pe nelitian ini te rbagi 

menjadi dua, yaitu: 

1. Data primer 

   Data pr imer ad alah mengacu pada i nformasi yang di peroleh da ri 

tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk 

tujuan s pesifik s tudi ( Sekaran, 2006: 60). P engumpulan d ata pr imer 

dilakukan dengan wawancara dan pembagian kuesioner. 
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2. Data sekunder 

   Data s ekunder m engacu pa da i nformasi yang di kumpulkan da ri 

sumber yang t elah a da ( Sekaran, 2006: 60). Data s ekunder di peroleh 

melalui studi kepustakaan, yaitu mengambil data dari buku-buku l iteratur 

dan jurnal-jurnal. Studi kepustakaan yang dimaksudkan adalah membaca, 

mencatat, dan mempelajari ha l-hal yang b erkaitan erat da n mampu 

mendukung p enelitian i ni. S tudi ke pustakaan i ni di lakukan unt uk 

mendapatkan t eori-teori unt uk di jadikan s ebagai l andasan t eori yang 

kemudian da pat di gunakan unt uk m enganalisis, m enilai, da n 

menyimpulkan masalah yang akan di bahas s erta m embantu pengambilan 

keputusan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan da ta s ebaiknya di lakukan melalui prosedur yang s istematis 

dan di lakukan s ecara efisien untuk m endapatkan data yang akur at da n realistis. 

Adapaun prosedur yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Survei pendahuluan 

   Survei pe ndahuluan di lakukan d engan t ujuan untuk m endapatkan 

gambaran m engenai ke adaan pe rusahaan s ecara um um, t emasuk di  

dalamnya sejarah perusahaan dan kondisi perusahaan saat ini. 

2. Studi kepustakaan 

   Pengambilan data di lakukan dengan membaca da n mempelajari 

literatur-literatur yang berkaitan dan mampu mendukung penelitian ini. 
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3. Teknik kuesioner 

   Teknik kue sioner dilakukan dengan cara m enyebarkan pe rtanyaan-

pertanyaan ke pada r esponden. D alam pe nelitian i ni, kue sioner yang 

digunakan a dalah kue sioner t ertutup, di mana semua r esponden di beri 

pertanyaan yang sama dan alternatif jawaban yang sudah disediakan oleh 

peneliti s ehingga r esponden t inggal m emilih jawaban saja ( Priadana dan 

Muis, 2009:123). 

 

3.6 Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi 

Populasi a dalah s ekelompok or ang, k ejadian, atau ge jala s esuatu yang 

mempunyai k arakteristik t ertentu ( Priadana da n Muis, 2009: 103). Penelitian ini 

ingin meninjau pengaruh kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan 

dengan motivasi ke rja sebagai va riabel i ntervening. Berdasarkan t opik 

tersebut,akan l ebih tepat apa bila s ubjek penelitian adalah karyawan direct 

salesPT. T elekomunikasi S elular ( Telkomsel)graPARI Pemuda S urabaya. 

Karyawan direct sales pada um umnya di bebani t arget-target pe njualan ol eh 

pemimpinnya ( dimana a pabila ta rget-target t ersebut t erpenuhi, m aka a kan a da 

penghargaan yang diberikan oleh pemimpin). Dengan kata lain, terdapat indikasi 

bahwa kinerja ka ryawan direct sales akan ba nyak di pengaruhi ke pemimpinan 

transaksional da ri pe mimpinnya.Oleh s ebab i tu, yang t ermasuk popul asi da lam 

penelitian i ni a dalah s eluruh ka ryawan direct salesPT. T elekomunikasi S elular 

(Telkomsel)graPARI Pemuda Surabaya yang berjumlah 32 orang. 
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3.6.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian elemen-elemen popul asi ( Priadana d an M uis, 

2009:103). S edangkan pengambilan s ampel ( sampling) ada lah proses memilih 

sejumlah elemen secukupnya dari popul asi, sehingga penelitian terhadap sampel 

dan pemahaman mengenai sifat atau karakteristiknya akan membuat peneliti dapat 

menggeneralisasikan sifat at au karakteristik tersebut pa da el emen populasi 

(Sekaran, 2006: 123). Rihandoyo ( 2009:25) mengungkapkan b ahwa jumlah 

sampel yang layak untuk penelitian kuantitatif minimal adalah 30 responden. 

Sampling dalam pe nelitian i ni m enggunakan t eknik sampling jenuh. 

Menurut S ugiyono ( 2011:85), sampling jenuh a dalah t eknik pe nentuan s ampel 

bila s emua an ggota po pulasi di gunakan sebagai sampel da lam pe nelitian. Nama 

lain da ri s ampel j enuh a dalah s ensus. Berdasarkan t eknik sampling yang 

digunakan da n j umlah popul asi, m aka j umlah s ampel yang di ambil da lam 

penilitian ini a dalah 32 orang at au seluruh karyawan direct salesPT. 

Telekomunikasi Selular (Telkomsel)graPARI Pemuda Surabaya. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Uji Validitas 

Uji validitas atau uji kesahihan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

validitas da ri item-item pada kue sioner. V aliditas m enunjukkan ba hwa item 

kuesioner yang di gunakan da lam pe nelitian m ampu unt uk m engukur a pa yang 

seharusnya di ukur. Menurut R iduwan da n S unarto ( 2011:353) unt uk da pat 

mengetahui t ingkat v aliditas, m aka pe neliti da pat m emperhatikan angka pa da 
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corrected item-total correlation yang merupakan korelasi antara skor item dengan 

skor total item (nilai rhitung) dibandingkan dengan nilai r tabel. Jika rhitung lebih besar 

dari nilai rtabel (rhitung > rtabel

3.7.2 Uji Reliabilitas  

), maka item pada kuesioner dikatakan valid. 

Uji r eliabilitas at au uj i kehandalan be rtujuan un tuk mengetahui s eberapa 

jauh s ebuah a lat uku r d apat di andalkan (konsisten). S uatu a lat ukur  di katakan 

reliabel atau h andal a pabila j awaban ku esioner menunjukkan ha sil yang r elatif 

konsisten ketika dilakukan secara berulang. Pengujian reliabilitas terhadap seluruh 

item pernyataan dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach Alpha (α). 

Secara um um, kriteria yang di gunakan adalah jika koe fisien Cronbach Alpha ≥ 

nilai kritis yang ditetapkan yaitu sebesar 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa item 

pernyataan yang t erdapat d alam kue sioner di nyatakan reliabel. S ebaliknya, j ika 

koefisien Cronbach Alpha< 0,6, maka pernyataan yang terdapat dalam kuesioner 

dinyatakan tidak reliabel (Kuncoro, 2009:175). 

3.7.3 Analisis Jalur (Path Analysis) 

Guna menguji da ta da lam pe nelitian ini, ma ka di gunakan path analysis 

(analisis ja lur) yang dijalankan melalui software SPSS 17. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis jalur ( Path Analysis). Menurut Ghozali ( 2005) 

untuk menguji pengaruh variabel i ntervening, m aka digunakan metode analisis 

jalur.Analisis jalur merupakan perluasan analisis regresi l inear be rganda untuk 

menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model casual) yang telah ditetapkan 

sebelumnya berdasarkan teori ( Ghozali, 2005) . Kegunaan an alisis j alur ada lah 

untuk e kplanasi a tau f aktor de terminan, yaitu un tuk m enentukan va riabel m ana 
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yang b erpengaruh dom inan a tau j alur m ana yang b erpengaruh l ebih kua t 

(Solimun, 2002: 23).Analisis ja lur ini  meninjau pengaruh antar v ariabel aka n 

mempengaruhi secara partial mediation yaitu s emua hubunga n a ntar v ariabel 

signifikan tetapi memiliki pengaruh tidak langsung lebih kecil. Meninjau setelah 

melakukan a nalisis j alur m elihat hubunga n antar va riabel de nganfull mediation 

semua hubun gan a ntar variabel ada pe ngaruh signifikan d an p engaruh t idak 

langsung lebih besar. Cara menentukan partial mediation dan full mediation yaitu 

dilihat arah pengaruh langsnung dan tidak langsung, dan dilihat pada uji-t apabila 

angka probabilitas signifikan kurang dari 0,05.  yang Pada analisis jalur, terdapat 

asumsi-asumsi yang harus dipenuhi (Riduwan dan Sunarto, 2011:140-141), yaitu:  

1. Hubungan antar variabel bersifat linier. 

2. Data berdistribusi normal. 

3. Variabel terikat (endogen) minimal dalam skala ukur interval atau rasio. 

4. Variabel yang diobservasi diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran 

valid dan reliabel), artinya v ariabel yang di teliti dapat diobservasi s ecara 

langsung. 

5. Model yang di analisis di identifikasi dengan benar be rdasarkan t eori-teori 

atau kons ep yang r elevan, a rtinya m odel t eori yang di kaji a tau di uji 

dibangun berdasarkan kerangka teoritis tertentu yang mampu menjelaskan 

hubungan kausalitas antar variabel yang diteliti. 

Untuk mengetahui pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan 

pengaruh total, dapat d iestimasi da ri koe fisien be ta. Persamaan ana lisis j alur 

adalah sebagai berikut: 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL AMIRA SORAYA FAHMI



42 
 

Z  =  Pzx. X + ε1

Y =  Pyx. X + Pyz. Z + ε

 ..............................................(1) 

2

Keterangan: 

...................................(2) 

Pzx. X  = pengaruh X ke Z 

Pyx. X  = pengaruh X ke Y 

Pyz. Z  = pengaruh Z ke Y 

ε1ε2  = pengaruh dari variabel lain yang diteliti. 

Selanjutnya, interpretasi penelitian dapat di lihat da ri p engaruh-pengaruhnya 

sebagai berikut: 

1.  Pengaruh langsung (direct affect) terjadi pa da v ariabel yang m empunyai 

arah panah l angsung da ri va riabel be bas ke  variabel i ntervening d an ke 

variabel terikat. 

2. Pengaruh tidak langsung (indirect affect) terjadi antara variabel bebas yang 

melalui variabel intervening sebelum ke variabel terikat. 

3.7.4 Uji Hipotesis 

Riduwan da n S unarto (2011:340) mengemukakan ba hwa unt uk da pat 

melakukan pe ngujian hi potesis, m aka pe neliti dapat m enggunakan ke tentuan 

angka probabilitas signifikansi sebagai berikut: 

1. Apabila a ngka pr obabilitas s ignifikansi > 0,05,  m aka a rtinya pengaruh 

tidak signifikan.  

2. Apabila a ngka pr obabilitas s ignifikansi ≤ 0,05, m aka artinya terdapat 

pengaruh signifikan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) 

Telkomsel merupakan salah satu operator telekomunikasi selular GSM di 

Indonesia yang pernah m eluncurkan layanan pascabayar p ertamanya s ekitar 

tangal 26 Mei 1995. Pada saat itu kepemilikan saham Telkomsel dikuasai oleh PT. 

Telkom ( 51%) d an P T. Indosat ( 49%), da n Telkomsel telah berhasil me njadi 

sebuah operator selular pertama yang menawarkan layanan prabayar GSM di Asia 

pada November 1997.  

Telkomsel mengeklaim sebagai operator telekomunikasi selular terbesar di 

Indonesia dengan 81,644 juta pelanggan per 31 Desember 2007 dan pangsa pasar 

sebesar 51% per 1 Januari 2007. Jaringan Telkomsel telah mencakup 288 jaringan 

roaming i nternasional di  155 ne gara pa da a khir t ahun 2007 . Telkomsel te lah 

menjadi ope rator s elular ke tujuh di  duni a yang mempunyai l ebih da ri 1 00 j uta 

pelanggan dalam satu Negara per Mei 2011. 

Telkomsel m enggelar l ebih da ri 54.000  B TS yang  m enjangkau s ekitar 

97% wilayah populasi di Indonesia. Sebagai operator selular nomor tujuh terbesar 

di duni a da lam ha l j umlah pe langgan, T elkomsel m erupakan p emimpin pa sar 

industri telekomunikasi di Indonesia yang kini dipercaya melayani lebih dari 122 

juta pelanggan. D alam upa ya m emandu pe rkembangan i ndustri t elekomunikasi 

selular di  Indonesia m emasuki e ra b aru l ayanan m obile br oadband, T elkomsel 
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secara konsisten mengimplementasikan roadmap teknologi 3G, HSDPA, HSPA+, 

serta uj i c oba t eknologi Long Term Evolution (LTE). K ini T elkomsel 

mengembangkan j aringan br oadband di  100 k ota be sar di  Indonesia. U ntuk 

membantu pe layanan k ebutuhan pe langgan, T elkomsel ki ni di dukung a kses c all 

center 24 jam dan 430 pusat layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Sepanjang s ejarah Telkomsel, operator ini  me miliki tig a pr oduk GSM 

yaitu simPATI (prabayar), Kartu AS (prabayar), kartu HALO (pascabayar). Saat 

ini saham Telkomsel dimiliki oleh Telkom (65%) dan perusahaan telekomunikasi 

Singapura SingTel (35%). Telkom merupakan BUMN Indonesia yang mayoritas 

sahamnya di miliki oleh Pemerintah R epublik Indonesia, sedangkan S ingTel  

merupakan pe rusahaan yang m ayoritas s ahamnya di miliki ol eh pemerintah 

Singapura.  

Pada t ahun 1995, s ecara r esmi T elkomsel m endapat i zin unt uk 

memberikan jasa te lekomunikasi unt ik memberikan jasa t elekomunikasi s elular 

GSM-nya. Sejarah Telkomsel dilanjutkan dengan mulai membangun jaringan dan 

melayani pe langgannya dari l uar j awa s eperti da ri B atam, Medan dan daerah-

daerah l ainnya. Lalu pa da t ahun 1996 T elkomsel m ulai be roperasi di  i bu kot a 

Jakarta dan berhasil melayani seluruh provinsi di seluruh Indonesia. 

Setelah berhasil meluncurkan produk pascabarnya kartuHALO, Telkomsel 

kembali me njadi ope rator yang m empelopori k artu pr abayar i si ul ang di A sia 

dengan m eluncurkan pr oduk pe rtamanya s imPATI. K artu s imPATI t ersebut 

diluncurkan saat krisis ekonomi melanda yaitu sekitar tahun 1997, ka rena hal itu 

pula T elkomsel m emberikan s olusi ke pada p ara pe ngguna j asa s elular unt uk 
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melakukan pe ngontrolan a nggaran kom unikasinya. Telkomsel berhasil 

mendapatkan sertifikat ISO 9002 unt uk Costumer Service On-Line da ri PT Tuv 

Jerman, dimana hal tersebut juga berarti menandai layanan pelanggan Telkomsel 

bahwa mereka telah memenuhi standarisasi mutu internasional. 

Pada t ahun 1998 T elkomsel m embuat pr ogram ba ru unt uk 

mengembangkan jaringannya dengan mencanangkan world class operator sebagai 

tolak ukur  s tandar l ayanan yang di milikinya. P osisi ba ru unt uk k artu prabayar 

Telkomsel yang dinamai dengan simPATI Nusantara. Kartu simPATI sebelumnya 

hanya bisa digunakan di  area regristasinya, namun kini simPATI bisa digunakan 

di seluruh wilayah Indonesia. 

Pada t ahun 2000 T elkomsel m empelopori l ayanan mobile banking di 

Indonesia yang bekerja sama dengan Bank Panin. Hal i ni merupakan salah satu 

inovasi Telkomsel da lam mengintegrasikan s istem teknologi t elekomunikasi dan 

informasi da lam s istem banking. Pada t ahun 20 06 T elkomsel be rhasil menjadi 

operator pertama di Indonesia yang meluncurkan layanan jaringan 3G. Telkomsel 

menyediakan layanan selular di Indonesia memalui produk dual band GSM 900-

1800 M Hz, j aringan 3G  s erta j aringan i nternasional m elalui 341 m itra r oaming 

internasional di 180 negara.  

Adanya p ermintaan pangsa pasar yang c ukup banyak unt uk k ebutuhan 

pengguna pr ovider T elkomsel, m aka T elkomsel m embagi di visi unt uk da pat 

mengatur ke giatan yang ada di  da lam T elkomsel. S alah s atu c ontoh di visi 

pemasaran di  T elkomsel di sebut Direct Sales. Di da lam Direct Sales ini ada lah 
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untuk mengatur p enjualan pr oduk Telkomsel yaitu m enjual da lam be ntuk satu 

paket produk Telkomsel dengan layanan yang dibuat oleh Telkomsel. 

Direct sales yang a kan di jadikan pe nelitian be rtempat di PT. 

Telekomunikasi S elular ( Telkomsel) GraPARI Pemuda S urabaya. Di da lam 

Direct Sales GraPARI Pemuda Surabaya i ni memiliki d ivisi Supervisor 

Community & Segmented yaitu be rwenang unt uk pr ogram s ales pr omotion, 

sponsorship dan memastikan pelayanan khusus bagi pelanggan produk, sekitar ±  

45000 produk (misal: kartu perdana dengan layanan) dapat terjual setiap bulannya 

dan pemasangan wifi di setiap perkantoran, kampus, sekolah dan lain-lain dengan 

harga yang terjangkau. Untuk pencapaian target ini dilakukan tidak hanya didalam 

kota S urabaya m elainkan di seluruh daerah-daerah Jawa T imur. Selain itu, di 

Direct Sales GraPARI Surabaya j uga m embuat eve n-even unt uk m enunjukkan 

layanan-layanan yang dibuat T elkomsel ke pada m asyarakat d an m elakukan 

program pemasangan wifi di  perkantoran, universitas dan sekolah. Hal ini  untuk 

meningkatkan kua litas Telkomsel da n m eningkatkan ke percayaan pe langgan 

dengan menggunakan operator Telkomsel. 

 

4.1.2. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus Telkomsel 

4.1.2.1 Tujuan Umum PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) 

Mempermudah m asyarakat untuk menghubungkan j aringan kom unikasi 

secara luas antar sesama operator maupun lain operator tanpa harus bertatap muka 

secara langsung.  
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4.1.2.2 Tujuan Khusus PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) 

Memberikan layanan yang b erkulitas s ehingga ketertarikan masyarakat 

terhadap produk Telkomsel tidak dapat tergantikan.  

 

4.1.3 Produk dan Layanan yang dihasilkan PT. Telekomunikasi Selular 

(Telkomsel) 

Saat ini, diketahui bahwa terdapat lima produk yang dapat dihasilkan oleh 

Telkomsel, yaitu: 

1. KartuHalo 

2. SimPATI 

3. Kartu AS 

4. Flash 

5. Kartu Facebook 

 Di samping menyediakan produk, Telkomsel juga menyediakan beberapa 

layanan berikut ini kepada para pelanggannya: 

1. GraPARI 

   GraPARI adalah akronim dari Graha Pari Sraya yang dijadikan nama 

pusat layanan pelanggan Telkomsel. Nama t ersebut be rasal da ri bahasa 

Sanskerta yang di berikan ol eh Sri S ultan H amengkubuwono X  sebagai 

tanda pe nghargaan atas di resmikannya k antor pelayanan T elkomsel di  

Yogyakarta. S ejak s aat itu, s eluruh pus at l ayanan pe langgan T elkomsel 

ditetapkan de ngan na ma G raPARI T elkomsel. Selain be rtindak s ebagai 

pusat l ayanan pe langgan yang m emfokuskan d iri unt uk m elayani pa ra 
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pelanggannya, G raPARI juga m enyediakan p enjualan produk sendiri 

seperti ka rtuHALO d an s imPATI. GraPARI tida k menjual pe rangkat 

telepon seluler kecuali apabila ada  k ebijaksanaan tertentu untuk menjual 

dalam be ntuk pa ket pr oduk T elkomsel yang t idak s elalu di lakukan. Bila 

ada pelanggan yang ingin membeli perangkat telepon selular terpisah dari 

produk T elkomsel, maka G raPARI akan m enyarankan unt uk 

mendapatkannya di  dealer r esmi, t oko eksklusif, maupun r itel yang t elah 

bekerja sama dengan Telkomsel. 

2. Telkomsel Poin 

   Program Telkomsel P oin merupakan pr ogram l oyalitas pe langgan 

yang di tujukkan unt uk s eluruh pe langgan Telkomsel. P rogram i ni 

bertujuan unt uk m emberikan p enghargaan kepada p ara pe langgan 

Telkomsel yang t elah setia m enggunakan pr oduk da n l ayanan d ari 

Telkomsel. Bukan cuma hadiah pilihan yang bisa dimenangkan, poin juga 

dapat ditukar dengan hadiah langsung berupa gratis pulsa, gratis SMS, dan 

merchandise menarik, a tau di skon di  r atusan merchant Telkomsel dan 

dapat diikutsertakan pada program lelang Telkomsel Poin.  

3. HSPA+ 

   Mulai September 2009, Telkomsel m enambah layanan HSPA+ 

(High-Speed Packet Access) dengan kecepatan akses hingga 21 Mbps yang 

rencananya akan di terapkan di  24 kot a di  Indonesia hi ngga a khir t ahun 

2010. Sayangnya, realisasinya belum berjalan maksimal sehingga sebagian 

besar penggunanya hanya mendapatkan akses kurang dari 64 Kbps. 
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4.1.4 Struktur Organisasi PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) 

GraPARI Pemuda Surabaya Bagian Direct Sales 

Berikut i ni a dalah gambaran m engenai s truktur or ganisasi da ri PT. 

Telekomunikasi S elular ( Telkomsel) G raPARI P emuda S urabaya bagian direct 

sales:  

 

Sumber: Data internal Telkomsel GraPARI Pemuda Surabaya  

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Telkomsel GraPARI Pemuda Surabaya 

 Bagian Direct Sales 
 

 

 

 

 

 

Manajer

Supervisor

Karyawan 
Direct Sales
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4.1.5 Job Description PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) GraPARI 

Pemuda Surabaya Bagian Direct Sales 

 Berikut ini adalah job description PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) 

graPARI Pemuda Surabaya bagian direct sales: 

1. Manager 

a. Membuat program sales, promotion, sponsorship dan penyelenggaraan 

event 

b. Melakukan evaluasi efektivitas program sales dan promotion 

c. Merencanakan program retention dan loyalty (untuk m eningkatkan 

jumlah pelanggan yang menggunakan produk) 

d. Memberikan r ekomendasi t erkait de ngan pe ngembangan pr oduk 

Telkomsel 

e. Melakukan pengelolaan yang ada di wilayah kerjanya 

2. Supervisor 

a. Memastikan terlaksananya program sales, promotion, sponsorship dan 

penyelenggaraan event 

b. Merencanakan dan mempersiapkan program akuisisi 

c. Memastikan pelayanan khusus bagi pelanggan 

d. Memantau performansi merchant 

e. Memastikan tindak lanjut complain handling community customer 

3. Karyawan direct sales 

a. Melakukan sosialisasi dan edukasi produk kepada pelanggan 
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b. Melakukan pe rijinan ( di t empat kom unitas) unt uk pe njualan 

(hardselling) 

c. Melakukan analisa data pengguna 

d. Melakukan pr ogram sales, promotion, sponsorship dan 

penyelenggaraan event 

e. Melakukan aktivitas pelayanan khusus bagi pelanggan 

f. Melakukan program retention dan loyalty (untuk meningkatkan jumlah 

pelanggan yang menggunakan produk) 

 

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden 

Karakteristik r esponden pa da pe nelitian i ni t erkait de ngan ka rakteristik 

demografi yang meliputi jenis ke lamin r esponden, us ia, pe ndidikan t erakhir 

responden, lama b ekerja, dan pe ndapatan t otal r esponden. Pemaparan mengenai 

karakteristik r esponden be rtujuan unt uk m engetahui ka rakteristik de mografi 

responden, yaitu ka ryawan P T. T elekomunikasi S elular ( Telkomsel) GraPARI 

Pemuda Surabaya bagian direct sales. Berikut adalah pemaparannya : 
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1. Jenis Kelamin Responden 

Tabel 4.1 
Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Jumlah  Persen 
1. Pria 13 orang 40,6% 
2. Wanita 19 orang 59,4% 

TOTAL : 32 orang 100% 
Sumber: Lampiran 3 (Data primer diolah) 

Berdasarkan T abel 4.1, s ebanyak 13 or ang a tau 40,6% r esponden d alam 

penelitian ini be rjenis ke lamin pria. Di samping itu, dalam penelitian ini 

juga t erdapat 19 o rang a tau 59,4 % r esponden yang b erjenis k elamin 

wanita. Berdasarkan data t ersebut, tentu terlihat ba hwa k aryawan  PT. 

Telekomunikasi S elular (Telkomsel) G raPARI P emuda S urabaya ba gian 

direct sales didominasi oleh karyawan yang berjenis kelamin wanita.  

2. Usia Responden 

Tabel 4.2 
Distribusi Usia Responden 

No. Rentang Usia Jumlah Persen 

1. 20 tahun – 25 tahun 17 53,1% 
2. 26 tahun – 31 tahun 10 31,3% 

3. Lebih dari 31 tahun 5 15,6% 

Total 32 100% 
Sumber: Lampiran 3 (Data primer diolah) 

Berdasarkan Tabel 4.2  dapat di ketahui ba hwa s ebagian be sar r esponden 

karyawan  PT. Telekomunikasi S elular ( Telkomsel) GraPARI P emuda 

Surabaya ba gian direct sales berusia a ntara 20 tahun s ampai 25 t ahun, 

yaitu s ebanyak 17 or ang a tau 53,1% . S elebihnya, t erdapat r esponden 
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berusia 26 t ahun s ampai 31 t ahun s ebanyak 10 orang a tau 31,3% , s erta 

responden berusia lebih dari 31 tahun sebanyak 5 orang atau 15,6%. 

3. Pendidikan Terakhir Responden 

Tabel 4.3 
Distribusi Pendidikan Terakhir Responden 

No. Pendidikan Terakhir Jumlah Persen 
1. SMA/SMK 0 0% 
2. D3 9 28,1% 
3. S1 23 71,9% 

Total 32 100% 
Sumber: Lampiran 3 (Data primer diolah) 

Berdasarkan Tabel 4.3  dapat di ketahui ba hwa s ebagian be sar r esponden 

karyawan PT. Telekomunikasi S elular ( Telkomsel) G raPARI P emuda 

Surabaya bagian direct sales jumlah responden yang memiliki pendidikan 

terakhir setingkat D 3 mencapai 9 orang at au sebesar 28,1%. S elebihnya, 

yang t erdapat r esponden de ngan pe ndidikan t erakhir s etingkat S 1 

sebanyak 23 or ang a tau 71,9 % s erta t idak ada  responden de ngan 

pendidikan terakhir SMA. 

4. Lama Bekerja Responden  

Tabel 4.4 
Distribusi Lama Bekerja Responden 

No. Rentang Usia Jumlah Persen 

1. 1 tahun – 2 tahun  18 56,3% 
2. 3 tahun – 4 tahun 11 34,4% 

3. Lebih dari 4 tahun 3 9,4% 

Total 32 100% 
Sumber: Lampiran 3 (Data primer diolah) 

 Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

karyawan PT. Telekomunikasi S elular ( Telkomsel) G raPARI P emuda 
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Surabaya bagian direct sales lama waktu bekerja antara 1 tahun sampai 2 

tahun, y aitu sebanyak 18 orang a tau 56,3% . S elebihnya, r esponden 

terdapat l ama w aktu be kerja 3 t ahun s ampai 4 t ahun s ebanyak 11 o rang 

atau 34,4%, responden lama waktu bekerjanya lebih dari 4 tahun sebanyak 

3 orang atau 9,4%. 

5. Pendapatan Total Responden 

Tabel 4.5 
Distribusi Pendapatan Total Responden 

No. Pendapatan Total Jumlah Persen 
1. Kurang dari Rp 2.000.000 9 28,1% 
2. Rp 2.000.001 – Rp 3.000.000 18 56,3% 
3. Lebih dari Rp 3.000.000 5 15,6% 

Total 32 100% 
Sumber: Lampiran 3 (Data primer diolah) 

   Berdasarkan Tabel 4.5  da pat di ketahui ba hwa s ebagian besar 

responden karyawan PT. Telekomunikasi S elular ( Telkomsel) GraPARI 

Pemuda S urabaya ba gian direct sales memiliki pe ndapatan tot al s ebesar 

Rp 2.000.0001 – Rp 3.000.000. J umlah r esponden yang m emiliki 

pendapatan t otal R p 2.0 00.0001 – Rp 3.000.000 s ebanyak 18  orang at au 

56,3%. Selebihnya, terdapat responden yang memiliki pendapatan kurang 

dari Rp 2.000.000 sebanyak 9 orang atau 28,1%, responden yang memiliki 

pendapatan lebih dari Rp 3.000.000 sebanyak 5 orang atau 15,6%. 

 

4.2.2 Deskripsi Jawaban Responden 

 Deskripsi j awaban r esponden m erupakan ha sil j awaban r esponden pa da 

masing-masing variabel penelitian. Perlu diketahui, penentuan interval kelas pada 

kategori penilaian tiap variabel penelitian, dapat menggunakan persamaan berikut: 
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b
nmRS −

=     

Keterangan : 

RS  =  rentang skor 

m  =  skor tertinggi  

n  =  skor terendah 

b  =  jumlah kelas 

Melalui persamaan di atas, diperoleh nilai interval kelas sebagai berikut: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
5 − 1

5
= 0,8 

0,8 m erupakan j arak i nterval ke las pa da m asing-masing ka tegori p enilaian, 

sehingga berlaku ketentuan kategori dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.6 
Kategori Penilaian Variabel 

Interval Kelas  Kategori 

1,00 ≤ X ≤ 1,80 Sangat Rendah  
1,81 ≤ X ≤ 2,60 Rendah 
2,61 ≤ X ≤ 3,40 Netral 
3,41 ≤ X ≤ 4,20 Tinggi 
4,21 ≤ X ≤ 5,00 Sangat Tinggi 

Sumber: Diolah oleh peneliti 

Pengukuran va riabel be bas, va riabel i ntervening, da n va riabel t erikat 

didasarkan pa da j awaban a tau pe nilaian r esponden t erhadap pe rnyataan-

pernyataan dalam ku esioner yang ni lainya di buat be rdasarkan skala Likert 

(Priadana dan Muis, 2009:172). Penjabaran dari penilaian tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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1. Penilaian variabel kepemimpinan t ransaksional dan motivasi kerja adalah 

sebagai berikut: 

a. Nilai 1  mewakili Sangat Tidak Setuju (STS) 

b. Nilai 2 mewakili Tidak Setuju (TS) 

c. Nilai 3  mewakili Antara Setuju dan Tidak Setuju (S/TS) 

d. Nilai 4  mewakili Setuju (S) 

e. Nilai 5 mewakili Sangat Setuju (SS) 

2. Penilaian variabel kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Nilai 1  mewakili Sangat Tidak Baik (STB) 

b. Nilai 2 mewakili Tidak Baik (TB) 

c. Nilai 3  mewakili Cukup Baik (CB) 

d. Nilai 4  mewakili Baik (B) 

e. Nilai 5 mewakili Sangat Baik (SB) 

 Deskripsi j awaban r esponden a kan di jelaskan be rdasarkan f rekuensi da n 

hasil pe rhitungan r ata-rata m asing-masing va riabel yang s udah di kategorikan. 

Berikut ini adalah pemaparannya : 

 

4.2.2.1 Kepemimpinan Transaksional (X) 

 Deskripsi j awaban r esponden a tas va riabel ke pemimpinan t ransaksional 

disajikan di dalam Tabel 4.7 : 
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Tabel 4.7 
Deskripsi Variabel Kepemimpinan Transaksional 

No. Pernyataan 
Jumlah Jawaban 

Mean Kategori 
1 2 3 4 5 

1. 

Pemimpin diperusahaan menjanjikan 
bonus apabila Anda mampu 
mencapai atau melewati target-target 
tertentu. (X1a

1 

) 

6 3 14 8 3,69   Tinggi 

2. 
Pemimpin d i p erusahaan melakukan 
pemantauan a turan yang t elah 
disepakati bersama. (X1b

2 
) 

7 6 16 1 3,22 Netral 

3. 
Pemimpin di perusahaan hanya 
mengambil tindakan apabila target di 
perusahaan tidak tercapai. (X1c

1 
) 

7 8 16 0 3,22 Netral 

4. 
Pemimpin di perusahaan tidak ragu 
memberikan kepercayaan kepada 
Anda. (X1d

0 
) 

10 8 12 2 3,19 Netral 

Kepemimpinan Transaksional 3,33 Netral 
Sumber: Lampiran 2 (Data primer diolah) 

Berdasarkan Tabel 4. 7, dapat di interprestasikan bahwa va riabel 

kepemimpinan t ransaksional be rada pada l evel kategori yang ne tral dengan nilai 

3,33. Dapat diartikan mean dari variabel kepemimpinan transaksional dengan nilai 

netral menunjukan jawaban responden adalah antara setuju dan tidak setuju atau 

belum adanya ka rakteristik da ri pe mimpin de ngan gaya ke pemimpinan 

transaksional yang m elakukan sesuai de ngan keinginan responden ( karyawan). 

Pernyataan responden mengenai “Pemimpin di  pe rusahaan melakukan 

pemantauan aturan yang t elah disepakati b ersama” (X1b), “pemimpin di  

perusahaan hanya m engambil t indakan apabila target di pe rusahaan tidak 

tercapai” (X1c), serta “p emimpin di pe rusahaan t idak r agu m emberikan 

kepercayaan ke pada ka ryawan” (X1d), memiliki nilai r ataan (mean) yang netral. 

Arti da ri ne tral da lam pe rnyataan responden dalam pe rnyataan va riabel 

kepemimpinan t ransaksional adalah p emimpin be lum melakukan ha l yang d apat 
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meningkatkan ki nerja k aryawan da lam pe ncapaian  t arget, c ontoh: m elakukan 

pemantau l aporan. Dengan demikian, secara garis be sar, r esponden dalam 

perusahaan Telkomsel b agian direct sales bersikap netral t erhadap pernyataan-

pernyataan yang me wakili indi kator va riabel kepemimpinan t ransaksional. 

Sementara i tu, satu pernyataan karyawan mengenai “Pemimpin di perusahaan 

menjanjikan bonus apabila Anda mampu mencapai at au melewati t arget-target 

tertentu” (X1a), memiliki ni lai r ataan (mean) yang t ergolong t inggi. Secara 

keseluruhan, “Pemimpin di perusahaan menjanjikan bonus apabila Anda mampu 

mencapai at au melewati target-target te rtentu” (X1a) me miliki n ilai r ataan 

tertinggi yaitu sebesar 3,69. S ebaliknya, pe rnyataan “ pemimpin di  pe rusahaan 

tidak ragu memberikan kepercayaan kepada anda” (X1d

Pernyataan karyawan “Pemimpin diperusahaan menjanjikan bonus apabila 

Anda mampu mencapai atau melewati t arget-target tertentu” (X

) yaitu sebesar 3,19. 

1a)memiliki ni lai 

rataan yang tinggi dibandingkan dengan pernyataan lain yang mewakili indikator 

variabel kepemimpinan transaksional. Hal ini mengindikasikan bahwa responden 

itu setuju apabila pemimpin di  pe rusahaan m enjanjikan pe nghargaan apabila 

karyawan mampu mencapai at au melewati t arget-target t ertentu. Hal t ersebut 

dapat di sebabkan adanya kenyataan bahwa pemimpin  yang ad a di  PT. 

Telekomunikasi S elular ( Telkomsel) G raPARI P emuda S urabaya ba gian direct 

sales memberikan pe ngarahan unt uk mengawali s etiap pe kerjaan, dan 

menjanjikan penghargaan setelah pekerjaan tersebut t elah diselesaikan oleh 

karyawan. Pemimpin menuntut karyawan un tuk m ewujudkan t ujuan yang 

diinginkan dan karyawan mendapatakan imbalan yang telah dijanjikan 
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4.2.2.2 Motivasi Kerja (Z) 

Tabel 4.8 
Deskripsi Variabel Motivasi Kerja 

No. Pernyataan 

Jumlah Jawaban 

Mean Kategori 
1 2 3 4 5 

1. 

Pemberian bonus atas pencapaian 
melebihi target penjualan mampu 
memotivasi Anda dalam be kerja. 
(Z1a

1 

) 

1 13 11 6 3,63   Tinggi 

2. 

pengakuan atas pencapaian target 
yang di lakukan oleh pe mimpin 
mampu memotivasi Anda dalam 
bekerja. (Z1b

2 

) 

10 3 15 2 3,16   Netral 

3. 

Kesempatan untuk m aju k arier 
yang di rekomendasikan ol eh 
pemimpin mampu memotivasi 
Anda dalam bekerja. (Z1c

2 

) 

3 8 17 2 3,44 Tinggi 

4. 
Kondisi kerja t im yang n yaman 
mampu memotivasi Anda dalam 
bekerja. (Z1d

0 
) 

4 8 14 6 3,69 Tinggi 

5. 
Kemampuan pe mimpin unt uk 
memotivasi Anda dalam be kerja. 
(X1e

1 
) 

1 11 16 3 3,59 Tinggi 

6. 
Pengarahan yang diberikan 
mampu memotivasi Anda dalam 
bekerja. (Z1f

1 
) 

3 5 17 6 3,75 Tinggi 

Motivasi Kerja 3,54 Tinggi 
Sumber: Lampiran 2 (Data primer diolah) 

Berdasarkan Tabel 4.8 , dapat di inerprestasikan bahwa v ariabel m otivasi 

kerja be rada pa da l evel yang t inggi de ngan ni lai 3,54.  P ernyataan yang 

menunjukkan bahwa “Pemberian bonus atas pencapaian melebihi target penjualan 

mampu memotivasi anda dalam b ekerja” ( Z1a), “ Kesempatan untuk m aju ka rier 

yang di rekomendasikan oleh pemimpin mampu memotivasi anda dalam bekerja” 

(Z1c), “Kondisi kerja tim yang nyaman mampu memotivasi anda dalam bekerja” 

(Z1d) (adanya kerja tim pada Telkomsel GraPARI Pemuda Surabaya bagian direct 

sales untuk pencapaian target penjualan produk Telkomsel harus dilakukan secara 
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kerja s ama k arena unt uk m encapai t arget ha rus adanya s trategi da ri k aryawan), 

“kemampuan p emimpin unt uk m emotivasi ka ryawan da lam be kerja” ( Z1e), 

“pengarahan yang di berikan mampu memotivasi anda dalam b ekerja” ( Z1f) 

memiliki nilai rataan yang tinggi terhadap karyawan PT. Telekomunikasi Selular 

(Telkomsel) G raPARI P emuda S urabaya b agian direct sales, di mana m otivasi 

kerja t ersebut da pat di rasakan secara n yata ol eh karyawan. Di samping itu, 

pernyataan “pengakuan atas pencapaian target yang di lakukan oleh pemimpin 

mampu memotivasi anda dalam b ekerja” (Z1b) me miliki ni lai r ataan yang 

tergolong ne tral. S ecara ke seluruhan, pe rnyataan “ pengarahan yang di berikan 

mampu memotivasi a nda dalam be kerja” ( Z1f) memiliki ni lai r ataan te rtinggi 

(yaitu s ebesar 3,75) . S ebaliknya, pe rnyataan yang m enunjukkan ba hwa 

“pengakuan atas pencapaian target yang di lakukan oleh pemimpin mampu 

memotivasi anda dalam bekerja” (Z1b) memiliki ni lai rataan terendah pada level 

netral (yaitu s ebear 3,16 ). Pernyataan responden da lam pe rnyataan “pengakuan 

atas pencapaian t arget yang di lakukan oleh pe mimpin mampu memotivasi anda 

dalam bekerja” (Z1b

Pernyataan yang menunjukkan bahwa “pengarahan yang diberikan mampu 

memotivasi a nda dalam be kerja” (Z

)  pada variabel motivasi kerja yaitu pemimpin berkewajiban 

memberikan imbalan terhadap karyawannya tetapi dapat dilihat bahwa pemberian 

motivasi t ersebut be lum sesuai dengan keinginan karyawan untuk meningkatkan 

gairah kinerjanya. 

1f) me miliki ni lai r ataan yang le bih tinggi 

dibandingkan dengan pernyataan yang lain mewakili indikator variabel motivasi 

kerja. Hal t ersebut da pat t erjadi ka rena adanya pe ngarahan yang di berikan 
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pemimpin ke pada ka ryawan mampu mendorong ke mauan karyawan da lam 

menciptakan pr oduktivitas kerja. Dengan pe mimpin memberikan pul a k aryawan 

dapat bekerja lebih baik dari pada sebelumnya. 

Sementara i tu, walaupun pe rnyataan yang menunjukkan “pengakuan atas 

pencapaian target yang dilakukan oleh pemimpin mampu memotivasi anda dalam 

bekerja” (Z1b

4.2.2.3 Kinerja Karyawan (Y) 

) memiliki nilai rataan terendah dibandingkan kelima pernyataan lain 

yang mewakili indi kator va riabel mot ivasi k erja, hal itu tidak s erta me rta 

menunjukkan ba hwa p ernyataan i tu t idak m emiliki pe ngaruh b agi m unculnya 

motivasi kerja terhadap para karyawan yang menjadi responden dalam penelitian 

ini.  

Tabel 4.9 
Deskripsi Variabel Kinerja Karyawan 

No. Pernyataan 

Jumlah Jawaban 

Mean Kategori 
1 2 3 4 5 

1. 
Kemauan yang ditunjukkan 
karyawan dalam menyelesaikan 
pekerjaan. (Y1a

1 
) 

2 3 16 10 4,00   Tinggi 

2. Tanggung jawab  karyawan dalam 
memenuhi uraian pekerjaan. (Y1b

1 ) 3 4 15 9 3,88 Tinggi 

3.  Keterampilan karyawan dalam 
melaksanakan pekerjaan. (Y1c

0 ) 3 5 15 9 3,94 Tinggi 

4. 
Kemampuan  karyawan bekerja sama 
dengan tim kerja pada saat 
melaksanakan pekerjaan. (Y1d

0 
) 

5 3 19 5 3,75 Tinggi 

5. Kemampuan  komunikasi dari 
karyawan. (Y1e

0 ) 1 10 16 5 3,78 Tinggi 

6. Kecepatan  karyawan dalam 
menyelesaikan pekerjaan.  (X1f

0 ) 2 9 14 7 3,81 Tinggi 

7. Inisiatif karyawan dalam 
melaksanakan pekerjaan.  (Y1g

0 ) 1 11 13 7 3,81 Tinggi 

8. 
Pelayanan yang diberikan  karyawan 
(ditinjau dari minimnya komplain 
pelanggan). (Y1h

0 
) 

3 5 20 4 3,78 Tinggi 

Kinerja Karyawan 3,84 Tinggi 
Sumber: Lampiran 2 (Data primer diolah) 
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 Berdasarkan Tabel 4.9 , dapat di interprestasikan bahwa v ariabel K inerja 

karyawan be rada p ada l evel t ergolong t inggi de ngan ni lai 3,84. S eluruh 

pernyataan yang mewakili variabel kinerja karyawan memiliki nilai rataan tinggi. 

Hal i ni be rarti, secara garis be sar ki nerja k aryawan PT. T elekomunikasi S elular 

(Telkomsel) G raPARI Pemuda S urabaya ba gian direct sales tergolong t inggi. 

Secara k eseluruhan, pernyataan “kemauan yang di tunjukkan ka ryawan da lam 

menyelesaikan pekerjaan” (Y1a) me miliki ni lai rataan yang pa ling tinggi  ( yaitu 

sebesar 4,00 ) da ri p ada pe rnyataan-pernyataan l ain yang m ewakili i ndikator 

variabel ki nerja ka ryawan. Sebaliknya, pe rnyataan mengenai “k emampuan 

karyawan bekerja s ama de ngan t im ke rja pa da s aat m elaksanakan pekerjaan” 

(Y1d

 

) me miliki ni lai r ataan terendah ( yaitu s ebesar 3,75 ) bi la di bandingkan 

dengan pernyataan-pernyataan lain yang m ewakili i ndikator va riabel ki nerja 

karyawan.  

4.2.3 Validitas dan Realibilitas 

4.2.3.1 Validitas Alat Ukur 

Penelitian i ni m enggunakan kue sioner unt uk m engumpulkan d ata pr imer 

dari pa ra r esponden, di mana item-item pernyataan pada ku esioner t ersebut pe rlu 

untuk di uji va liditasnya. M enurut R iduwan da n Sunarto ( 2011:353) unt uk da pat 

mengetahui t ingkat va liditas, m aka pe neliti da pat m enggunakan P earson 

correlation dan m emperhatikan ni lai sig. dibandingkan d engan t ingkat 

signifikansi. Jika ni lai sig. lebih kecil dari nilai tingkat s ignifikansi (sig < 0,05) , 

maka item pada kuesioner dikatakan valid: 
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1. Uji validitas variabel kepemimpinan transaksional 

Berikut i ni adalah t abel yang m enunjukkan ha sil uj i va liditas va riabel 

kepemimpinan transaksional : 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Validitas Variabel Kepemimpinan Transaksional 

No. Item Pearson 
Correlation 

Nilai Sig. 
(2-tailed) 

Kesimpulan 

1. Kepemimpinan 
Transaksional 1 0,858 0,000 VALID 

2. Kepemimpinan 
Transaksional 2 0,843 0,000 VALID 

3. Kepemimpinan 
Transaksional 3 0,881 0,000 VALID 

4. Kepemimpinan 
Transaksional 4 0,711 0,000 VALID 

Sumber: Lampiran 4 (Data primer diolah) 

Hasil pe rhitungan m enunjukkan ba hwa s eluruh item yang me wakili 

indikator variabel Kepemimpinan Transaksional memiliki nilai sig. < 0,05. 

2. Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja 

Oleh ka rena i tu, s eluruh item yang me wakili i ndikator va riabel 

kepemimpinan t ransaksional di nyatakan va lid a tau d apat m engukur 

variabel kepemimpinan transaksional tersebut. 

Berikut i ni adalah t abel yang m enunjukkan ha sil uj i va liditas va riabel 

motivasi kerja : 

Tabel 4.11 
Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja 

No. Item Pearson 
Correlation 

Nilai Sig. 
(2-tailed) 

Kesimpulan 

1. Motivasi Kerja 1 0,787 0,000 VALID 
2. Motivasi Kerja 2 0,800 0,000 VALID 
3. Motivasi Kerja 3 0,713 0,000 VALID 
4. Motivasi Kerja 4 0,631 0,000 VALID 
5. Motivasi Kerja 5 0,780 0,000 VALID 
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6. Motivasi Kerja 6 0,730 0,000 VALID 
Sumber: Lampiran 4 (Data primer diolah) 

Hasil pe rhitungan m enunjukkan ba hwa s eluruh item yang me wakili 

indikator va riabel mot ivasi ke rja me miliki ni lai sig. <  0,05 . 

3. Uji validitas variabel kinerja karyawan 

Oleh karena 

itu, s eluruh item yang mewakili indi kator va riabel mot ivasi ke rja 

dinyatakan valid atau dapat mengukur variabel motivasi kerja tersebut. 

Berikut i ni adalah t abel yang m enunjukkan ha sil uj i va liditas va riabel 

kinerja karyawan : 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan 

Sumber: Lampiran 4 (Data primer diolah) 

  Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh item yang mewakili 

indikator variabel kinerja karyawan memiliki nilai sig. < 0,05. 

4.2.3.2 Reliabilitas Alat Ukur 

Oleh karena 

itu, s eluruh item yang m ewakili i ndikator va riabel ki nerja ka ryawan 

dinyatakan valid atau dapat mengukur variabel kinerja karyawan tersebut. 

Uji r eliabilitas di lakukan de ngan t ujuan unt uk m engetahui s eberapa j auh 

sebuah a lat ukur  (kuesioner) da pat di andalkan ( konsisten). S uatu a lat ukur  

dikatakan reliabel apabila j awaban kue sioner menunjukkan ha sil yang relatif 

No. Item Pearson 
Correlation 

Nilai Sig. 
(2-tailed) 

Kesimpulan 

1. Kinerja Karyawan 1 0,608 0,000 VALID 
2. Kinerja Karyawan 2 0,841 0,000 VALID 
3. Kinerja Karyawan 3 0,743 0,000 VALID 
4. Kinerja Karyawan 4 0,801 0,000 VALID 
5. Kinerja Karyawan 5 0,756 0,000 VALID 
6. Kinerja Karyawan 6 0,588 0,000 VALID 
7. Kinerja Karyawan 7 0,748 0,000 VALID 
8. Kinerja Karyawan 8 0,562 0,000 VALID 
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konsisten ketika dilakukan secara berulang. Pengujian reliabilitas dalam penelitian 

ini menggunakan metode Cronbach Alpha (α). Dapat diketahui, apabila koefisien 

Cronbach Alpha ≥ nilai kritis yang ditetapkan yaitu sebesar 0,6, maka dapat 

disimpulkan ba hwa item pernyataan yang t erdapat da lam kue sioner di nyatakan 

reliabel. Berikut ini  a dalah tabel yang menunjukkan hasil uj i r eliabilitas da lam 

penelitian ini: 

Tabel 4.13 
Hasil Uji Realibilitas Variabel Penelitian 

No. Variabel Cronbach Alpha  Keterangan 

1. Kepemimpinan 
Transaksional 0,839 RELIABEL 

2. Motivasi Kerja 0,833 RELIABEL 

3. Kinerja Karyawan 0,856 RELIABEL 
Sumber: Lampiran 4 (Data primer diolah) 

 Hasil pa da T abel 4.13,  menunjukkan ba hwa s eluruh i tem pe rnyataan 

dari tiap variabel penelitian memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha ≥ 0,6 Oleh 

sebab i tu, item pernyatan yang mewakili i ndikator pada masing-masing va riabel 

penelitian dinyatakan RELIABEL dan s elanjutnya da pat di gunakan da lam 

penelitian. 

 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Heterokedastisitas 

Uji he teroskedastisitas di lakukan unt uk m enguji a pakah da lam m odel 

regresi t erjadi ke tidaksamaan variance dari residual s atu pengamatan ke 

pengamatan yang l ain. Model r egresi yang ba ik  a dalah yang hom okedastisitas 

atau varian dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain sama. Pendeteksian 
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terhadap heteroskedastisitas da pat di akukan dengan melakukan uji G lejser T est 

melalui software SPSS. Ketentuan uji Glejser Test adalah jika nilai sig. uji t (pada 

uji G lejser) di  a tas ting kat s ignifikansi ( 0,05 atau 5% ), m aka artinya va rian 

residual s ama ( homokedastisitas) a tau tidak te rjadi he terokedastisitas. Namun, 

apabila ni lai sig. uji t (pada uj i G lejser) ≤ tingkat signifikansi (0,05 atau 5%), 

maka artinya varian residual tidak sama (terjadi heteroskedastisitas). 

Tabel 4.14 
Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) .617 .194  3.179 .003 

Kepem. Transaksional -.081 .047 -.331 -1.739 .093 

Motivasi Kerja -.016 .054 -.057 -.300 .767 

a. Dependent Variable: Abs_res 

Sumber: Lampiran 5 (Data primer diolah)  

 Mengacu pada Tabel 4.14, nilai sig. pada uji t  yang dilakukan bernilai di  

atas 0,05 a tau 5% . Dilihat pa da T abel 4.13  ni lai s ig dari ke pemimpinan 

transaksional da n mot ivasi ke rja me miliki ni lai le bih besar dari 0,05 (sebesar 

0,093 da n 0,767 ). Oleh s ebab i tu, maka da pat di simpulkan ba hwa t erjadi 

homokedastisitas ( tidak terjadi gejala h eterokedastisitas) pada m odel r egresi 

sehingga ha l t ersebut s emakin m emperkuat ke layakan m odel r egresi pa da 

penelitian ini. 

4.3.2 Uji Autokorelasi 

 Uji a utokorelasi di jalankan unt uk m enguji a pakah pa da m odel r egresi 

linier t erdapat kor elasi ant ara ke salahan yang s ekarang de ngan kesalahan yang 
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sebelumnya. Model r egresi yang ba ik adalah yang t idak terdapat aut okorelasi 

Deteksi t erhadap ada  atau tidaknya autokorelasi da pat di lakukan dengan 

melakukan pe ngujian Durbin W atson ( DW). K riteria yang b erlaku da lam 

pengujian ini adalah sebagai berikut: 

1. 1,65 < DW < 2,35, maka H0 diterima dan H1

2. DW ≤ 1,65 atau DW ≥ 2,35,  maka H

 ditolak, artinya  tidak terjadi 

autokorelasi. 

0 ditolak dan H 1

Mengacu p ada k etentuan di  a tas dan meninjau pada ni lai Durbin W atson da lam 

Tabel 4.15  (yang be rnilai 2,134) , m aka d apat d isimpulkan ba hwa t idak t erjadi 

autokorelasi. Tidak adanya aut okorelasi s emakin mempertegas ke layakan dari 

model regresi dalam penelitian ini. 

 diterima, artinya  

terjadi autokorelasi. 

Tabel 4.15 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics 
Durbin-
Watson 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .820a .673 .650 .37063 .673 29.814 2 29 .000 2.134 

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Kepem. Transaksional 
b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 
Sumber: Lampiran 5 (Data primer diolah) 

4.3.3 Uji Normalitas  

 Uji nor malitas di lakukan unt uk m endeteksi a pakah s ebuah da ta 

berdistribusi normal atau tidak. Pada analisis regresi asumsi yang harus dipenuhi 

adalah r esidual ha rus berdistribusi nor mal. G una m elakukan uj i nor malitas, 
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peneliti dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Ketentuan yang digunakan 

adalah sebagai berikut:  

1. Apabila nilai s ignifikansi > t ingkat s ignifikansi (0,05 atau 5%), maka H 0 

diterima dan H1

2. Apabila nilai s ignifikansi ≤ tingkat signifikansi (0,0 5 atau 5%), maka H

 ditolak, artinya  residual berdistribusi normal. 

0 

ditolak dan H1

Tabel 4.16 

 diterima, artinya residual tidak berdistribusi normal. 

Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Lampiran 5 (Data primer diolah) 

Berdasarkan Tabel 4.16 , nilai S ig. dari uj i Kolmogorov-Smirnov adalah 0,281  

sehingga dapat dipastikan nilainya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka 

artinya residual be rdistribusi nor mal, s ehingga model r egresi yang di hasilkan 

dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. 

4.3.4 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinieritas dijalankan untuk menguji apakah pada model regresi 

terdapat kor elasi ant ar va riabel be bas atau tidak. Model r egresi yang ba ik 

mengharuskan t idak a da kor elasi di  a ntara va riabel be bas. U ji m ultikolinieritas 

dijalankan dengan menggunakan ketentuan berikut ini: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 32 
Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation .35847409 
Most Extreme Differences Absolute .175 

Positive .089 
Negative -.175 

Kolmogorov-Smirnov Z .990 
Asymp. Sig. (2-tailed) .281 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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1. Apabila uj i V IF ni lainya <  10, maka artinya tida k ada ma salah 

multikolinieritas.  

2. Apabila uji VIF nilainya ≥ 10, maka artinya ada masalah multikolinieritas.  

Tabel 4.17 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardi
zed 

Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Correlations Collinearity 

Statistics 

B Std. 
Error Beta Zero-

order Partial Part Toleran
ce VIF 

1 (Constant) 1.102 .364  3.029 .005      

Kepem. 
Transaksional 

.339 .087 .452 3.874 .001 .668 .584 .411 .830 1.205 

Motivasi 
Kerja 

.457 .102 .523 4.485 .000 .710 .640 .476 .830 1.205 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber: Lampiran 5 (Data primer diolah) 

 Berdasarkan Tabel 4.17, ni lai V IF dapat di pastikan nilai te rsebut kurang 

dari 10. Dengan demikian tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini, serta 

mempertegas kelayakan model regresi yang dijalankan. 

 

4.4 Hasil Pengujian Analisis Jalur (Path Analysis) 

Berikut a dalah gambar ha sil pe ngujian path analysis dengan ni lai 

koefisien jalur pada masing-masing variabel : 
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                                                          0,452 

                                 

                                    0,431                                        0,523 

 

 

                       

                                 ε1            ε

                                                                          0,216 

2 

Sumber : Lampiran 5 (Data primer diolah) 

Gambar 4.2 
Gambar Model Hasil Path Analysis 

 
 

Di s amping itu, berikut i ni j uga di tampilkan p ula ha sil pe rhitungan pe rsamaan 

path analysis dalam penelitian ini: 

Z   = Pzx . X + ε1

     = 0,431 X + 0,911 ε

 ..................................................................... (1) 

1  ;  R2

Y = Pyx . X + Pyz . Z + ε

 = 0,170 

2 ......................................................................... (2) 

    = 0,452 X + 0,523 Z + 0,572 ε2 ; R2

 

 = 0,673 

Kepemimpinan 
Transaksional     

(X) 

Kinerja 
Karyawan        

(Y) 

Motivasi Kerja 
(Z) 
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Berdasarkan gambar m odel ha sil path analysis dan persamaan pe rhitungan path 

analysis, maka berikut ini adalah tabel hasil pengujian analisis jalur berdasarkan 

nilai koefisien jalur: 

Tabel 4.18 
Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Antar Variabel 

No. Variabel 
Pengaruh 
Langsung 

Pengaruh 
Tidak 

Langsung 

Pengaruh 
Total 

1. Kepemimpinan 
Transaksional ⇒ 

Kinerja 
Karyawan 0,452 0,413 ×0,523 

= 0,216 0,668 

2. Kepemimpinan 
Transaksional ⇒ 

Motivasi 
Kerja 0,413 - 0,413 

3. Motivasi Kerja ⇒ 
Kinerja 

Karyawan 0,523 - 0,523 

TOTAL : 1,388 0,216 1,604 
Sumber: Lampiran 5 (Data primer diolah) 

Berdasarkan Tabel 4.18, dapat diketahui bahwa : 

1. Jika va riabel ke pemimpinan t ransaksional be rubah, m aka a kan 

menyebabkan perubahan secara langsung pada variabel kinerja karyawan. 

Perubahan tersebut bernilai pos itif a tau t idak mengalami perubahan arah, 

dimana itu berarti jika  variabel k epemimpinan transaksional me ningkat, 

maka va riabel ki nerja ka ryawan akan i kut m eningkat pul a de ngan ni lai 

koefisien j alur 0,452. S ebaliknya, j ika variabel ke pemimpinan 

transaksional m enurun, m aka va riabel ki nerja ka ryawan a kan i kut 

menurun. Disamping i tu, kepemimpinan t ransaksional memiliki pengaruh 

tidak langsung t erhadap kinerja ka ryawan dengan melalui m otivasi ke rja 

merupakan pe rkalian d ari kof isien j alur l angsung da ri ke pemimpinan 

transaksional terhadap motivasi kerja dengan koefisien jalur langsung dari 

motivasi kerja te rhadap kinerja ka ryawan (0,413 ×  0,523)  , yaitu s ebesar 
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0,216. Dapat di lihat ba hwa pe ngaruh l angsung l ebih be sar da ripada 

pengaruh t idak l angsung. D apat di lihat ba hwa pe ngaruh t idak l angsung 

dari pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan motivasi 

kerja s ebagai va riabel i ntervening t idak memediasi s ecara pe nuh atau 

partial mediating. Walaupun pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada 

pengaruh langsung t etapi me miliki ni lai pe ngaruh total tingg i s ebesar 

0,668. 

2. Jika va ribel ke pemimpinan t ransaksional be rubah, m aka a kan 

menyebabkan perubahan secara l angsung pada motivasi kerja. Perubahan 

tersebut be rnilai pos itif, dimana itu berarti jika  variabel k epemimpinaan 

transaksional m eningkat, m aka va riabel m otivasi ke rja a kan i kut 

meningkat pul a de ngan ni lai koe fisien j alur 0,413. S ebaliknya, j ika 

variabel ke pemimpinan t ransaksional m enurun, maka va riabel m otivasi 

kerja akan ikut menurun pula. 

3. Jika va ribel m otivasi ke rja be rubah, m aka akan menyebabkan p erubahan 

secara langsung pada kinerja karyawan. Perubahan tersebut bernilai positif 

atau tidak mengalami p erubahan arah, dimana itu berarti j ika va riabel 

motivasi ke rja m eningkat, maka va riabel ki nerja ka ryawan akan ikut 

meningkat pul a de ngan ni lai koe fisien j alur 0,523. S ebaliknya, j ika 

variabel m otivasi ke rja menurun, m aka va riabel ki nerja ka ryawan a kan 

ikut menurun pula. 

 

4.5 Koefisien Determinasi 
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 Koefisien de terminasi d apat m engukur s eberapa j auh ke mampuan m odel 

dalam menerangkan variasi variabel terikat. Berikut adalah hasil pengujian yang 

menunjukkan nilai koefisien determinasi antar variabel dalam penelitian ini : 

Tabel 4.19 
Nilai Koefisien Determinasi 

Variabel Koefisien 
Determinasi (R2) 

Kepemimpinan Transaksional ⇒ Motivasi Kerja 0,170 
Kepemimpinan T ransaksional da n M otivasi K erja ⇒ 
Kinerja Karyawan 0,673 

Sumber: Lampiran 5 (Data primer diolah) 

Berdasarkan Tabel 4.19, maka dapat diketahui bahwa : 

1. Besarnya pe ngaruh ke pemimpinan t ransaksional t erhadap m otivasi ke rja 

adalah sebesar 0,170 atau 17% 

2. Besarnya p engaruh ke pemimpinan t ransaksional da n motivasi ke rja 

terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 0,673 atau 67,3% 

 

4.6 Pengujian Hipotesis 

 Hasil pe ngujian statistik dari pe nelitian ini di sajikan dalam T abel 4.20, 

sebagai berikut: 

Tabel 4.20 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Variabel Koefisien 
Regresi 

Arah 
Pengaruh 

Tingkat 
Signifikansi Kesimpulan 
Uji-t Uji-F 

Kepemimpinan Transaksional 
⇒ Motivasi Kerja 0,413 Positif 0,019 - Ada pengaruh 

signifikan 

Kepemimpinan 
Trasaksional, 
Motivasi Kerja 
⇒ Kinerja 
Karyawan 

Kepemimpinan 
Transaksional 
⇒ Kinerja 
Karyawan 

0,523 Positif 0,001 
0,000 

Ada pengaruh 
signifikan 

Motivasi 
Kerja⇒ Kinerja 0,452 Positif 0,000 Ada pengaruh 

signifikan 
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karyawan 

Sumber: Lampiran 5 (Data primer diolah) 

Menurut R iduwan da n S unarto ( 2011:340), untuk da pat m elakukan 

pengujian hi potesis, maka pe neliti da pat menggunakan ketentuan angka 

probabilitas signifikansi sebagai berikut: 

1. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, m aka H 0 diterima dan H1

2. Apabila a ngka pr obabilitas s ignifikansi ≤ 0,05, maka H

 

ditolak, artinya tidak signifikan.  

0 ditolak da n H 1

 Berdasarkan kriteria t ersebut, maka be rikut da pat di paparkan penjelasan 

mengenai data-data yang ada pada Tabel 4.20 : 

 

diterima., artinya signifikan. 

1. Apabila mengacu pada tingkat signifikansi uji-t yang sebesar 0,001, maka 

dapat di lihat ba hwa kepemimpinan transaksional me miliki pe ngaruh 

signifikan terhadap kinerja k aryawan. S ecara ke seluruhan, hipotesis 

pertama yang m enyatakan bahwa ke pemimpinan transaksional 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dapat diterima. 

2. Berdasarkan data yang t erdapat pa da T abel 4.18 , dapat di ketahui ba hwa 

nilai pe ngaruh t idak l angsung va riabel ke pemimpinan t ransaksional 

terhadap kinerja ka ryawan (dengan melalui va riabel motivasi ke rja) yang 

sebesar 0,216 lebih ke cil da ripada ni lai pe ngaruh l angsung v ariabel 

kepemimpinan t ransaksional t erhadap ki nerja karyawan sebesar yang 

0,452. D engan de mikian, m aka hi potesis ke dua da lam p enelitian yang 

menyatakan b ahwa ke pemimpinan t ransaksional be rpengaruh s ignifikan 
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terhadap ki nerja ka ryawan de ngan m otivasi sebagai va riabel i ntervening 

dapat di terima. Tetapi memiliki ni lai koefisien jalur pengaruh yang lebih 

rendah dibandingkan nilai koefisien jalur pengaruh langsung dari variabel 

kepemimpinan transaksional terhadap kinerja.  

 

4.7 Pembahasan 

4.7.1 Pengaruh Kepemimpinan Transaksional Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Berdasarkan tingkat s ignifikansi uj i-t yang s ebesar 0,001 , maka da pat 

dilihat bahwa kepemimpinan transaksional memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kinerja ka ryawan. Mengacu pada pe maparan tersebut, sangatlah jelas bahwa 

hipotesis pertama dalam pe nelitian ini yang m enyatakan bahwa k epemimpinan 

transaksional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dapat diterima. 

Hasil yang t elah dipaparkan tersebut ba hwa k epemimpinan transaksional 

berpengaruh pa da ki nerja pa ra ka ryawan. K omardi ( 2009) juga m enyatakan 

bahwa kepemimpinan transaksional dari seorang pemimpin mempengaruhi secara 

signifikan kinerja p ara k aryawan. Terbukti ba hwa ki nerja ka ryawan t idak l epas 

dengan dor ongan da n p engarahan da ri pe mimpin, di mana ka ryawan pu n a kan 

mengikuti langkah yang diambil oleh pemimpinnya. Kepemimpinan transaksional 

adalah hubun gan pe rtukaran s aling m enguntungkan a ntara pe mimpin da n 

karyawannya, mis al pe mimpin memberikan komisi da n penghargaan a tas ha sil 

kerja karyawan. Dapat dilihat bahwa hasil menunjukkan pemimpin dan karyawan 

telah memenuhi kebutuhan dan kewajiban satu sama lain. 
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Sebagaimana yang t elah dijelaskan sebelumnya, karyawan PT. 

Telekomunikasi Selular (Telkomsel) GraPARI Surabaya bagian direct sales setiap 

bulan m enjual m encapai  ±  45000 pr oduk T elkomsel ( kartu pe rdana dengan 

layanan yang di buat ol eh T elkomsel). S trategi p enjualan i ni t idak di jual s ecara 

umum m elainkan secara komunitas ( perkantoran, industri, universitas, s ekolah 

dan lain-lain), s ehingga ka ryawan m emperkenalkan pr oduk ha nya di  t empat-

tempat te rtentu (area i nstansi) da n hanya d apat diperjualkan disuatu ko munitas 

saja. D apat di ketahui, ba hwa pr oses ke giatan i ni k aryawan harus memiliki 

produktivitas da n s trategi ki nerja yang t inggi un tuk m encapai t arget yang t elah 

ditentukan ol eh pe rusahaan. Pekerjan i ni di lakukan t idak hanya di  da lam kantor 

tetapi juga diluar kantor (luar lapangan). Dengan demikian, tugas pemimpin untuk 

membantu karyawan dalam m encapai t ujuan mereka da n memberi pe ngarahan 

yang di butuhkan unt uk m emastikan ba hwa t ujuan m ereka sama de ngan t ujuan 

perusahaan. Kepemimpinan t ransaksional memiliki ke mampuan unt uk 

mempengaruhi ka ryawan t entunya akan m encapai s uatu t ujuan, a pabila 

kepemimpinan t ransaksional t idak m emiliki ke mampuan unt uk m empengaruhi 

karyawan tentunya akan mengendurkan semangat karyawan dalam bekerja untuk 

mencapai tujuan.  

Berdasarkan hasil de skripsi j awaban responden t erkait va riabel 

kepemimpinan t ransaksional dapat di lihat pada pe rnyataan “Pemimpin 

diperusahaan m enjanjikan pe nghargaan (bonus da n pe ngakuan pe ncapaian) 

apabila karyawan mampu mencapai atau melewati target-target tertentu”  respon 

karyawan yang menjadi r esponden da lam p enelitian ini be rada pa da l evel yang 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL AMIRA SORAYA FAHMI



77 
 

tinggi. Karena terlihat pada jumlah jawaban responden memberikan  pernyataan 

dalam ting kat yang tingg i sehingga pe mimpin dengan gaya k epemimpinan 

transaksional m embuktikan a danya pe mberian pe nghargaan atas ha sil ke rja 

karyawan dengan mencapai t arget-target yang t elah ditentukan. Dengan adanya 

penghargaan dan komisi yang diberikan pemimpin akan memacu gairah karyawan 

dalam be kerja ke  arah t ujuan yang di inginkan pe rusahaan. P ada P T. 

Telekomunikasi S elular ( telkomsel) G raPARI Pemuda S urabaya bagian direct 

sales terlihat karyawan yang masih relatif muda dan lama bekerja dengan rentang 

usia 1 t ahun - 2 tahun paling banyak dibandingkan dengan karyawan yang lama 

bekerja de ngan rentang us ia l ebih lama, adanya hal te rsebut pe mimpin 

memberikan pelatihan untuk m eningkatkan pr oduktivitas ki nerja untuk 

kedepannya da n ka ryawan l ebih m embutuhkan ba nyak a rahan d an memiliki 

unsur-unsur yang kua t dari pe mimpin yang t elah m emiliki c ukup pengalaman. 

Bahwa pengaruh langsung variabel kepemimpinan transaksional terhadap kinerja 

karyawan t erbukti m enjadi pe ngaruh kua t unt uk ka ryawan, ka rena pe mimpin 

menjanjikan penghargaan setelah karyawan menyelesaikan tugasnya dengan baik. 

4.7.2 Pengaruh Kepemimpinan Transaksional Terhadap Kinerja 

Karyawan dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening 

Apabila mengacu pada Tabel 4.18 , dapat dipahami bahwa ni lai pengaruh 

tidak l angsung va riabel ke pemimpinan t ransaksional t erhadap ki nerja ka ryawan 

(dengan melalui variabel motivasi kerja) yang sebesar 0,216 lebih kecil daripada 

nilai pe ngaruh l angsung va riabel ke pemimpinan t ransaksional t erhadap kinerja 

karyawan yang s ebesar 0,452. B erdasarkan p emaparan yang t elah di lakukan, 
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maka da pat di pahami ba hwa hi potesis ke dua da lam p enelitian ini yang 

menyatakan bahwa kepemimpinan transaksional berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja k aryawan dengan motivasi s ebagai va riabel int ervening da pat d iterima. 

Tetapi me miliki ni lai koe fisien jalur pe ngaruh yang r elatif le bih kecil 

dibandingkan pe ngaruh langsung v ariabel ke pemimpinan t ransaksional terhadap 

kinerja karyawan. 

Hasil penelitian yang telah dipaparan berbeda dengan penelitian Komardi 

(2009). P enelitian yang di lakukan K omardi ( 2009) t idak m eninjau pe ran 

intervening d ari va riabel mot ivasi. Disisi la in, pe nelitian ini me ninjau peran 

intervening va riabel m otivasi ke rja. A kan t etapi, t injauan yang dilakukan  

menunjukkan bahwa va riabel m otivasi ke rja s ebagai va riabel i ntervening t idak 

memediasi s ecara p enuh dari pe ngaruh k epemimpinan t ransaksional t erhadap 

kinerja ka ryawan. Pada dasarnya b ahwa p emimpin akan menghasilkan m otivasi 

terhadap karyawannya, tetapi belum tentu bahwa pemimpin akan merealisasikan 

motivasi sesuai dengan keinginan dari karyawannya. Dapat di lihat dari deskripsi 

jawaban responden variabel m otivasi ke rja pe rnyataan “ penghargaan 

(misalnya:komisi dan bo nus) a tas pekerjaan yang di lakukan mampu memotivasi 

karyawan dalam bekerja” menunjukkan pada level yang netral, bahwa pemimpin 

memberikan komisi dan bonus tetapi kurang menciptakan gairah karyawan dalam 

bekerja untuk mencapai tujuan. Dilihat dari pernyataan responden “Kondisi kerja 

tim yang n yaman mampu memotivasi karyawan dalam be kerja” me miliki ni lai 

tinggi di dalam T elkomsel G raPARI P emuda S urabaya bagian direct sales dapat 

dilihat bahwa kerja tim yang dilakukan oleh direct sales sangat tepat karena dapat 
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diketahui unt uk pe ncapain t arget ha rus a danya s trategi da ri k aryawan, da n 

pencapain target ini tidak hanya di dalam kota Surabaya saja melainkan di daerah-

daerah J awa T imur karena m embutuhkan kerjasama t im. Dapat di lihat, de ngan 

adanya p emimpin m emberikan kondi si ke rja t im yang n yaman ini ka n 

meningkatkan pr oduktivitas ka ryawan da lam bekerja. P ernyataan r esponden 

tersebut dapat menjadi hal yang tetap dipertahankan. 

Kepemimpinan transaksional berpengaruh langsung terhadap kinerja sebab 

konteks penelitian ini terjadi pada karyawan bagian direct sales. Karyawan bagian 

direct sales terikat l angsung de ngan arahan-arahan da ri pe mimpin unt uk 

berkinerja opt imal a gar meraih penghargaan (sesuai ka rakteristik kepemimpinan 

transaksional). Baik pe mimpin m aupun karyawan mencapai pe rsetujuan t entang 

apa yang ha rus di capai ka ryawan. Oleh s ebab i tu, a rahan da ri pe mimpin a dalah 

hal m utlak ba gi k aryawan direct sales untuk be rkinerja b agi pe rusahaan. 

Disamping itu arahan pemimpin mempengaruhi apa yang nantinya diperoleh oleh 

karyawan. Dengan d emikian, t idak m engherankan a pabila ke pemimpinan 

transaksional memiliki nilai pengaruh l angsung t erhadap kinerja k aryawan l ebih 

besar da ri pa da ni lai pengaruh t idak l angsung ke pemimpinan t ransaksional 

terhadap kinerja k aryawan dengan motivasi s ebagai v ariabel i ntervening. 

Walaupun a danya p engaruh t idak l angsung da ri ke pemimpinan t ransaksional 

terhadap ki nerja ka ryawan de ngan m otivasi ke rja s ebagai va riabel i ntervening 

memiliki ni lai koefisien jalur motivasi ke rja lebih r endah di banding pe ngaruh 

langsung dari kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan, tidak dapat 
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menampik motivasi t etap dibutuhkan di  da lam p erusahaan dari pemimpin untuk 

meningkatkan gairah kinerja karyawan yang lebih baik ke arah pencapaian tujuan.  

 

4.8 Analisis Model 

Hasil da ri pe ngujian hi potesis de ngan m enggunakan path analysis pada 

pengaruh ke pemimpinan t ransaksional t erhadap ki nerja ka ryawan dengan 

motivasi ke rja s ebagai variabel i ntervening, m asing-masing variabel memiliki 

nilai koe fisien jalur yang b erbeda. Dapat di lihat da lam p enelitian ini ba hwa 

kepemimpinan transaksional me miliki nilai koefisien j alur pe ngaruh l angsung 

sebesar 0,452 bahwa kepemimpinan transaksional berpengaruh langsung terhadap 

kinerja s ebab penelitian ini  te rjadi pa da ka ryawan bagian direct sales. Pada 

dasarnya ke pemimpinan t ransaksional m erupakan k epemimpinan yang 

menitikberatkan ke patuhan ke lompok a tau p erorangan k epada pe mimpinnya, 

karena ad anya i mbalan jika be rhasil at au sanksi j ika ga gal. Dengan ka ta l ain, 

orang-orang yang di pimpin bekerja atau melaksanakan aturan-aturan yang a da. 

Karena unt uk m endapatkan kom isi da n pe nghargaan. D an pe nelitian i ni be nar 

terjadi pada PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) GraPARI Pemuda Surabaya 

bagian direct sales, bentuk yang terjadi antara pemimpin dan karyawannya yaitu 

menyiapkan atau mendefinisikan perjanjian un tuk mencapai t ujuan pekerjaan 

secara s pesifik, menemukan ke cakapan i ndividual da n m enspesifikkan 

kompensasi dan hadiah yang dapat diharapkan atas keberhasilan pemenuhan tugas 

dari ka ryawan. Oleh s ebab i tu, a rahan da ri pe mimpin a dalah ha l m utlak ba gi 
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karyawan direct sales untuk be rkinerja ba gi pe rusahaan. D isamping i tu a rahan 

pemimpin mempengaruhi apa yang nantinya diperoleh oleh karyawan.  

Dilihat pada pe ngaruh t idak l angsung pa da va riabel ke pemimpinan 

transaksional t erhadap kinerja k aryawan dengan motivasi s ebagai v ariabel 

intervening memiliki nilai yang lebih kecil sebesar 0,216 dibandingkan pengaruh 

langsung ke pemimpinan t ransaksional t erhadap kinerja ka ryawan sebesar 0,452.  

Hasil pengaruh tidak langsung sebesar 0,216 melalui perkalian dari koefisien jalur 

langsung d ari ke pemimpinan t ransaksional t erhadap m otivasi ke rja de ngan 

koefisien jalur l angsung da ri m otivasi ke rja t erhadap ki nerja ka ryawan ( 0,413 x 

0,523).  B ahwa itu artinya Pengaruh gaya kepemimpinan transaksional mendapat 

respon yang ba ik dari ka ryawannya at as ar ahan yang di berikan. Karena dengan 

arahan da n t indakan da ri pe mimpin m ampu m emberikan gairah ki nerja yang 

optimal ba gi ka ryawan. Apabila pe ngaruh ke pemimpinan m eningkat kinerja 

karyawan a kan m eningkat. S ehingga ka ryawan memiliki r espon t inggi t erhadap 

kepemimpinan t ransaksional. Terbukti ba hwa kinerja ka ryawan t idak l epas 

dengan dorongan dan pengarahan dari pemipin, dimana karyawan akan mengikuti 

langkah-langkah yang di ambil o leh pemimpinnya. Disamping itu, motivasi kerja 

sebagai v ariabel i ntervening da ri ke pemimpinan t ransaksional t erhadap kinerja 

karyawan tetap mempengaruhi k arena m emiliki pe ngaruh s ignifikan w alaupun 

pengaruh t idak l angsung l ebih ke cil da ri pada pe ngaruh l angsung da ri 

kepemimpinan t ransaksional t erhadap kinerja k aryawan. Peran motivasi kerja 

adalah hal yang da pat m empengaruhi ki nerja ka ryawan, tetapi b elum te ntu 

pemimpin m erealisasikan de ngan a pa yang di inginkan ka ryawan. D apat di lihat 
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dari pe rnyataan r esponden pada va riabel motivasi ke rja yang relatif me miliki 

kategori yang t inggi, ka ryawan juga merasakan ada nya pemimpin memberikan 

motivasi atas terpenuhinya pencapaian target perusahaan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan pemaparan data-data s erta pe ngolahan data yang di lakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan nilai signifikansi uj i-t yang s ebesar 0,001, m aka da pat 

dipahami bahwa ke pemimpinan transaksional me miliki pe ngaruh 

signifikan t erhadap kinerja ka ryawan. D engan demikian, maka hipotesis 

pertama yang m enyatakan bahwa ke pemimpinan transaksional 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dapat diterima. 

2. Nilai pe ngaruh t idak l angsung va riabel k epemimpinan t ransaksional 

terhadap kinerja ka ryawan (dengan melalui va riabel motivasi ke rja) yang 

sebesar 0, 216 l ebih ke cil da ripada ni lai p engaruh l angsung va riabel 

kepemimpinan transaksional t erhadap kinerja karyawan sebesar yang 

0,452. D i s amping i tu, berdasarkan ni lai signifikansi uj i-t yang sebesar 

0,019, maka dapat dipahami bahwa kepemimpinan transaksional memiliki 

pengaruh s ignifikan t erhadap m otivasi ke rja. Dengan demikian, maka 

maka hi potesis ke dua da lam pe nelitian yang m enyatakan b ahwa 

kepemimpinan t ransaksional be rpengaruh s ignifikan t erhadap ki nerja 

karyawan dengan motivasi kerja sebagai va riabel i ntervening da pat 

diterima. Tetapi me miliki ni lai koe fisien jalur le bih kecil da ri pa da 

pengaruh langsung. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang t elah di paparkan, m aka be rikut i ni da pat 

disampaikan beberapa s aran kepada PT. Telekomunikasi S elular ( Telkomsel) 

GraPARI Pemuda Surabaya : 

1. Disarankan ke pada p ihak m anager P T. Telekomunikasi S elular 

(Telkomsel) GraPARI P emuda S urabaya bagian direct sales tetap 

mempertahankan gaya ke pemimpinan yang di miliki s aat ini . Karena 

memiliki pengaruh kepemimpinan transaksional yang dapat meningkatkan 

kinerja karyawan PT. Telekomunikasi S elular ( Telkomsel) GraPARI 

Pemuda S urabaya bagian direct sales. Cardona (2000) da lam 

Riyadiningsih dan Pujiastuti (2007) mengemukakan bahwa kepemimpinan 

transaksional a dalah hu bungan p ertukaran yang s aling m enguntungkan 

antara p emimpin da n ka ryawan. Pemimpin da n karyawan be rsama-sama 

menetapkan target da n penghargaan yang akan di terima ol eh karyawan 

saat target tersebut tercapai. Dengan memberikan penghargaan yang sesuai 

dengan keinginan dan pemberian penghargaan berdasarkan kriteria kinerja 

karyawan dengan melihat keoptimalan masing-masing karyawannya, agar 

pemberian penghargaan da ri p emimpin mampu memotivasi ka ryawan 

dalam bekerja.    

2. Disarankan ke pada p ihak m anager P T. Telekomunikasi S elular 

(Telkomsel) GraPARI P emuda Surabaya bagian direct sales memberikan 

pekerjaan yang m embutuhkan ke rja s ama t im, g una m eningkatkan 

kemampuan ka ryawan u ntuk be kerja s ama. Menurut R obbins da n Judge 
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(2008:406) tim ke rja (work team) adalah ke lompok yang us aha-usaha 

individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan 

individual. Dengan de mikian, pemimpin dalam me mbentuk tim ke rja 

karyawannya ha rus m elakukan s eleksi a nggota t im ke rja, m elakukan 

pelatihan untuk melihat kemampuan karyawan serta kekurangan karyawan 

yang d apat di perbaikki, da n ke rja t im j uga m embutuhkan pe ngharagaan 

atas ki nerjanya unt uk m eningkatkan gairah kerja ka ryawan. D iharapkan 

pemimpin juga dapat m engoptimalkan p emberian pe ngarahan t erhadap 

kinerja t im unt uk m encapai t arget yang t elah di tetapkan s ehingga 

karyawan lebih termotivasi untuk memberikan kinerja secara optimal.  
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KUESIONER PENELITIAN

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL AMIRA SORAYA FAHMI



Responden yang Terhormat,

Sebagai syarat kelulusan strata satu, saya sebagai mahasiswa S1 Manajemen

Fakutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga hendak mengadakan

penelitian. Oleh sebab itu, di sela

mohon agar Anda bersedia meluangka

berharap Anda menjawabnya secara jujur, sebagaimana yang Anda rasakan, sebab

hal itu dapat membantu saya untuk mencapai tujuan dari penelitian yang saya

lakukan. Saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Anda

kuesioner ini.

Kode :

Karakteristik Responden

*mohon Anda memiliki salah satu pilihan yang sesuai dengan diri Anda.

1. Jenis Kelamin

a. Pria

b. Wanita

KUESIONER

Responden yang Terhormat,

Sebagai syarat kelulusan strata satu, saya sebagai mahasiswa S1 Manajemen

Fakutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga hendak mengadakan

Oleh sebab itu, di sela-sela kesibukan Anda dalam beraktivitas, saya

mohon agar Anda bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Saya

berharap Anda menjawabnya secara jujur, sebagaimana yang Anda rasakan, sebab

hal itu dapat membantu saya untuk mencapai tujuan dari penelitian yang saya

lakukan. Saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Anda

Karakteristik Responden

mohon Anda memiliki salah satu pilihan yang sesuai dengan diri Anda.

Sebagai syarat kelulusan strata satu, saya sebagai mahasiswa S1 Manajemen

Fakutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga hendak mengadakan

sela kesibukan Anda dalam beraktivitas, saya

n waktu untuk mengisi kuesioner ini. Saya

berharap Anda menjawabnya secara jujur, sebagaimana yang Anda rasakan, sebab

hal itu dapat membantu saya untuk mencapai tujuan dari penelitian yang saya

lakukan. Saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Anda untuk mengisi

mohon Anda memiliki salah satu pilihan yang sesuai dengan diri Anda.
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2. Usia Anda saat ini:

c. 20-25 tahun.

d. 26-31 tahun.

e. Lebih dari 31 tahun

3. Pendidikan terakhir Anda:

a. SMA/SMK.

b. D3.

c. S1.

4. Lama Anda bekerja di perusahaan ini:

a. 1-2 tahun

b. 3-4 tahun

c. Lebih dari 4 tahun

5. Pendapatan yang Anda terima dalam sebulan:

a. Kurang dari Rp 2.000.000

b. Rp 2.000.001-Rp 3.000.000

c. Lebih dari Rp 3.000.000

*terima kasih telah mengisi kuesioner pada bagian ini

(silakan dilanjutkan ke halaman berikutnya)
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Pertanyaan Materi Penelitian

Bagian A

Keterangan:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

No Pernyataan
Tanggapan

1 2 3 4 5
1. Pemimpin diperusahaan menjanjikan penghargaan

(bonus dan pengakuan pencapaian) apabila Anda

mampu mencapai atau melewati target-target tertentu.

2. Pemimpin di perusahaan melakukan pemantauan aturan

yang telah disepakati bersama.

3. Pemimpin di perusahaan hanya mengambil tindakan

apabila target di perusahaan tidak tercapai.

4. Pemimpin di perusahaan tidak ragu memberikan

kepercayaan kepada Anda.
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Bagian B.

Keterangan:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

No Pernyataan
Tanggapan

1 2 3 4 5
1. Pemberian bonus atas pencapaian melebihi target

penjualan mampu memotivasi Anda dalam bekerja.

2. pengakuan atas pencapaian target yang dilakukan oleh

pemimpin mampu memotivasi Anda dalam bekerja.

3. Kesempatan untuk maju karier yang direkomendasikan

oleh pemimpin mampu memotivasi Anda dalam

bekerja.

4. Kondisi kerja tim yang nyaman mampu memotivasi

Anda dalam bekerja.

5. Kemampuan pemimpin mampu memotivasi Anda

dalam bekerja.

6. Pengarahan yang diberikan mampu mampu memotivasi

Anda dalam bekerja.

Terima kasih atas kesediaan Anda mengisi kuesioner ini.
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Bagian C. (*diisi oleh pimpinan)

Keterangan:

1 = Sangat Tidak Baik (STB)

2 = Tidak Baik (TB)

3 = Netral (N)

4 = Baik (B)

5 = Sangat Baik (SB)

No Pernyataan
Tanggapan

1 2 3 4 5
1. Kemauan yang ditunjukkan

karyawan dalam menyelesaikan

pekerjaan.

2. Tanggung jawab karyawan dalam

memenuhi uraian pekerjaan.

3. Keterampilan karyawan dalam

melaksanakan pekerjaan.

4. Kemampuan karyawan bekerja sama

dengan tim kerja pada saat

melaksakan pekerjaan.

5. Kemampuan komunikasi dari

karyawan.

6. Kecepatan karyawan dalam

menyelesaikan pekerjaan.

7. Inisiatif karyawan dalam

melaksanakan pekerjaan.

8. Pelayanan yang diberikan karyawan

(ditinjau dari minimnya komplain

pelanggan).

Terima kasih atas kesediaan Anda mengisi kuesioner ini.
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LAMPIRAN 2

DATA KARAKTERISTIK DAN JAWABAN

RESPONDEN
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Data Karakteristik Responden
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Data Jawaban Responden
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LAMPIRAN 3

STATISTIK DESKRIPTIF

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL AMIRA SORAYA FAHMI



Jenis Kelamin

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid "Pria" 13 40.6 40.6 40.6

"Wanita" 19 59.4 59.4 100.0

Total 32 100.0 100.0

Usia

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid "20-25 tahun" 17 53.1 53.1 53.1

"26-31 tahun" 10 31.3 31.3 84.4

"Lebih dari 31 tahun" 5 15.6 15.6 100.0

Total 32 100.0 100.0

Pendidikan Terakhir

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid "D3" 23 71.9 71.9 71.9

"S1" 9 28.1 28.1 100.0

Total 32 100.0 100.0

Lama Bekerja

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid "1-2 tahun" 18 56.3 56.3 56.3

"3-4 tahun" 11 34.4 34.4 90.6

"Lebih dari 4 tahun" 3 9.4 9.4 100.0

Total 32 100.0 100.0

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL AMIRA SORAYA FAHMI



Pendapatan yang Diterima

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid "Kurang dari Rp 2.000.000" 9 28.1 28.1 28.1

"Rp 2.000.001-Rp 3.000.000" 18 56.3 56.3 84.4

"Lebih dari Rp 3.000.000" 5 15.6 15.6 100.0

Total 32 100.0 100.0
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LAMPIRAN 4

UJI VALIDITAS DAN UJI RELIABILITAS
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Kepemimpinan Transaksional

Correlations

VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 TOTAL 1

VAR00001 Pearson Correlation 1 .681** .657** .433* .858**

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

N 32 32 32 32 32

VAR00002 Pearson Correlation .681** 1 .701** .376* .843**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .034 .000

N 32 32 32 32 32

VAR00003 Pearson Correlation .657** .701** 1 .578** .881**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000

N 32 32 32 32 32

VAR00004 Pearson Correlation .433* .376* .578** 1 .711**

Sig. (2-tailed) .013 .034 .001 .000

N 32 32 32 32 32

TOTAL 1 Pearson Correlation .858** .843** .881** .711** 1

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

N 32 32 32 32 32

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

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

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.839 4
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Motivasi Kerja

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.833 6

Correlations

VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 TOTAL 2

VAR00005 Pearson Correlation 1 .537** .532** .414* .537** .487** .787**

Sig. (2-tailed) .002 .002 .019 .002 .005 .000

N 32 32 32 32 32 32 32

VAR00006 Pearson Correlation .537** 1 .572** .382* .542** .439* .800**

Sig. (2-tailed) .002 .001 .031 .001 .012 .000

N 32 32 32 32 32 32 32

VAR00007 Pearson Correlation .532** .572** 1 .119 .420* .484** .713**

Sig. (2-tailed) .002 .001 .516 .017 .005 .000

N 32 32 32 32 32 32 32

VAR00008 Pearson Correlation .414* .382* .119 1 .577** .370* .631**

Sig. (2-tailed) .019 .031 .516 .001 .037 .000

N 32 32 32 32 32 32 32

VAR00009 Pearson Correlation .537** .542** .420* .577** 1 .460** .780**

Sig. (2-tailed) .002 .001 .017 .001 .008 .000

N 32 32 32 32 32 32 32

VAR00010 Pearson Correlation .487** .439* .484** .370* .460** 1 .730**

Sig. (2-tailed) .005 .012 .005 .037 .008 .000

N 32 32 32 32 32 32 32

TOTAL 2 Pearson Correlation .787** .800** .713** .631** .780** .730** 1

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

N 32 32 32 32 32 32 32

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

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

Correlations

VAR0001
1

VAR0001
2

VAR000
13

VAR000
14

VAR000
15

VAR0001
6

VAR00
017

VAR0001
8 TOTAL 3

VAR00011 Pearson
Correlation

1 .473** .359* .358* .393* .382* .240 .124 .608**

Sig. (2-tailed) .006 .044 .044 .026 .031 .186 .498 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32
VAR00012 Pearson

Correlation
.473** 1 .637** .576** .543** .298 .577** .592** .841**

Sig. (2-tailed) .006 .000 .001 .001 .098 .001 .000 .000
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32

VAR00013 Pearson
Correlation

.359* .637** 1 .752** .403* .313 .371* .292 .743**

Sig. (2-tailed) .044 .000 .000 .022 .081 .037 .104 .000
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32

VAR00014 Pearson
Correlation

.358* .576** .752** 1 .481** .390* .622** .322 .801**

Sig. (2-tailed) .044 .001 .000 .005 .028 .000 .072 .000
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32

VAR00015 Pearson
Correlation

.393* .543** .403* .481** 1 .485** .612** .459** .756**

Sig. (2-tailed) .026 .001 .022 .005 .005 .000 .008 .000
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32

VAR00016 Pearson
Correlation

.382* .298 .313 .390* .485** 1 .452** .033 .588**

Sig. (2-tailed) .031 .098 .081 .028 .005 .009 .860 .000
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32

VAR00017 Pearson
Correlation

.240 .577** .371* .622** .612** .452** 1 .431* .748**

Sig. (2-tailed) .186 .001 .037 .000 .000 .009 .014 .000
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32

VAR00018 Pearson
Correlation

.124 .592** .292 .322 .459** .033 .431* 1 .562**

Sig. (2-tailed) .498 .000 .104 .072 .008 .860 .014 .001
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32

TOTAL 3 Pearson
Correlation

.608** .841** .743** .801** .756** .588** .748** .562** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.856 8
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LAMPIRAN 5

HASIL ANALISIS JALUR (PATH ANALYSIS)

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL AMIRA SORAYA FAHMI



Uji Heterokedastisitas, Uji Normalitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) .617 .194 3.179 .003

Kepem. Transaksional -.081 .047 -.331 -1.739 .093

Motivasi Kerja -.016 .054 -.057 -.300 .767
a. Dependent Variable: Abs_res

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized

Residual

N 32
Normal Parametersa,,b Mean .0000000

Std. Deviation .35847409
Most Extreme Differences Absolute .175

Positive .089
Negative -.175

Kolmogorov-Smirnov Z .990
Asymp. Sig. (2-tailed) .281
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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Kepemimpinan Transaksional -> Motivasi Kerja

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the

Estimate

Change Statistics

Durbin-WatsonR Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change

1 .413a .170 .143 .66453 .170 6.163 1 30 .019 1.523
a. Predictors: (Constant), Kepem. Transaksional
b. Dependent Variable: Motivasi Kerja

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 2.721 1 2.721 6.163 .019a

Residual 13.248 30 .442

Total 15.969 31

a. Predictors: (Constant), Kepem. Transaksional
b. Dependent Variable: Motivasi Kerja

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.

Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF

1 (Constant) 2.362 .489 4.828 .000

Kepem. Transaksional .354 .143 .413 2.482 .019 .413 .413 .413 1.000 1.000
a. Dependent Variable: Motivasi Kerja
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Kepemimpinan Transaksional, Motivasi Kerja → Kinerja Karyawan

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the

Estimate

Change Statistics

Durbin-WatsonR Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change

1 .820a .673 .650 .37063 .673 29.814 2 29 .000 2.134
a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Kepem. Transaksional
b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 8.191 2 4.095 29.814 .000a

Residual 3.984 29 .137

Total 12.175 31

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Kepem. Transaksional
b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.

Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF

1 (Constant) 1.102 .364 3.029 .005

Kepem. Transaksional .339 .087 .452 3.874 .001 .668 .584 .411 .830 1.205

Motivasi Kerja .457 .102 .523 4.485 .000 .710 .640 .476 .830 1.205
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan
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LAMPIRAN 6

SURAT BALASAN

DARI TELKOMSEL
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