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A little progress each day adds up to big results. 



 

 

Great things never come from comfort zones. 
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ABSTRAK 

 

 

Baik buruknya kinerja perusahaan Garuda Indonesia Branch Office 

Surabaya dipengaruhi oleh kinerja yang dihasilkan oleh karyawan yang bekerja di 

perusahaan tersebut. Dalam penelitian terdahulu ditemukan bahwa gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja dan motivasi kerja berkaitan dengan kinerja yang 

dihasilkan oleh karyawan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

menyelidiki pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan dengan mediasi motivasi kerja di PT Garuda Indonesia Branch Office 

Surabaya. 

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif. Data penelitian dari 

133 karyawan yang berada diluar level manajerial dan masih berada pada rentan 

usia produktif. Pernyataan diberikan dengan menyebarkan kuesioner kepada 

karyawan yang bekerja di PT Garuda Indonesia Branch Office Surabaya. 

Selanjutnya pengolahan kuesioner dilakukan teknik pengujian data menggunakan 

pendekatan SEM-PLS dengan bantuan program WarpPLS 5.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi kerja dan kinerja karyawan, lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan dan 

lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui 

mediasi motivasi kerja dengan nilai pengaruh sebesar 62% sedangkan 38% yang 

lain dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Adapun variabel lingkungan kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dikarenakan karyawan tidak 

menganggap bahwa lingkungan kerja mendukung kinerja para karyawan. 

 

 

 

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja, 

Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACT 

 

 

The great and terrible execution of the Garuda Indonesia Department Office 

Surabaya company is impacted by the execution created by workers who work at 

the company. In past thinks about found that authority fashion, work environment 

and work inspiration related to the execution created by representatives. The reason 

of this investigate is to examine the impact of administration fashion and work 

environment on representative execution by intervening work inspiration at PT 

Garuda Indonesia Department Office Surabaya. 

This inquire about has a place to quantitative inquire about. Inquire about 

information from 133 representatives who are exterior the administrative level and 

are still at a powerless profitable age. The explanation was given by disseminating 

surveys to workers who worked at PT Garuda Indonesia Department Office 

Surabaya. Moreover, the preparing of the survey was carried out by testing the 

information utilizing the SEM-PLS approach with the assistance of the WarpPLS 

5.0 program. 

The comes about appeared that the administration fashion had a critical 

impact on work inspiration and worker execution, the work environment had a 

noteworthy impact on work inspiration, and the authority fashion and work 

environment had a noteworthy impact on worker execution through interceding 

work inspiration with an impact esteem of 62% whereas the other 38% might 

impacted by other factors. The work environment variable does not essentially 

impact worker execution since representatives don't consider that the work 

environment bolsters the execution of workers. 

 

 

 

Keywords: Leadership Style, Work Environment, Work Motivation, 

Employee performance. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Era globalisasi yang sedang bergulir dan persaingan antar perusahaan yang 

sangat tajam, membuat sumber daya manusia dituntut untuk terus menerus mampu 

mengembangkan diri secara proaktif. Setiap perusahaan pada saat ini membutuhkan 

sumber daya manusia yang mau belajar dan mau berkembang sehingga potensinya 

mampu berkembang secara maksimal. Perkembangan tersebut dapat membantu 

sumber daya manusia dalam memberikan yang terbaik dalam kinerjanya untuk 

perusahaan. 

Penelitian ini dapat digunakan untuk dapat mengetahu factor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan di PT Garuda Indonesia Branch Office Surabaya 

serta dapat digunakan sebagai sarana bagi penelitian selanjutnya terkait variabel 

yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

PT Garuda Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa transportasi udara dan 

berbagai jasa lain yang terkait. Visi Garuda Indonesia untuk menjadi perusahaan 

penerbangan yang berkelanjutan juga membuat PT Garuda Indonesia juga memiliki 

tanggung jawab sebagai wakil Indonesia dalam bidang pembangunan, khususnya 

dalam dunia penerbangan, guna memasuki dunia internasional dan mampu menjadi 

wakil dari rakyat Indonesia di manapun mereka berada. Dalam perkembangannya, 

Garuda Indonesia memiliki berbagai cabang di kota-kota di seluruh Indonesia, 

sehingga Garuda Indonesia berusaha memaksimalkan setiap cabangnya yang 

diharapkan dapat menghasilkan laba dan mengurangi beban biaya operasional 

perusahaan. 

PT Garuda Indonesia Branch Office Surabaya memiliki struktur organisasi 

mulai General Manager, Manager, Supervisor dan memiliki staff di setiap 

divisinya. Sumber daya manusia yang juga dimiliki oleh Garuda Indonesia adalah 

tenaga kerja organik dan non-organik (tenaga alih daya). Tenaga kerja organik 

merupakan pegawai yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh 

direksi. Sedangkan tenaga kerja non-organik (tenaga alih daya) merupakan pegawai 

kontrak atau honorer yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh 

General Manager Divisi Sumber Daya Manusia atau General Manager Regional 

dengan persetujuan direksi. 
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Keberhasilan Garuda Indonesia dalam mengembangkan perusahaannya 

dipengaruhi oleh kinerja karyawan yang turut andil dalam perusahaan tersebut. 

Dalam perkembangannya, PT Garuda Indonesia Branch Office Surabaya selalu 

berupaya untuk menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi di 

bidangnya. Adapun kebijakan yang ditetapkan Garuda Indonesia guna melihat 

evaluasi pergantian kepemimpinan yaitu General Manager dalam kurun waktu 1 

tahun, Manager divisi dalam kurun waktu 3 tahun. 

Adapun penelitian ini dilakukan berdasarkan wawancara awal dengan 

Kepala Bidang Tenaga Kerja PT Garuda Indonesia (Persero) diperoleh kesimpulan 

bahwa kinerja pegawai pada beberapa bidang secara umum sudah baik, namun 

disamping itu masih terdapat beberapa kekurangan yang harus segera diatasi agar 

kinerjanya dapat ditingkatkan lagi. Masalah-masalah tersebut dilihat dari 

kurangnya kuantitas pegawai dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan pada 

masing-masing seksi di bidang tenaga kerja. Hal ini berdampak terhadap kinerja 

karyawan yang dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1. Data Kinerja Perusahaan Garuda Indonesia 

Keterangan 2017 2018 

Ketepatan Penerbangan 85,68% 79,89% 

Jumlah Penumpang 7438jt 8374jt 

Ketepatan Jadwal 80,16% 78,74% 

Indeks Kepuasan Kerja 84,8% 82,9% 

  

Dari data pada Tabel 1.1, dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan dan 

penurunan terkait kinerja perusahaan. Dari hasil wawancara yang diperoleh, Garuda 

Indonesia selalu mengupayakan adanya peningkatan untuk setiap kinerjanya dari 

tahun ke tahun Adapun untuk persentase target, perusahaan selalu berupaya agar 

kinerja perusahaan mencapai 100%. Dapat dilihat pada tahun 2018 terdapat 
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penurunan pada ketepatan penerbangan, namun terjadi peningkatan pada jumlah 

penumpang dari tahun 2017 ke tahun 2018. Terjadi penurunan juga pada ketepatan 

jadwal dalam periode 2017 ke 2018, yang mana hal tersebut juga berdampak pada 

indeks kepuasan kerja. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada General Affair PT 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Surabaya, ada beberapa 

permasalahan yang mempengaruhi kinerja karyawan. Kendala yang dialami oleh 

karyawan antara lain pekerjaan yang dirasa sangat monoton, kesenjangan antar 

karyawan organik dan non-organik, beban kerja yang diberikan dan senioritas di 

dalam lingkungan kerja. Selama kurun waktu 2017-2018 kinerja karyawan 

mengalami kenaikan dan penurunan seperti terdapat pada Gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kinerja Karyawan 2017-2018 

Sumber: Bagian General Affair & Adm Garuda Indonesia Kota Surabaya, 2019 

 

Berdasarkan data kinerja karyawan pada Gambar 1.1, selanjutnya 

dilakukan survei pendapat terhadap 40 karyawan mengenai faktor-faktor yang 

dianggap dapat mempengaruhi kinerja karyawan Garuda Indonesia Branch Office 

Surabaya. Adapun hasil survei seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.2 

menunjukkan bahwa tiga faktor terbesar yang mempengaruhi kinerja karyawan 
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adalah gaya kepemimpinan sebesar 42,5%, lingkungan kerja sebesar 27,5% dan 

motivasi kerja sebesar 25%. 

 

Tabel 1.2. Faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan Jumlah Persentase 

Gaya Kepemimpinan 17 42,5 

Iklim Organisasi 1 2,5 

Kompetensi Karyawan 1 2,5 

Motivasi Kerja 10 25 

Lingkungan Kerja 11 27,5 

Jumlah 40 100 

 

 

Pernyataan karyawan pada Tabel 1.2 sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Khairizah, Noor, dan Suprapto, (2014), Nugroho dan Marwanto 

(2014), dan Nurlia (2017) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Selain itu juga 

menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Hal tersebut telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Naharuddin dan Sadegi (2013), Nugroho dan Marwanto (2014), dan Ginanjar 

(2013) yang menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja karyawan. Serta penelitian yang dilakukan oleh Christie (2017) 

dan Fauzi (2018) yang menyatakan bahwa motivasi kerja berpangaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa kinerja karyawan Garuda 

Indonesia di tahun 2017-2018 mengalami ketidakstabilan sehingga perlu dilakukan 

penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

Kinerja karyawan merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi karena 

kinerja karyawan yang mampu mengarahkan bisnis menuju arah yang lebih sukses 

(Muchhal, 2014).  
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan, 

lingkungan kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

Garuda Indonesia. Dalam penelitian ini adalah motivasi kerja berperan sebagai 

mediasi antara hubungan gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan. Adapun output dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di PT Garuda Indonesia 

Branch Office Surabaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan? 

3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi 

kerja? 

4. Apakah lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi 

kerja? 

5. Apakah gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini nantinya terfokus dan tidak terlalu 

meluas, maka diperlukan batasan-batasan mengenai permasalahan diatas, yakni: 
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1. Data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kinerja karyawan 

pada tahun 2017-2018 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan 

otokratik dan demokratis, lingkungan kerja dan motivasi kerja sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Mc’Clelland’s. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan batasan masalah yang terdapat 

pada PT Garuda Indonesia, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah 

menganalisis dan menjabarkan: 

1. Pengaruh signifikan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

2. Pengaruh signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

3. Pengaruh signifikan gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja. 

4. Pengaruh signifikan lingkungan kerja terhadap motivasi kerja. 

5. Pengaruh signifikan gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan melalui motivasi kerja. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian akan dijabarkan sebagai berikut. 

1. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan 

sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh untuk kemudian 

diterapkan dalam dunia kerja sebenarnya. 

2. Bagi Perusahaan 
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi 

perusahaan terutama dalam hal peningkatan kinerja karyawan dan faktor-

faktor apa yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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BAB 2  

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Gaya Kepemimpinan  

Gaya Kepemimpinan merupakan sekumpulan ciri yang digunakan 

pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai (Rivai, 

2007). Dapat diartikan juga sebagai perilaku dan strategi, sebagai perpaduan dari 

falsafah, keterampilan, sifat dan sikap yang sering diterapkan dari seorang 

pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya (Rorimpandey, 

2013). Gaya kepemimpinan diperlukan agar para bawahan dapat melaksanakan 

tugas dan kewajiban sesuai yang diharapkan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan dapat tercapai. 

Adapun secara garis besar berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kepemimpinan merupakan suatu tindakan seorang pemimpin dalam 

menjalankan tanggung jawab dan memberikan pengaruh dalam bidang manajerial 

kepada karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahan 

banyak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan (Rivai, 2007). Gaya kepemimpinan 

terbagi menjadi dua kategori yang ekstrim, yaitu: 

1. Gaya kepemimpinan otokratis, yang mana gaya ini dipandang sebagai gaya 

yang dilandaskan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas. 

2. Gaya kepemimpinan demokratis, dimana gaya ini dihubungkan dengan 

kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan. 
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Indikator yang digunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan menurut 

Handoko (2003) yaitu: 

a. Keputusan, manajer menetapkan semua keputusan yang berkaitan dengan 

kerja dan mengakomodir para bawahan untuk melaksanakannya. Standar dan 

metode pelaksanaannya juga secara kaku ditetapkan oleh manajer. 

b. Cara Pandang, manajer tetap menentukan perintah-perintah, tetapi 

memberikan wewenang kepada bawahan untuk berkomentar mengenai 

perintah-perintah tersebut. Bawahan juga diberikan fleksibilitas untuk 

melaksanakan tugas-tugas mereka dalam koridor yang telah ditetapkan. 

c. Mengkomunikasikan Tujuan, manajer menetapkan tujuan-tujuan dan 

memberikan perintah-perintah setelah hal-hal itu didiskusikan terlebih dahulu 

dengan bawahan. Bawahan juga mampu membuat keputusan mereka sendiri 

tentang cara pelaksanaan tugas tersebut. 

d. Memberikan Penghargaan, untuk memotivasi bawahan, manajer tidak hanya 

menggunakan penghargaan-penghargaan ekonomis tetapi juga memberikan 

kepada bawahan perasaan yang dibutuhkan dan penting. 

Adapun pendapat lain mengenai indikator yang mengukur gaya 

kepemimpinan menurut Mas’ud (2004) adalah sebagai berikut. 

a. Menjalin hubungan pimpinan dan atasan 

b. Cara pemberian tugas 

c. Komunikasi 

d. Tekanan 
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2.2 Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja merupakan keseluruhan atas perkakas dan bahan yang 

dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya baik perseorangan maupun kelompok (Sedarmayanti, 2010). 

Selain itu menurut Nitisemito (1982) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

ada disekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang 

diembankan kepadanya misalnya dengan adanya air conditioner (AC), penerangan 

yang memadai dan sebagainya. 

Menurut Sedarmayanti (2010) indikator-indikator yang digunakan untuk 

mengukur lingkungan kerja yaitu sebagai berikut. 

1. Penerangan/cahaya di tempat kerja 

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi pegawai guna 

mendapat keselamatan dan kelancaran kerja, oleh sebab itu perlu diperhatikan 

adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya 

yang kurang jelas (kurang cukup) mengakibatkan penglihatan menjadi 

kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat, banyak mengalami kesalahan, 

dan pada akhirnya menyebabkan kurang efisien dalam melaksanakan 

pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit tercapai. 

2. Sirkulasi udara ditempat kerja 

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjaga 

kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolisme. Udara di sekitar 

dikatakan kotor apabila kadar oksigen dalam udara tersebut telah berkurang 

dan telah bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi 

kesehatan tubuh. Sumber utama adanya udara segar adalah adanya tanaman 



  11 

 

 

 

disekitar tempat kerja. Tanaman merupakan penghasil oksigen yang 

dibutuhkan oleh manusia. 

3. Kebisingan di tempat kerja 

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk mengatasinya 

adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. Tidak 

dikehendaki karena dalam jangka panjang bunyi tersebut dapat mengganggu 

ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan kesalahan 

komunikasi, bahkan menurut penelitian, kebisingan yang serius dapat 

menyebabkan kematian. 

4. Bau tidak sedap di tempat kerja  

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai 

pencemaran, karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja, dan bau-bauan 

yang terjadi terus menerus dapat mempengaruhi kepekaan penciuman. 

Pemakaian “air condition” yang tepat merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk menghilangkan baubauan yang mengganggu disekitar 

tempat kerja. 

5. Keamanan di tempat kerja 

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan 

aman maka perlu diperhatikan adanya keamanan dalam bekerja. Oleh karena 

itu faktor keamanan perlu diwujudkan keberadaannya. Salah satu upaya untuk 

menjaga keamanan ditempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan 

Petugas Pengaman (SATPAM). 

Dari dua pendapat yang berbeda yaitu dari Nitisemito (1982) dan 

Sedarmayanti (2010) tentang lingkungan kerja diharapkan terciptanya lingkungan 
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kerja yang kondusif sehingga karyawan akan betah dalam bekerja. Menurut 

Nitisemito (1982) indikator yang dapat mengukur lingkungan kerja adalah sebagai 

berikut: 

a. Suasana Kerja, apabila karyawan dihadapkan dengan lingkungan kerja yang 

cenderung positif, maka karyawan akan lebih mudah untuk mengembangkan 

dan menyumbangkan ide-ide cemerlang. 

b. Hubungan dengan rekan sekerja, yang dimana dengan terciptanya hubungan 

yang harmonis dan kekeluargaan antara rekan kerja akan menjadi pemicu 

sehingga karyawan termotivasi untuk lebih produktiv sehingga kinerja 

karyawan maupun perusahaan akan meningkat. 

c. Tersedianya fasilitas bekerja, agar karyawan dapat memberikan kontribusi 

yang positif terhadap perusahaan, maka dibutuhkan pelatihan, training, 

upgrade skill, serta peralatan yang mendukung kelancaran kerja secara 

lengkap dan mutakhir. 

 

2.3 Motivasi Kerja 

Menurut Arep, Ishak, Tanjung, dan Hendri (2004) motivasi kerja adalah 

sesuatu yang pokok, yang menjadi dorongan bagi seseorang untuk bekerja. 

Motivasi orang bekerja ada bermacam-macam. Ada orang yang termotivasi 

mengerjakan sesuatu karena uangnya banyak, meskipun kadang-kadang pekerjaan 

itu secara hukum tidak benar. Ada juga yang termotivasi karena rasa aman atau 

keselamatan meskipun bekerja dengan jarak yang jauh. Bahkan ada orang yang 

termotivasi bekerja hanya karena pekerjaan tersebut memberikan prestise yang 

tinggi walaupun gajinya sangat kecil. Motivasi Kerja diartikan sebagai suatu 

penggerak atau dorongan dalam diri manusia yang dapat menimbulkan, dan 
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mengorganisasikan tingkah laku yang terdiri dari arah perilaku, tingkat usaha dan 

tingkat kegigihan (Darmawan, 2013). 

Dalam teori kebutuhan Mc’Clelland, motivasi terfokus kepada tiga 

kebutuhan, yakni prestasi (need for achievement), kekuasaan (need for power) dan 

pertemanan (need for affiliation). Kebutuhan ini didefinisikan sebagai berikut. 

a. Kebutuhan prestasi merupakan dorongan untuk unggul, untuk berprestasi 

berdasarkan seperangkat standar, untuk berusaha keras supaya sukses. 

b. Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang lain 

berperilaku dalam suatu cara yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak 

akan berperilaku sebaliknya. 

c. Kebutuhan akan kelompok pertemanan adalah hasrat untuk melakukan 

hubungan pribadi yang ramah dan akrab. 

Selanjutnya menurut Syahyuti (2010) indikator yang dapat mengukur 

motivasi kerja karyawan, yaitu: 

a. Dorongan mencapai Tujuan 

Apabila dalam diri seseorang memiliki motivasi kerja yang tinggi maka 

individu tersebut memiliki dorongan yang kuat guna mencapai kinerja yang 

maksimal, yang nantinya akan berpengaruh terhadap tujuan dari perusahaan 

tersebut. 

b. Semangat Kerja 

Semangat kerja ditunjukkan sebagai keadaan psikologis yang baik apabila hal 

tersebut menimbulkan kesenangan yang mendorong individu untuk bekerja 

lebih giat dan lebih baik serta konsekuen dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 



14 

 

 

 

c. Inisiatif dan Kreatifitas 

Inisiatif diartikan sebagai kemampuan seorang karyawan untuk memilai 

suatu pekerjaan dengan semangat baru tanpa dorongan dari orang lain, 

sedangan kreatifitas merupakan kemampuan seseorang untuk menemukan 

hal-hal baru dan membuat kombinasi-kombinasi baru sehingga menemukan 

sesuatu yang baru. Dalam hal ini sesuatu yang baru bukan berarti sebelumnya 

tidak ada, namun sesuatu yang baru ini dapat berwujud sesuatu yang belum 

dikenal sebelumnya. 

d. Rasa Tanggung Jawab 

Sikap seorang pegawai yang memiliki motivasi kerja harus mempunyai rasa 

tanggung jawab terhadap pekerjaan yang mereka lakukan sehingga pekerjaan 

tersebut mampu diselesaikan tepat waktu. 

Selain indikator yang menurut Syahyuti (2010), Wibowo (2011) juga 

menyatakan indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi kerja adalah: 

a. Kebutuhan untuk berprestasi yang meliputi target kerja, kualitas kerja, 

tanggung jawab dan resiko 

b. Kebutuhan untuk memperluas pergaulan yang meliputi komunikasi dan 

persahabatan 

c. Kebutuhan untuk menguasai pekerjaan yang meliputi pemimpin, duta 

perusahaan, dan keteladanan 

 

2.4 Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2013). Sedangkan 
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menurut Moeheriono (2012) kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan 

strategis suatu organisasi. 

Menurut Boediharjo (2002) guna mengukur kinerja karyawan, terdapat 

beberapa indikator yang dapat digunakan, yaitu: 

a. Efektivitas dan efisiensi yaitu kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan 

dengan benar, kemampuan untuk memilih peralatan yang tepat dalam 

mencapai tujuan. 

b. Orientasi tanggung jawab yaitu kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan 

dengan penuh tanggung jawab dan mengevaluasi pekerjaan dengan baik. 

c. Disiplin yaitu sikap atau kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara 

tepat waktu, dan sesuai dengan target yang ditentukan. 

d. Inisiatif yaitu kemampuan untuk bertanya, memberi kritik dan saran. 

Sedangkan menurut Robbins (2006) indikator yang digunakan untuk 

mengukur kinerja karyawan antara lain: 

a. Kualitas 

Kualitas dapat diukur melalui persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta sempurna atau tidaknya tugas terhadap keterampilan 

serta kemampuan karyawan. 

b. Kuantitas 

Kuantias merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah peredaran aktivitas yang diselesaikan.  



16 

 

 

 

c. Ketepatan Waktu 

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang ditentukan, 

dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu 

yang tersedia untuk aktivitas lain. 

d. Efektivitas 

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi dimaksimalkan 

dengan maksud meningkatkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan 

sumber daya. 

e. Kemandirian 

Kemandirian diartikan sebagai tingkat seseorang karyawan yang nantinya 

akan dapat menjalankan tugas kerjanya. 

f. Komitmen Kerja 

Komitmen kerja dalam hal ini merupakan suatu tingkat dimana karyawan 

mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan 

terhadap kantor. 

 

2.5 Populasi 

Populasi merupakan semua anggota kelompok orang, kejadian, atau objek 

yang telah dirumuskan secara jelas (Furchan, 2004). Hal ini juga diperkuat oleh 

Nazir (2005) yang menyatakan bahwa kumpulan dari individu dengan kualitas serta 

ciri-ciri yang telah ditetapkan merupakan pengertian dari populasi. Populasi dapat 

dibedakan sebagai berikut. 

1. Populasi terbatas, yakni populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas 

karena memiliki karakteristik yang terbatas. 



  17 

 

 

 

2. Populasi tak terbatas, yakni populasi yang tidak dapat ditemukan batas-

batasnya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara 

kuantitatif. 

 

2.6 Sampel 

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2002). Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, dan untuk 

pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh 

pertimbangan-pertimbangan yang ada. Teknik sampling menurut Margono (2004) 

adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran 

sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-

sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. 

Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik 

sampling yang digunakan. Teknik sampling berdasarkan adanya randomisasi, yakni 

pengambilan subyek secara acak dari kumpulannya, dapat dikelompokkan menjadi 

2 yaitu sampling nonprobabilitas dan sampling probabilitas. Menurut Sugiyono 

(2016), untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunakan yaitu: Probability Sampling dan 

Nonprobability Sampling yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

 

2.6.1. Probability Sampling 

Probability sampling menurut Sugiyono (2016) adalah teknik sampling 

yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel probability sampling meliputi:  
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a. Simple Random Sampling 

Simple Random Sampling dinyatakan simple (sederhana) karena 

pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Simple random sampling 

adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit 

sampling. Maka setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil 

memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili 

populasinya. 

Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. 

Teknik tersebut dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu 

populasi tidak terlalu besar. Cara pengambilan sampel dengan simple random 

sampling dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal, maupun tabel 

bilangan random. Untuk penentuan sample dengan cara ini cukup sederhana, 

tetapi dalam prakteknya akan menyita waktu. Apalagi jika jumlahnya besar, 

sampelnya besar. 

b. Proportionate Stratified Random Sampling 

Proportionate Stratified Random Sampling biasa digunakan pada 

populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini 

digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan 

berstrata secara proporsional. Kelemahan dari cara ini jika tidak ada 

investigasi mengenai daftar subjek maka tidak dapat membuat strata.  
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c. Disproportionate Stratified Random Sampling 

Disproportionate Stratified Random Sampling digunakan untuk 

menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang 

proporsional. 

d. Cluster Sampling (Area Sampling) 

Cluster Sampling (Area Sampling) dapat disebut juga cluster random 

sampling. Teknik ini digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu-

individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. 

Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang 

akan diteliti atau sumber data sangat luas. 

Kelemahan teknik ini dapat dilihat dari tingkat error sampling nya. 

Jika lebih banyak di bandingkan dengan pengambilan sampel berdasarkan 

strata karena sangat sulit memperoleh cluster yang benar-benar sama tingkat 

heterogenitasnya dengan cluster yang lain di dalam populasi. 

 

2.6.2. Non-probability Sampling 

Nonprobability sampling adalah teknik yang tidak memberi 

peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2016). Jenis teknik sampling ini antara lain: 

a. Sampling Sistematis 

Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. 

b. Sampling Kuota 

Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari 

populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang 
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diinginkan. Teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan akan tetapi 

diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan 

memberikan jatah atau kuota tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data 

dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah target terpenuhi, maka 

pengumpulan data dihentikan. 

Teknik ini biasanya digunakan dan didesain untuk penelitian yang 

menginginkan sedikit sampel dimana setiap kasus dipelajari secara 

mendalam. Dan bahayanya, jika sampel terlalu sedikit, maka tidak akan dapat 

mewakili populasi. 

c. Sampling Aksidental 

Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu sesuai sebagai sumber data. 

Dalam teknik sampling aksidental, pengambilan sampel tidak 

ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit 

sampling yang ditemui. 

d. Sampling Purposive 

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive 

sampling, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai 

sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan 
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dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan 

penelitian atau permasalahan penelitian. 

e. Sampling Jenuh 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasinya relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel jenuh disebut juga 

dengan istilah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. 

f. Snowball Sampling 

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang awal mula 

jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya 

untuk dijadikan sampel. Dan begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel 

makin lama makin banyak. Ibaratkan sebuah bola salju yang menggelinding, 

makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan 

sampel purposive dan snowball. 

 

2.7 Skala Pengukuran 

Secara umum teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam 

kuesioner penelitian adalah teknik skala likert. Skala Likert merupakan skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok 

tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan (Djaali, 2008). Dengan 

menggunakan Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, 

lalu dimensi menjadi subvariabel dan subvariabel menjadi indikator yang dapat 

diukur. Indikator yang terukur dapat menjadi titik tolak untuk membuat item 

instrumen pernyataan atau pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Skala 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Skala Likert 

Alternatif Jawaban 
Nilai 

Positif Negatif 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Ragu-ragu 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

Sumber: Sugiyono (2016) 

 

2.8 SEM-PLS 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah Structural 

Equation Modelling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan menggunakan 

software WarpPLS. Sesuai dengan pernyataan Mahfud dan Ratmono (2013) pada 

perkembangannya SEM dibagi menjadi dua jenis, yakni covariance-based SEM 

(CB-SEM) dan variance-based SEM atau partial least squares (SEM-PLS). CB-

SEM berkembang pada tahun 1970-an dipelopori oleh Karl Joreskog sebagai 

pengembang software Lisrel. Sementara SEM-PLS berkembang setelah CB-SEM 

dan dipelopori oleh Herman Wold (pembimbing akademik Karl Joreskog). Berikut 

merupakan contoh software dari CB-SEM dan SEM-PLS (Mahfud dan Ratmono, 

2013) yang dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2. Beberapa contoh Software dari CB-SEM dan SEM-PLS 

Software CB-

SEM 
Software SEM-PLS 

LISREL 
SmartPLS (hanya memiliki 1 algoritma, yaitu PLS 

Regression) 

AMOS 
WarpPLS (memiliki 4 algoritma: WarpPLS3, WarpPLS2, 

Regression dan Robust Path Analysis) 

EQS PLS-Graph 

Mplus Visual-PLS 

STATCAL STATCAL 
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Mahfud dan Ratmono (2013) menyatakan bahwa SEM-PLS dapat bekerja 

secara efisien dengan ukuran sampel kecil dan model yang kompleks. Selain itu, 

asumsi distribusi data dalam SEM-PLS relatif lebih longgar dibandingkan CB-

SEM. Estimasi dengan CB-SEM membutuhkan serangkaian asumsi yang harus 

terpenuhi seperti normalitas data secara multivariat, ukuran sampel minimum, 

homokedastisitas dan sebagainya. 

Mahfud dan Ratmono (2013) menyatakan hasil estimasi keduanya tidak 

jauh berbeda sehingga SEM-PLS dapat menjadi prokasi yang baik untuk CB-SEM. 

SEM-PLS tetap dapat menghasilkan estimasi meskipun untuk ukuran sampel kecil 

dan penyimpangan dari asumsi normalitas multivariat. SEM-PLS karenanya dapat 

dipandang sebagai pendekatan nonparametrik untuk CB-SEM. Selain itu, ketika 

asumsi-asumsi CB-SEM tidak terpenuhi maka SEM-PLS dapat menjadi metode 

yang tepat untuk pengujian teori. Mahfud dan Ratmono (2013) menyatakan jika 

data memenuhi asumsi-asumsi CB-SEM secara tepat seperti minimal ukuran 

sampel dan distribusi normal maka pilih CB-SEM. 

Jika tidak memenuhi, pilih SEM-PLS. SEM-PLS merupakan pendekatan 

non-parametrik; dapat bekerja dengan baik, bahkan untuk data tidak normal secara 

ekstrim. Adapun tujuan analisis PLS ini adalah untuk memprediksi pengaruh 

variabel X terhadap Y melalu variabel mediasi dan menjelaskan hubungan teoritis 

di antara variabel tersebut. 

 

2.9 Pengujian Outer Model 

Outer Model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan 

reliabilitas model. 
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1. Uji Validitas 

Uji validitas berfungsi untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner 

tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. 

Dengan kata lain, uji ini diperlukan untuk mengukur apakah pernyataan dalam 

kuesioner yang telah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang akan peneliti ukur 

(Ghozali, 2014). 

Terdapat dua cara untuk mengukur validitas, yaitu validitas konvergen dan 

validitas diskriminan. Validitas konvergen merupakan validitas yang terbentuk 

apabila seperangkat indikator mewakili satu variabel laten dan yang mendasari 

variabel laten tersebut. Sedangkan validitas diskriminan merupakan persepsi 

tambahan yang mempunyai makna bahwa dua konsep berbeda secara konseptual 

harus menunjukkan perbedaan yang memadai. 

Uji validitas konvergen dalam WarpPLS dengan indikator reflektif dinilai 

berdasarkan nilai rata-rata varian yang diekstraksi (average varian extacted). Nilai 

AVE setidaknya sebesar 0,5. Sedangkan validitas diskriminan dinilai berdasarkan 

cross loadings pengukuran dengan konstruk. Validitas diskriminan dikatakan 

cukup apabila akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari korelasi antar 

konstruk dengan konstruk lainnya. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur 

sebuah kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner 

dinyatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden terhadap pernyataan 
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yang diberikan konsisten. Uji reliabilitas dalam WarpPLS dapat menggunakan dua 

metode, yaitu cronbach’s alpha dan composite reliability. 

Cronbach’s Alpha digunakan untuk mengukur batas bawah nilai 

reliabilitas suatu konstruk dan dikatakan reliable apabila nilainya >0,7. Composite 

reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk dan metode ini 

melakukan pengestimasian konsistensi internal suatu konstruk dan dikatakan 

reliabel apabila nilainya >0,7. Suatu konstruk dinyatakan handal jika nilai 

reliabilitasnya tinggi, yang dinilai dengan koefisien reliabilitas yang berkisar antara 

0-1. 

 

2.10 Pengujian Inner Model 

Pengujian inner model merupakan model struktural untuk mengestimasi 

hubungan kausalitas antara variabel laten. Tahap perhitungan model struktural 

dalam WarpPLS terdiri dari dua, yaitu: 

1. Melihat signifikansi hubungan antar konstrak, melalui koefisien jalur (path 

coefficients), tanda dalam path coefficients harus sesuai dengan teori yang 

dihipotesiskan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t test (critical ratio). 

2. Mengevaluasi nilai R2 yang menunjukkan besarnya variabel endogen yang 

mampu dijelaskan oleh variabel eksogen. Nilai koefisien determinasi (R-

squared) adalah 0,75; 0,50; dan 0,25 untuk setiap variabel laten endogen 

dalam model struktural sehingga dapat diinterpretasikan sebagai substansial, 

moderat, dan lemah. Model pengukuran ini dapat membantu peneliti menilai 

signifikansi hipotesis yang peneliti ajukan. 
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2.11 Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis berfungi untuk menjelaskan hubungan arah hubungan antar 

variabel independen dan dependen dalam suatu penelitian. Pengujian ini dilakukan 

dengan cara analisis jalur (path analysis) atas model yang telah dibuat. Teknik SEM 

dapat secara simultan menguji model struktural yang komplek, sehingga dapat 

diketahui hasil analisis jalur dalam satu kali analisis regresi. Hasil korelasi antar 

konstruk diukur dengan melihat path coefficients dan tingkat signifikansinya yang 

kemudian dibandingkan dengan hipotesis penelitian ini. 

Suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak secara statistik yang dapat 

dihitung melalui tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansi yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah sebesar 5%. Apabila tingkat signifikansi yang dipilih sebesar 

5% maka tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan 0,05 untuk menolak suatu 

hipotesis. Penelitian ini memiliki kemungkinan mengambil keputusan salah 5% dan 

kemungkinan mengambil keputusan yang benar 95%. Berikut merupakan dasar 

yang digunakan dalam pengambilan keputusan, yaitu: 

a. P-value ≤ 0,05 (α = 5%), Ho ditolak, Ha diterima 

b. P-value > 0,05 (α = 5%), Ho diterima, Ha ditolak 

Keterangan: 

p-value : probability value (nilai probabilitas atau nilai peluang) atau nilai 

yang menunjukkan peluang sebuah data untuk digeneralisasikan dalam populasi 

yaitu keputusan yang salah sebesar 5% dan kemungkinan mengambil keputusan 

yang benar sebesar 95%. 
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2.12 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok usia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2002). Analisis deskriptif dihitung dengan 

program Microsoft Excel untuk memudahkan perhitungan. 

 

2.13 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian 

sehingga dapat digunakan untuk memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang 

dilakukan. Dari penelitian terdahulu, tidak ditemukan penelitian dengan judul yang 

sama, namun mengangkat penelitian terdahulu sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 

2.3. 

 

Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 
Rodi Ahmad 

Ginanjar, 2013 

Pengaruh Lingkungan 

Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan pada Dinas 

Pendidikan, Pemuda, 

dan Olahraga Kab. 

Sleman 

Lingkungan Kerja 

berpengaruh secara 

positif dan signifikan 

terhadap Kinerja 

Karyawan. 

 

 
 

Perbedaan: Penelitian yang digunakan oleh Ginanjar, 2013 hanya menggunakan 

satu variable bebas dan satu variable terikat yaitu Lingkungan Kerja dan Kinerja 

Karyawan. Sedangkan, peneliti menggunakan dua variabel bebas, satu variabel 

intervening dan satu variabel terikat yaitu Gaya Kepemimpinan, Lingkungan 

Kerja, Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan. 
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Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

2. 
Daniel Ariesta 

Christie, 2017 

Pengaruh Disiplin Kerja 

dan Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan pada Hotel 

Grand Tjokro Klaten 

Disiplin kerja dan 

motivasikerja 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan. 

 
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan menggunakan Motivasi Kerja sebagai 

variabel X, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 

Motivasi Kerja sebagai variabel Intervant. 

3. 
Cahyo Adi 

Nugroho, 2015 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan 

Disiplin Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai Dinas 

Pariwisata DIY 

Gaya Kepemimpinan 

dan Disiplin Kerja 

berpengaruh secara 

positif dan signifikan 

terhadap Kinerja 

Pegawai Dinas 

Pariwisata DIY 

 
 

Perbedaan: Dalam penelitian Nugroho, 2015 memnggunakan Gaya 

Kepemimpinan dan Disiplin Kerja untuk mengukur Kinerja Pegawai, sedangkan 

peneliti menggunakan Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan melalui Motivasi Kerja. 

4. 
Latifah Isnaini 

Fauzi, 2017 

Pengaruh Motivasi 

Kerja dan Pengalaman 

Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Kasus 

Karyawan PT Adi Satria 

Abadi) 

Motivasi Kerja dan 

Pengalaman Kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan 
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Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 

Perbedaan: Dalam penelitiannya, Fauzi menggunakan Motivasi Kerja dan 

Pengalaman Kerja untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Karyawan. Sedangkan peneliti menggunakan Gaya Kepemimpinan dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan melalui Motivasi Kerja. 

5. 
Farikha Nur 

Khasanah, 2016 

Pengaruh Kompensasi 

dan Lingkungan Kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan di Waroeng 

Spesial Sambal 

Yogyakarta 

Kompensasi dan 

Lingkungan Kerja 

berpengaruh secara 

siginifikan terhadap 

Kinerja Karyawan 

 

Perbedaan: Khasanah dalam penelitiannya menggunakan Kompensasi dan 

Lingkungan Kerja sebagai faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan. 

Sedangkan peneliti menggunakan Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan melalui Motivasi Kerja. 

 

 

2.14 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan atribut seseorang atau obyek yang memiliki variasi 

antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain (Hatch 

dan Farhady, 1981). Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2014) bahwa 

variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 
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oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel menurut Sugiyono (2014) dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: 

a. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahan atau variabel dependen. Dalam Structural Equation 

Modeling, variabel independen disebut sebagai variabel eksogen. 

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel independen. Dalam Structural Equation Model, 

variabel dependen disebut sebagai variabel endogen. 

c. Variabel Moderator 

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau 

memperlemah) hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. 

d. Variabel Intervening 

Variabel intervening merupakan variabel penyela yang terletak di antara 

variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen 

tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. 

e. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 

oleh faktor luar yang tidak diteliti (digunakan untuk membandingkan melalui 

penelitian eksperimen). 
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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Secara sederhana gambaran mengenai metode penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini dapat ditunjukkan melalui Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Rancangan dan Metode Penelitian 

MULAI

Identifikasi Masalah

Studi Pustaka

Studi Pustaka

Menentukan Variabel:

 Gaya Kepemimpinan

 Lingkungan Kerja

 Motivasi Kerja

 Kinerja Karyawan

Menentukan Sumber 

Data:

 Populasi

 Sampel

Menentukan dan menyusun Instrumen Penelitian

Observasi Lapangan dan 

Perizinan

Mengumpulkan Data

Data Primer:

 Kuesioner

Data Sekunder:

 Data Perusahaan

Pengolahan Data menggunakan 

SEM-PLS

Analisis Deskriptif 

menggunakan Excel

Pengujian Hipotesis 

menggunakan SEM-PLS

Kesimpulan dan Saran

SELESAI
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Dalam Gambar 3.1, menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan melalui 

beberapa langkah. Langkah pertama adalah identifikasi permasalahan sebagai 

penegas batas permasalahan berdasarkan hasil studi pustaka mengenai gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi kerja dan kinerja karyawan yang 

dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan 

dengan pembahasan studi pustaka yang dimaksudkan untuk mengantarkan dan 

menjelaskan latar belakang permasalahan yang terjadi di lapangan. 

Setelah mengetahui pokok permasalahan yang akan dijawab melalui 

penelitian, selanjutnya ialah menentukan variabel penelitian serta menentukan 

sumber data untuk kemudian dilakukan operasionalisasi dari setiap variabel data 

yang akan digunakan dan diolah. Langkah berikutnya adalah menentukan dan 

menyusun instrumen penelitian. Instrumen pengukur variabel penelitian memegang 

peranan penting dalam usaha memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya 

(Azwar, 2013). Instrumen penelitian dibuat dengan menyesuaikan teknik 

pengambilan data yang dipilih. 

Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data dengan melakukan 

observasi lapangan serta perijinan untuk mengumpulkan data. Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari kuesioner, serta data 

sekunder yaitu data perusahaan. Pengumpulan data ini dilakukan melalui instrumen 

penelitian yang dibagikan kepada karyawan Garuda Indonesia dan dokumentasi. 

Setelah data dapat dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data 

serta pengujian hipotesis. Langkah terakhir setelah melakukan analisis terhadap 

setiap data yang dikumpulkan adalah membuat laporan hasil penelitian. Laporan 
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hasil penelitian merupakan jawaban dari hipotesis dan pokok permasalahan yang 

telah ditentukan pada langkah sebelumnya. 

3.2 Model Konseptual dan Hipotesis 

Sugiyono (2014) berpendapat bahwa kerangka konsep akan 

menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Secara singkat kerangka konseptual 

yang menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dengan 

motivasi kerja sebagai variabel intervening. 

Adapun dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang diteliti yaitu 

Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja sebagai variabel bebas, Motivasi Kerja 

sebagai variabel intervening, dan Kinerja Karyawan sebagai variabel terikat. Maka 

dari itu berdasarkan pemikiran tersebut dapat digambarkan model penelitian yang 

dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.2. Model Konseptual 

 

Berdasarkan Gambar 3.2 dapat diketahui penelitian ini menggunakan 4 

variabel, yaitu dua variabel eksogen atau variabel bebas, satu variabel intervening, 
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dan satu variabel endogen atau variabel terikat. Adapun penjelasan variabel diatas 

adalah sebagai berikut. 

1. Variabel Eksogen 

Variabel eksogen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahan atau variabel dependen. Dalam Structural Equation 

Modeling variabel eksogen dapat disebut juga variabel independen. Adapun 

variabel eksogen dalam penelitian ini adalah Gaya Kepemimpinan dan 

Lingkungan Kerja. 

2. Variabel Endogen 

Variabel endogen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel independen. Dalam Structural Equation Model, 

variabel endogen dapat disebut juga variabel independen. Adapun variabel 

endogen dalam penelitian ini adalah Kinerja Karyawan. 

3. Variabel Intervening 

Variabel intervening merupakan variabel penyela yang terletak di antara 

variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen 

tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. 

Dari model konseptual pada Gambar 3.2, hipotesis penelitian yang 

dikembangkan sebagai berikut. 

H1 : Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

H2 : Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

H3 : Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Kerja 

H4 : Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Kerja 
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H5 : Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan melalui Motivasi Kerja 

 

3.3 Penghitungan Sampel 

Pada bagian ini menjelaskan tentang tahapan penghitungan sampel yang 

akan dilakukan terhadap penelitian ini. 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di perusahaan 

penerbangan PT Garuda Indonesia Kota Surabaya. Adapun karakteristik 

populasi dalam penelitian ini adalah karyawan organik dan non-organik yang 

bekerja di PT Garuda Indonesia Kota Surabaya yang berjumlah 144 tenaga 

kerja. 

2. Metode dan Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan masuk dalam kategori 

purposive sampling yang dimana didasarkan atas kriteria tertentu yang 

mempunyai hubungan terhadap populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan Garuda 

Indonesia yang tidak berada pada level Manajerial. Adapun jumlah sampel 

yang ditentukan berdasarkan kriteria tersebut adalah 133 orang karyawan. 

 

3.4 Waktu dan Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di PT Garuda Indonesia Branch Office Surabaya yang 

berlokasi di Jl. Comal no. 25, Surabaya dan penelitian ini dilakukan pada bulan 

April hingga Juni 2019. 
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3.5 Definisi Operasional 

Menurut Sugiyono (2016) definisi variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, lalu ditarik kesimpulannya. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu 

gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja. Variabel dependen yaitu kinerja 

karyawan dan variabel intervening yaitu motivasi kerja. 

Adapun definisi operasional dari setiap variabel dan pengukurannya 

adalah sebagai berikut. 

 

3.5.1 Gaya Kepemimpinan (X1) 

Gaya Kepemimpinan (GK) merupakan karakteristik yang digunakan 

pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Adapun 

indikator yang dapat digunakan dan sesuai dengan kepemimpinan pada Garuda 

Indonesia menurut Handoko (2003) dan Mas’ud (2004) adalah: 

a. Keputusan, yang berarti atasan menetapkan segala keputusan yang berkaitan 

dengan pekerjaan di PT Garuda Indonesia 

b. Cara pemberian tugas, yang artinya bagaimana atasan memberikan tugas 

kepada para bawahan 

c. Komunikasi, yang berarti atasan memiliki komunikasi yang terjalin baik 

dengan bawahan, yang selanjutnya akan disusun pernyataan yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Gaya Kepemimpinan 

Kode Pernyataan 
Nilai 

STS TS N S SS 

Keputusan 

X1.1 
Pimpinan mengatur bawahan sesuai dengan 

keinginannya 
     

X1.2 
Pimpinan selalu berusaha mensinkronisasikan 

kepentingan dan tujuan organisasi 
     

Cara Pemberian Tugas 

X1.3 
Pimpinan terlalu bergantung pada kekuasaan 

formalnya 
     

X1.4 
Pimpinan lebih mengutamakan kerjasama 

dalam usaha mencapai tujuan 
     

Komunikasi 

X1.5 
Pimpinan senang menerima saran, pendapat 

dan kritikan dari bawahan 
     

 

 

 

3.5.2 Lingkungan Kerja (X2) 

Lingkungan Kerja (LK) merupakan keseluruhan alat perkakas dan bahan 

yang dihadapi, serta lingkungan yang dihadapi oleh karyawan PT Garuda Indonesia 

Branch Office Surabaya untuk meningkatkan kinerjanya. Adapun indikator yang 

dapat digunakan dan sesuai dengan lingkungan kerja pada Garuda Indonesia 

menurut Nitisemito (1982) dan Sedarmayanti (2010) adalah: 

a. Hubungan dengan rekan sekerja, yang berarti hubungan yang terjalin baik 

antar rekan kerja, maupun atasan dan bawahan. 

b. Tersedianya fasilitas bekerja, yang berarti PT Garuda Indonesia menyediakan 

berbagai macam fasilitas yang memadai dan mendukung kinerja karyawan 

c. Suasana kerja, yang berarti karyawan merasa nyaman dengan suasana yang 

ada di PT Garuda Indonesia, baik hubungan antara atasan dengan rekan 

sekerja, yang selanjutnya akan disusun pernyataan yang dapat dilihat pada 

Tabel 3.2. 

  



38 

 

 

 

Tabel 3.2. Lingkungan Kerja 

Kode Pernyataan 
Nilai 

STS TS N S SS 

Hubungan dengan rekan sekerja 

X2.1 Hubungan antara sesama rekan kerja saling 

terbuka dalam berkomunikasi bila ada 

permasalahan di lingkungan kerja 

     

Tersedianya fasilitas bekerja 

X2.2 Fasilitas peralatan kantor yang disediakan oleh 

perusahaan sudah cukup lengkap dan memadai 

     

Suasana kerja 

X2.3 Pimpinan memiliki hubungan yang baik dengan 

semua pegawai tanpa membedakan status 

kepegawaian 

     

 

 

 

3.5.3 Motivasi Kerja (Z) 

Motivasi Kerja (MK) didefinisikan sebagai dorongan yang dimiliki oleh 

karyawan yang akan memotivasi karyawan untuk melakukan yang terbaik dalam 

kinerjanya. Adapun indikator yang dapat digunakan dan sesuai dengan motivasi 

kerja pada karyawan Garuda Indonesia menurut Syahyuti (2010) dan Wibowo 

(2011) adalah: 

a. Dorongan mencapai tujuan, dalam arti karyawan akan berusaha bekerja 

dengan baik dengan tujuan yang dimilikinya, baik gaji ataupun jabatan. 

b. Kebutuhan untuk berprestasi, yang berarti karyawan memiliki keinginan 

untuk berkembang melampaui batas kemampuannya dalam bekerja 

c. Inisiatif dan Kreatifitas, yang berarti karyawan memiliki motivasi untuk 

bekerja melampaui target untuk nantinya mendapatkan penghargaan, yang 

selanjutnya akan disusun pernyataan yang dapat dilihat pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3. Motivasi Kerja 

Kode Pernyataan 
Nilai 

STS TS N S SS 

Dorongan mencapai Tujuan 

Z3.1 Gaji dapat memberikan dorongan untuk 

bekerja lebih baik 

     

Kebutuhan untuk berprestasi 

Z3.2 Karyawan ingin mengembangkan 

kemampuan selama bekerja di perusahaan 

     

Inisatif dan Kreatifitas 

Z3.3 Atasan memberikan penghargaan bagi 

karyawan yang berprestasi 

     

 

 

3.5.4 Kinerja Karyawan (Y) 

Kinerja Karyawan (KK) merupakan hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Adapun indikator yang dapat digunakan dan sesuai dengan 

kinerja karyawan pada Garuda Indonesia menurut Boediharjo (2002) dan Robbins 

(2006) adalah: 

a. Efektivitas dan efisiensi, yang dimana karyawan melakukan pekerjaannya 

sesuai atau bahkan lebih cepat sebelum target yang ditentukan perusahaan. 

b. Kualitas, yang berarti setiap karyawan memiliki pengetahuan yang cukup 

baik guna meningkatkan kinerjanya. 

c. Kemandirian, yang berarti karyawan tidak dibimbing terus menerus dalam 

menyelesaikan dan mengatur waktu yang digunakan untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan, yang selanjutnya akan disusun pernyataan yang dapat dilihat 

pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Kinerja Karyawan 

Kode Pernyataan 
Nilai 

STS TS N S SS 

Efektivitas dan Efisiensi 

Y4.1 Tingkat pencapaian volume kerja yang 

dihasilkan sesuai dengan harapan perusahaan 
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Tabel 3.4. Kinerja Karyawan (Lanjutan) 

Kode Pernyataan 
Nilai 

STS TS N S SS 

Kualitas 

Y4.2 Pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan 

membuat karyawan mampu melaksanakan 

pekerjaan dengan baik 

     

Y4.3 Karyawan mengerjakan suatu pekerjaan dengan 

cekatan dan tidak menunda-nunda 

     

Kemandirian 

Y4.4 Karyawan mampu menentukan dan mengatur 

prioritas kerja secara efektif 

     

 

 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan cara menyebar kuisioner. Kuesioner memiliki sifat tertutup, dimana 

kuesioner tersebut menyajikan pertanyaan dan pilihan jawaban sehingga responden 

hanya dapat memberikan tanggapan terbatas pada pilihan yang diberikan. 

Penyebaran kuisioner tersebut dilakukan kepada karyawan dengan cara 

membagikan lembaran kuesioner secara langsung di PT Garuda Indonesia Branch 

Office Surabaya. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS. Proses 

analisa struktural menggunakan software WarpPLS 5.0. Secara umum Partial Least 

Square (PLS) sangat sesuai untuk memprediksi aplikasi dan membangun teori, 

menganalisis sampel yang berukuran kecil, dan menguji keseluruhan fit model 

(goodness of fit) dengan baik (Mahfud dan Ratmono, 2013). Selain itu, PLS juga 

memiliki kelebihan dibanding regresi pada umumnya karena dapat menguji 

beberapa variabel sekaligus. 
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PLS merupakan metode Structural Equation Model (SEM) berbasis 

komponen yang bertujuan prediksi. WarpPLS 5.0 digunakan karena memiliki 

beberapa kelebihan antara lain mampu menguji hubungan variabel pemoderasi 

yang bersifat langsung (Mahfud dan Ratmono, 2013). Oleh karena itu software ini 

sangat sesuai dengan model penelitian yang dibangun dalam penelitian ini. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu analisis 

deskriptif, pengujian outer model, pengujian inner model, dan pengujian hipotesis. 

 

3.7.1 Pengujian Outer Model 

Instrumen penelitian harus memiliki kualitas yang sudah distandarkan dan 

sudah sesuai dengan kriteria teknik pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian 

validitas dan reliabilitas instrumen merupakan pengujian suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keandalan suatu alat ukur. Guna mengetahui seberapa besar 

suatu alat ukur dapat dipercaya yang konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Yang 

bertujuan untuk mengetahui data-data mana saja yang valid atau tidak valid. Alat 

ukut yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Adapun nantinya 

data yang valid dan data yang reliabel akan digunakan sebagai data penelitian. 

 

3.7.1.1 Pengujian Validitas 

Validitas pengukuran terdiri atas validitas konvergen dan validitas 

diskriminan. Validitas konvergen ditentukan menggunakan parameter loading 

factor dan nilai AVE (Average Variance Extracted). Terdapat dua kriteria untuk 

menilai apakah outer model (model pengukuran) memenuhi syarat validitas 

konvergen untuk konstruk reflektif, yaitu (1) loading harus di atas 0,7 dan (2) nilai 

p signifikan (<0,05) (Mahfud dan Ratmono, 2013). Validitas diskriminan 
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ditentukan dengan melihat cross loading dari setiap variabel dan dikategorikan 

memiliki validitas diskriminan apabila memiliki nilai cross loading mencapai 0,7 

(Mahfud dan Ratmono, 2013). 

a. Validitas Konvergen 

Validitas konvergen merupakan korelasi antara skor indikator 

dengan skor konstruknya. Model PLS-SEM memenuhi convergent validity 

dapat dikatakan valid apabila outer loading >0,4 dan nilai AVE >0,5 (Mahfud 

dan Ratmono, 2013). Berikut merupakan hasil korelasi antar indikator dengan 

konstruknya menunjukkan nilai outer loading >0,5. Nilai outer loading dalam 

model dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Pengujian Validitas berdasarkan Loading Factor 

Indikator GK LK MK KK P-Value 

GK1 0.872    <0.001 

GK2 0.832    <0.001 

GK3 0.775    <0.001 

GK4 0.791    <0.001 

GK5 0.7    <0.001 

LK1  0.839   <0.001 

LK2  0.751   <0.001 

LK3  0.819   <0.001 

MK1   0.826  <0.001 

MK2   0.84  <0.001 

MK3   0.799  <0.001 

KK1    0.588 <0.001 

KK2    0.818 <0.001 

KK3    0.833 <0.001 

KK4    0.731 <0.001 

Sumber: Data diolah (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.5, dapat dilihat setiap item pernyataan dalam penelitian 

ini dinyatakan valid karena bernilai >0,4. Parameter lain yang dapat 

digunakan dalam mengukur validitas adalah Average Variance Extracted 

(AVE). Menurut Mahfud dan Ratmono (2013) nilai AVE harus >0,5. Pada 
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Tabel 3.6 menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki nilai AVE paling 

tinggi dibandingkan variabel lainnya yaitu sebesar 0,676, sedangkan kinerja 

karyawan memiliki nilai AVE paling rendah jika dibandingkan dengan 

variabel lainnya yaitu 0,561. 

Tabel 3.6. Nilai Average Variance Extracted (AVE) 

Variabel AVE 

Gaya Kepemimpinan 0,634 

Lingkungan Kerja 0,647 

Motivasi Kerja 0,676 

Kinerja Karyawan 0,561 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas berdasarkan nilai AVE, 

diketahui nilai AVE dari gaya kepemimpinan adalah 0,634, nilai AVE dari 

lingkungan kerja adalah 0,647, nilai AVE dari motivasi kerja adalah 0,676 

dan nilai AVE dari kinerja karyawan adalah 0,561. Nilai AVE yang 

disarankan adalah di atas 0,5 (Mahfud dan Ratmono, 2013). Diketahui 

seluruh nilai AVE > 0,5, yang berarti telah memenuhi syarat validitas 

berdasarkan AVE. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan nilai outer 

loading dan AVE, variabel ini sudah memenuhi persyaratan validitas 

konvergen. 

b. Validitas Diskriminan 

Pada validitas diskriminan digunakan nilai cross loading. Suatu 

indikator dikatakan diskriminan apabila nilai cross loading indikator terhadap 

variabelnya adalah terbesar dibandingkan terhadap variabel lainnya. Nilai 

cross loading dalam model dapat dilihat pada Tabel 3.7. 
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Tabel 3.7. Cross Loading 

Indikator GK LK MK KK P-Value 

GK1 (0.872) -0.245 0.147 -0.126 <0.001 

GK2 (0.832) -0.048 -0.112 -0.045 <0.001 

GK3 (0.775) -0.115 -0.059 0.058 <0.001 

GK4 (0.791) -0.175 -0.062 0.254 <0.001 

GK5 (0.7) 0.686 0.086 -0.139 <0.001 

LK1 0.196 (0.839) -0.07 -0.162 <0.001 

LK2 -0.377 (0.751) 0.167 -0.121 <0.001 

LK3 0.144 (0.819) -0.081 0.277 <0.001 

MK1 0.03 0.045 (0.826) -0.029 <0.001 

MK2 0.047 -0.247 (0.84) -0.021 <0.001 

MK3 -0.081 0.213 (0.799) 0.053 <0.001 

KK1 0.251 -0.022 0.026 (0.588) <0.001 

KK2 -0.081 0.057 0.296 (0.818) <0.001 

KK3 0.079 -0.144 -0.129 (0.833) <0.001 

KK4 -0.201 0.118 -0.206 (0.731) <0.001 

Sumber: Data diolah (2019) 

 

Berdasarkan Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa semua indikator yang 

menyusun masing-masing variabel dalam penelitian ini telah memenuhi 

validitas diskriminan yaitu nilai cross loading >0,7 (Mahfud dan Ratmono, 

2013). 

 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

Composite Reliability menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada 

suatu variabel. Suatu variabel dikatakan memenuhi composite reliability apabila 

memiliki nilai composite reliability >0,7. Nilai composite reliability masing-masing 

variabel dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Nilai Composite Reliability 

Variabel Nilai Composite Reliability 

Gaya Kepemimpinan 0,896 

Lingkungan Kerja 0,846 

Motivasi Kerja 0,862 

Kinerja Karyawan 0,834 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Selanjutnya pada Tabel 3.8 menunjukkan nilai composite reliability telah 

memenuhi syarat yaitu >0,7. Pengujian reliabilitas juga dilihat dari nilai cronbach’s 

alpha yang disajikan pada Tabel 3.9. 

 

Tabel 3.9. Nilai Cronbach’s Alpha 

Variabel Nilai Cronbach’s Alpha 

Gaya Kepemimpinan 0,854 

Lingkungan Kerja 0,725 

Motivasi Kerja 0,760 

Kinerja Karyawan 0,732 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada Tabel 3.9, diketahui nilai CR dari gaya 

kepemimpinan adalah 0,896, nilai CR dari lingkungan kerja adalah 0,846, nilai CR 

dari motivasi kerja adalah 0,862 dan nilai CR dari kinerja karyawan adalah 0,834. 

Nilai CR yang disarankan adalah di atas 0,7 (Mahfud dan Ratmono, 2013). 

Diketahui seluruh nilai CR > 0,7, yang berarti telah memenuhi syarat reliabilitas 

berdasarkan CR. 

3.7.2 Pengujian Inner Model 

Pengujian model structural atau inner model dilakukan untuk menguji 

hipotesis antara variabel laten yang satu dengan variabel yang lain (Mahfud dan 

Ratmono, 2013). 

a. Uji Kecocokan Model 

Uji Kecocokan Model memiliki ketentuan model fit indices and p-

values yang menampilkan 3 indikator fit yaitu average path coefficient 

(APC), average R-squared (ARS), dan average variance inflation factor 

(AVIF) harus terpenuhi yaitu nilai p-value untuk APC dan ARS harus lebih 

kecil dari 0,05 atau berarti signifikan. Selain itu, AVIF sebagai indikator 
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multikolinearitas harus lebih kecil dari 5. Adapun hasil pengujian goodness 

of fit dalam penelitian ini tersaji dalam Tabel 3.10. 

Tabel 3.10. Goodness of Fit 

 Indeks p-Value Kriteria Keterangan 

APC 0,326 <0,001 p<0,05 Diterima 

ARS 0,544 <0,001 p<0,05 Diterima 

AVIF 2,067 Good if <5  AVIF <5 Diterima 

Hasil di atas menunjukkan bahwa kriteria goodness of fit telah 

terpenuhi, yaitu nilai APC dan ARS signifikan secara statis dan AVIF kurang 

dari 5. Hasil yang terdapat pada Tabel 3.10 menunjukkan bahwa persyaratan 

untuk pengujian model mediasi diterima. 

b. Nilai R2 

Nilai R2 dilakukan untuk mengukur tingkat variansi perubahan 

variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil 

nilai R2 yang digunakan untuk mengukur tingkat variansi perubahan yang 

dapat dilihat pada Tabel 3.11. 

Tabel 3.11. Hasil R2 

No. Variabel R2 

1. Motivasi Kerja 0,47 

2. Kinerja Karyawan 0,62 

Sumber: Data diolah (2019) 

Berdasarkan Tabel 3.11, variabel Motivasi Kerja memiliki nilai 

sebesar 0,47 atau 47% yang berarti variabel motivasi kerja dapat dipengaruhi 

oleh variabel gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja sebesar 47% dan 

sisanya sebesar 53% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

Selanjutnya, variabel Kinerja Karyawan memiliki nilai sebesar 0,62 atau 62% 

yang artinya variabel kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh variabel gaya 
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kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi kerja sebesar 62% dan sisanya 

sebesar 38% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

 

3.7.3 Pengujian Hipotesis 

Penelitian atau hipotesis merupakan hasil korelasi antara konstruk diukur 

dengan melihat nilai path coefficients dan tingkat signifikansinya yang kemudian 

dibandingkan dengan hipotesis yang terdapat pada penelitian ini. Adapun tingkat 

signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Berikut ini 

merupakan hipotesis yang dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dugaan 

penelitian yang terdiri dari lima hipotesis, yaitu: 

H1 : Terdapat pengaruh signifikan atas gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan. 

H2 : Terdapat pengaruh signifikan atas lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

H3 : Terdapat pengaruh signifikan atas gaya kepemimpinan terhadap motivasi 

kerja. 

H4 : Terdapat pengaruh signifikan atas lingkungan kerja terhadap motivasi kerja. 

H5 : Terdapat pengaruh signifikan atas gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. 
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BAB 4  

HASIL PENELITIAN 

 

 

4.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan hasil 

data yang telah terkumpul. Analisis deskriptif ini dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu karakteristik responden dan kategori variabel. 

4.1.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan 

jenis kelamin, usia, divisi dan pendidikan responden. Berikut akan dibahas 

mengenai kondisi dari masing-masing klasifikasi responden tersebut. 

A. Jenis Kelamin Responden 

Adapun jenis kelamin responden terdiri dari dua yaitu laki-laki dan 

perempuan. Setelah kuesioner dibagikan kepada 133 orang responden, maka 

dilakukanlah identifikasi terhadap responden yang menjadi sampel sebagai berikut. 

Dapat dilihat pada tabel 5 bahwa berdasarkan jenis kelamin maka responden 

didominasi oleh laki-laki sebanyak 77 orang atau 57,89% sedangkan perempuan 

sebanyak 56 orang atau 42,11%. Profil responden menurut jenis kelamin dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-laki 77 57,89 

Perempuan 56 42,11 

Total 133 100 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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B. Usia Responden 

Adapun pengklasifikasian usia responden yang mengisi kuesioner ini 

adalah 20-25 tahun sebanyak 18 orang atau 13,53%, 26-30 tahun sebanyak 56 orang 

atau 42,11%, 31-35 tahun sebanyak 32 orang atau 24,06%, 36-40 tahun sebanyak 

13 orang atau 9,77%, 41-45 tahun sebanyak 9 orang atau 6,77%, dan 46-50 tahun 

sebanyak 5 orang atau 3,76%. Adapun profil responden berdasarkan usia dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Usia Responden 

Usia Responden Frekuensi Persentase 

20-25 tahun 18 13,53 

26-30 tahun 56 42,11 

31-35 tahun 32 24,06 

36-40 tahun 13 9,77 

41-45 tahun 9 6,77 

46-50 tahun 5 3,76 

Total 133 100 

 Sumber: Data Diolah (2019) 

 

C. Pendidikan Responden 

Berdasarkan tingkat pendidikan responden, maka responden terbanyak 

memiliki tingkat pendidikan S1 sebesar 69 orang atau sebesar 51,88% diikuti 

tingkat pendidikan D4 sebanyak 29 orang atau 16,54%, D3 sebanyak 22 orang atau 

16,54%, SMP sebanyak 7 orang atau 5,26%, SMA sebanyak 4 orang atau 3,01%, 

SD dengan jumlah 1 orang atau 0,75% dan S2 dengan jumlah 1 orang atau 0,75% 

sebagaimana dilihat dalam Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Responden 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

SD 1 0.75 

SMP 7 5.26 

SMA 4 3.01 

D3 22 16.54 

D4 29 21.8 
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Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Responden (Lanjutan) 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

S1 69 51.88 

S2 1 0.75 

Total 133 100 

 Sumber: Data Diolah (2019) 

D. Divisi / Bagian Kerja Responden 

Berdasarkan divisi / bagian kerja responden pada penelitian ini bahwa 

responden yang mengisi kuesioner adalah staff PT Garuda Indonesia Branch Office 

Surabaya. Jumlah responden Sales and Marketing Executive merupakan responden 

terbanyak sebanyak 15 orang dan responden dengan lainnya dapat dilihat pada 

Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Divisi Responden 

Divisi Frekuensi Persentase 

Crew Support 9 6,8 

Ground Handling Control 9 6,8 

Administrasi CSC 4 3,0 

Administrasi 3 2,3 

Administrasi Deputy Chief 1 0,8 

Adm / Secretary 3 2,3 

Adm / Staff Finance 4 3,0 

Pendukung Operasional Cargo 3 2,3 

Staff IT 1 0,8 

Adm / Internal Affair 2 1,5 

Comercial Expert 2 1,5 

General Affairs Analyst 1 0,8 

Financial Accounting Analyst 2 1,5 

Treasury Analyst 3 2,3 

Passanger Service Assurance 7 5,3 

Sales & Marketing Executive 15 11,3 

Sales & Marketing Executive Cargo 4 3,0 

Reservation Officer 1 0,8 

Cargo Operation Officer 2 1,5 

Security SUBOJ 3 2,3 

Security Comal 2 1,5 

Security Tunjungan 3 2,3 

OB Tunjungan 1 0,8 

OB Airport 1 0,8 

OB SUBTO 1 0,8 

OB Comal 1 0,8 
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Tabel 4.4. Divisi Responden (Lanjutan) 

Divisi Frekuensi Persentase 

Sales & Marketing 2 1,5 

Air Traffic Controller 6 4,5 

Flight Attendant 10 7,5 

Staff Accounting 1 0,8 

Aircraft Maintenance Engineer 4 3,0 

Legal Advisor 4 3,0 

Procurement Analyst 2 1,5 

Account Payable Manager 1 0,8 

Sales & Promotion 2 1,5 

Human Capital Business Specialist 2 1,5 

Compensation & Benefit Staff 2 1,5 

Talent Management Analyst 3 2,3 

R&D Specialist 3 2,3 

Total 133 100% 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

4.1.2 Kategori Variabel 

Kategori variabel merupakan deskripsi dari jawaban responden terhadap 

variabel bahwa variabel tersebut sangat berpotensi. Kategori variabel ini terdiri dari 

empat variabel yaitu gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi kerja dan 

kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif diperoleh hasil yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Statistik Deskriptif 

Variabel Indikator N Min Max Mean Std. Deviasi 

Gaya Kepemimpinan 

X1.1 133 2 5 4,248 0,596 

X1.2 133 2 5 4,308 0,618 

X1.3 133 2 5 4,060 0,671 

X1.4 133 2 5 4,037 0,752 

X1.5 133 1 5 3,632 0,866 

Lingkungan Kerja 

X2.1 133 1 5 3,654 0,798 

X2.2 133 1 5 3,353 0,923 

X2.3 133 2 5 3,737 0,717 

Motivasi Kerja 

Z3.1 133 2 5 3,654 0,718 

Z3.2 133 1 5 3,737 0,777 

Z3.3 133 2 5 3,376 0,734 
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Tabel 4.5. Statistik Deskriptif (Lanjutan) 

Variabel Indikator N Min Max Mean Std. Deviasi 

Kinerja Karyawan 

Y4.1 133 3 5 4,075 0,545 

Y4.2 133 1 5 3,744 0,784 

Y4.3 133 2 5 3,910 0,763 

Y4.4 133 1 5 4,053 0,819 

Sumber: Data diolah (2019) 

Hasil analisis deskriptif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan diukur menggunakan 3 item indikator dan terdiri dari 

5 pernyataan dengan 5 skala likert. Variabel ini memiliki nilai maksimum 5 dan 

nilai minimum 1 sehingga dapat dihitung nilai mean pada keseluruhan indikator 

gaya kepemimpinan yaitu 4,057 dan nilai standar deviasi pada keseluruhan 

indikator gaya kepemimpinan yaitu 0,110. Berdasarkan nilai mean yang lebih besar 

dari standar deviasi dapat disimpulkan bahwa data mengenai gaya kepemimpinan 

kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai mean. 

2. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja diukur menggunakan 3 item indikator dan terdiri dari 3 

pernyataan dengan 5 skala likert. Variabel ini memiliki nilai maksimum 5 dan nilai 

minimum 1 sehingga dapat dihitung nilai mean pada keseluruhan indikator 

lingkungan kerja yaitu 3,581 dan nilai standar deviasi pada keseluruhan indikator 

lingkungan kerja yaitu 0,104. Berdasarkan nilai mean yang lebih besar dari standar 

deviasi dapat disimpulkan bahwa data mengenai lingkungan kerja kurang bervariasi 

karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai mean. 
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3. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja diukur menggunakan 3 item indikator dan terdiri dari 3 

pernyataan dengan 5 skala likert. Variabel ini memiliki nilai maksimum 5 dan nilai 

minimum 1 sehingga dapat dihitung nilai mean pada keseluruhan indikator motivasi 

kerja yaitu 3,598 dan standar deviasi pada keseluruhan indikator motivasi kerja 

yaitu 0,031. Berdasarkan nilai mean yang lebih besar dari standar deviasi dapat 

disimpulkan bahwa data mengenai motivasi kerja kurang bervariasi karena nilai 

standar deviasi lebih kecil daripada nilai mean. 

4. Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan diukur menggunakan 3 item indikator dan terdiri dari 4 

pernyataan dengan 5 skala likert. Variabel ini memiliki nilai maksimum 5 dan nilai 

minimum 1 sehingga dapat dihitung nilai mean pada keseluruhan indikator kinerja 

karyawan yaitu 3,946 dan nilai standar deviasi pada keseluruhan indikator kinerja 

karyawan yaitu 0,124. Berdasarkan nilai mean yang lebih besar dari standar deviasi 

dapat disimpulkan bahwa data mengenai kinerja karyawan kurang bervariasi karena 

nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai mean. 

A. Variabel Gaya Kepemimpinan 

Adapun gaya kepemimpinan pada penelitian ini diteliti terdiri dari 5 

indikator pernyataan yang meliputi keputusan, cara pemberian tugas, dan 

komunikasi. Hasil kuesioner yang telah dibagikan terkait 5 indikator pernyataan 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Hasil Rata-rata Kuesioner GK 

Item 
STS TS N S SS 

MEAN 
F % F % F % F % F % 

X1.1 - - 1 0.8 8 6.0 81 60.9 43 32.3 4.25 

X1.2 - - 2 1.5 5 3.8 76 57.1 50 37.6 4.31 

X1.3 - - 3 2.3 17 12.8 82 61.7 31 23.3 4.06 
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Tabel 4.6. Hasil Rata-rata Kuesioner GK (Lanjutan) 

Item 
STS TS N S SS 

MEAN 
F % F % F % F % F % 

X1.4 - - 6 4.5 17 12.8 76 57.1 34 25.6 4.04 

X1.5 1 0.8 12 9.0 41 30.8 60 45.1 19 14.3 3.63 

Sumber: Data diolah (2019) 

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat diketahui indikator pernyataan X1,2 

(Keputusan) memiliki hasil rata-rata yang lebih besar yaitu 4.31 dibanding indikator 

X1,1 (Keputusan), X1,3 dan X1,4 (Cara Pemberian Tugas) dan X1,5 (Komunikasi). Hal 

tersebut berarti bahwa gaya kepemimpinan yang dapat meningkatkan kinerja 

karyawan adalah pemimpin yang berusaha mensinkronkan kepentingan dan tujuan 

organisasi. Namun, Gaya Kepemimpinan terbagi menjadi dua kategori, yaitu Gaya 

Kepemimpinan Otokratik (X1,1 dan X1,3) dan Gaya Kepemimpinan Demokratis 

(X1,2, X1,4, dan X1,5) yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.7. dan Tabel 4.8. 

Tabel 4.7. Rata-rata Gaya Kepemimpinan Otokratik 

Item 
STS TS N S SS 

MEAN 
F % F % F % F % F % 

X1.1 - - 1 0.8 8 6.0 81 60.9 43 32.3 4.25 

X1.3 - - 3 2.3 17 12.8 82 61.7 31 23.3 4.06 

Gaya 

Kepemimpinan 

Otokratik 

Total 8.31 

Sumber: Data diolah (2019) 

Tabel 4.8. Rata-rata Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Item 
STS TS N S SS 

MEAN 
F % F % F % F % F % 

X1.2 - - 2 1.5 5 3.8 76 57.1 50 37.6 4.31 

X1.4 - - 6 4.5 17 12.8 76 57.1 34 25.6 4.04 

X1.5 1 0.8 12 9.0 41 30.8 60 45.1 19 14.3 3.63 

Gaya 

Kepemimpinan 

Demokratis 

Total 11.98 

Sumber: Data diolah (2019) 

Adapun setelah melihat Tabel 4.7 dan Tabel 4.8, dengan hasil rata-rata 

Gaya Kepemimpinan Otokratik sebesar 8.31, dan hasil rata-rata Gaya 
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Kepemimpinan Demokratik sebesar 11.98, dapat disimpulkan Gaya 

Kepemimpinan dalam Garuda Indonesia Kota Surabaya menggunakan Gaya 

Kepemimpinan Demokratis. 

B. Variabel Lingkungan Kerja 

Adapun lingkungan kerja pada penelitian ini diteliti terdiri dari 3 indikator 

pernyataan yang meliputi hubungan dengan rekan sekerja, tersedianya fasilitas 

bekerja, dan suasana kerja. Hasil kuesioner yang telah dibagikan terkait 3 indikator 

pernyataan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Hasil Rata-rata Kuesioner LK 

Item 
STS TS N S SS 

MEAN 
F % F % F % F % F % 

X2.1 1 0.8 9 6.8 40 30.1 68 51.1 15 11.3 3.65 

X2.2 2 1.5 23 17.3 46 34.6 50 37.6 12 9.0 3.35 

X2.3 - - 5 3.8 41 30.8 71 53.4 16 12.0 3.74 

Sumber: Data diolah (2019) 

 

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat diketahui indikator X2,3 atau Suasana Kerja 

memiliki hasil rata-rata yang lebih besar yaitu 3.74 daripada indikator X2,1 

(Hubungan dengan Rekan sekerja) dan X2,2 (Tersedianya fasilitas bekerja). Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa lingkungan yang dapat meningkatkan kinerja 

karyawan adalah berdasarkan suasana kerja yang baik. 

C. Variabel Motivasi Kerja 

Adapun motivasi kerja pada penelitian ini diteliti terdiri dari 3 indikator 

pernyataan yang meliputi rasa tanggung jawab, kebutuhan untuk beprestasi, dan 

inisiatif dan kreatifitas. Hasil kuesioner yang telah dibagikan terkait 3 indikator 

pernyataan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10. Hasil Rata-rata Kuesioner MK 

Item 
STS TS N S SS 

MEAN 
F % F % F % F % F % 

Z3.1 - - 3 2.3 56 42.1 58 43.6 16 12.0 3.65 

Z3.2 1 0.8 6 4.5 38 28.6 70 52.6 18 13.5 3.74 

Z3.3 - - 10 7.5 73 54.9 40 30.1 10 7.5 3.38 

Sumber: Data diolah (2019) 

 

Berdasarkan Tabel 4.10, dapat diketahui indikator Z3,2 atau Kebutuhan 

untuk Berprestasi memiliki hasil rata-rata yang lebih besar yaitu 3.74 daripada 

indikator Z3,1 (Rasa Tanggung Jawab) dan Z3,3 (Inisiatif dan Kreatifitas). Hasil 

tersebut memiliki arti bahwa yang menjadikan karyawan termotivasi untuk 

meningkatkan kinerjanya adalah kebutuhan untuk berprestasi. 

D. Variabel Kinerja Karyawan 

Adapun kinerja karyawan pada penelitian ini diteliti terdiri dari 4 indikator 

pernyataan yang meliputi efektivitas dan efisiensi, kualitas, dan kemandirian. Hasil 

kuesioner yang telah dibagikan terkait 4 indikator pernyataan tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Hasil Rata-rata Kuesioner KK 

Item 
STS TS N S SS 

MEAN 
F % F % F % F % F % 

Y4.1 - - - - 15 11.3 93 69.9 25 18.8 4.08 

Y4.2 2 1.5 5 3.8 35 26.3 74 55.6 17 12.8 3.74 

Y4.3 - - 7 5.3 24 18.0 76 57.1 26 195 3.91 

Y4.4 1 0.8 5 3.8 20 15.0 67 50.4 40 30.1 4.05 

Sumber: Data diolah (2019) 

 

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat diketahui indikator Y4,1 atau Efektivitas dan 

Efisiensi memiliki hasil rata-rata yang lebih besar yaitu 4.08 daripada indikator Y4,2 

dan Y4,3 (Kualitas), dan Y4,4 (Kemandirian). Hasil tersebut memiliki arti bahwa 

karyawan Garuda Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya bersedia bekerja 

dengan efektif dan efisien dalam mencapai target yang ditetapkan perusahaan. 
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4.2 Pengujian Hipotesis 

Berikut merupakan hasil penelitian dari effect size yang telah diperoleh 

berdasarkan pengolahan data yang dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12. Direct Effects 

Kriteria Variabel GK LK MK KK 

Path Coefficient 

GK - - - - 

LK - - - - 

MK 0,262 0,478 - - 

KK 0,392 0,094 0,403 - 

p-values 

GK - - - - 

LK - - - - 

MK <0,001 <0,001 - - 

KK <0,001 0,144 <0,001 - 

Sumber: Data diolah (2019) 

Berikut merupakan hasil penelitian dari effect size yang telah diperoleh berdasarkan 

pengolahan data yang dapat dilihat pada Gambar 4.1.  

 
Gambar 4.1. Hasil Pengujian Path Coefficient 

Sumber: Data diolah (2019)  
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Keterangan : GK : Gaya Kepemimpinan 

  LK : Lingkungan Kerja  

  MK : Motivasi Kerja 

  KK : Kinerja Karyawan 

Berikut merupakan pengujian hipotesis yang akan diuraikan lebih lanjut: 

1. Uji Hipotesis 1 

a. Hipotesis 

H1 : Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan 

b. Dasar Pengambilan Keputusan 

p-value ≤ 0,05, maka Hipotesis diterima. 

p-value > 0,05, maka Hipotesis ditolak 

c. Keputusan 

p-value = <0,001 (≤0,05) maka H1 diterima 

d. Kesimpulan 

Variabel Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Kinerja Karyawan yang dapat diamati melalui nilai path coefficient 

yang bernilai positif yaitu 0,392, dengan nilai P-Values < 0,001 yang berarti 

< 0,05 sehingga Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Kineja Karyawan. 

Hasil ini membuktikan bahwa gaya kepemimpinan mampu 

mempengaruhi kinerja karyawan. Dalam penelitian ini kemampuan 

pemimpin untuk mempengaruhi bawahan, melalui komunikasi baik 

langsung dan tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan bawahan 

sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahan. Hal ini sesuai dengan 
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penelitian Rorimpandey (2013), Mumu dan Palandeng (2015), dan Nugroho 

(2015) yang membuktikan bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

2. Uji Hipotesis 2 

a. Hipotesis 

H2 : Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

b. Dasar Pengambilan Keputusan 

p-value ≤ 0,05, maka Hipotesis diterima. 

p-value > 0,05, maka Hipotesis ditolak. 

c. Keputusan 

p-value = 0,144 (>0,05) maka H2 ditolak 

d. Kesimpulan 

Variabel Lingkungan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan karena melalui nilai path coefficient yang didapat sebesar 

0,094, dengan nilai P-Values 0,144 > 0,05 sehingga Lingkungan Kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

Hal ini berarti Lingkungan kerja yang terdapat dalam PT Garuda 

Indonesia tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

dikarenakan hubungan dengan rekan sekerja dan tersedianya fasilitas 

bekerja tidak mempengaruhi kinerja yang dilakukan karyawan. Pernyataan 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyani (2014) yang 

membuktikan bahwa Lingkungan Kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. 
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3. Uji Hipotesis 3 

a. Hipotesis 

H3 : Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja 

b. Dasar Pengambilan Keputusan 

p-value ≤ 0,05, maka Hipotesis diterima 

p-value > 0,05, maka Hipotesis ditolak 

c. Keputusan 

p-value = <0,001 (≤0,05) maka H3 diterima 

d. Kesimpulan 

Variabel Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Motivasi Kerja yang mana dapat dilihat melalui nilai path 

coefficient yang bernilai 0,262, dengan nilai P-Values < 0,001 yang berarti 

< 0,05 sehingga Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Motivasi Kerja. 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa apabila Gaya 

Kepemimpinan lebih baik, dan dapat ditingkatkan maka berpengaruh lebih 

besar terhadap peningkatan motivasi kerja yang dimiliki oleh karyawan. Hal 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2016) dan 

Wardani, Retnowati, dan Iman (2016) yang menyatakan bahwa Gaya 

Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Kerja. 

4. Uji Hipotesis 4 

a. Hipotesis 

H4 : Lingkungan Kerja terhadap Motivasi Kerja 
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b. Dasar Pengambilan Keputusan 

p-value ≤ 0,05, maka Hipotesis diterima 

p-value > 0,05, maka Hipotesis ditolak 

c. Keputusan 

p-value = <0,001 (≤0,05) maka H4 diterima 

d. Kesimpulan 

Variabel Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Motivasi Kerja dikarenakan memiliki nilai path coefficient sebesar 

0,478, dengan nilai P-Values < 0,001 yang berarti < 0,05 sehingga 

Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Kerja. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik 

lingkungan kerja yang terdapat di Garuda Indonesia, maka hal tersebut 

dapat meningkatkan motivasi kerja yang dimiliki oleh karyawan. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoiri (2013) dan Prakoso 

(2014) yang menyatakan bahwa Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan 

terhadap Motivasi Kerja. 

5. Uji Hipotesis 5 

a. Hipotesis 

H5 : Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan melalui Motivasi Kerja 

b. Dasar Pengambilan Keputusan 

p-value ≤ 0,05, maka Hipotesis diterima 

p-value > 0,05, maka Hipotesis ditolak 
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c. Keputusan 

p-value = <0,001 (≤0,05) maka H5 diterima 

d. Kesimpulan 

Variabel Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan melalui Motivasi Kerja dikarenakan 

berdasarkan estimasi hasil direct effect (pengaruh langsung) dan indirect 

effect (pengaruh tidak langsung) dengan memasukkan variabel mediasi, lalu 

menghubungkan secara simultan antara variabel independen terhadap 

variabel mediasi, variabel mediasi terhadap variabel dependen dan variabel 

independen terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil pengujian 

indirect effect yang akan ditampilkan pada Tabel 4.13 dan hasil pengujian 

total effect pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.13. Indirect Effect 

Kriteria Variabel GK LK MK KK 

Path Coefficient 

GK - - - - 

LK - - - - 

MK - - - - 

KK 0,106 0,193 - - 

p-values 

GK - - - - 

LK - - - - 

MK - - - - 

KK 0,004 <0,001   

Sumber: Data diolah (2019) 

Berdasarkan Tabel 4.13 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa koefisien indirect effect gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan dimediasi oleh motivasi 

kerja adalah sebesar 0,106 dengan p-value 0,004 yang berarti <0,005. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. 
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2. Hasil uji koefisien direct effect lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

sebesar 0,094 menunjukkan bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun, pada hasil estimasi koefisien 

indirect effect pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan 

dimediasi oleh motivasi kerja adalah sebesar 0,193 dengan p-value <0,001 

yang berarti <0,005 disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan dengan mediasi motivasi kerja. 

Hal ini ditunjukkan melalui kinerja karyawan yang meningkat bukan karena 

melalui lingkungan kerja yang mendukung, melainkan melalui motivasi 

karyawan untuk meningkatkan kompetensi diri yang dimilikinya, dan 

penghargaan yang diharapkan dari atasan. 

Tabel 4.14. Total Effect 

Kriteria Variabel GK LK MK KK 

Path coefficient 

GK - - - - 

LK - - - - 

MK 0,262 0,478 - - 

KK 0,497 0,287 0,403 - 

p-values 

GK - - - - 

LK - - - - 

MK <0,001 <0,001 - - 

KK <0,001 0,003 <0,001 - 

Effect sizes for path 

GK - - - - 

LK - - - - 

MK 0,157 0,317 - - 

KK 0,347 0,182 0,282 - 

Number of paths 

GK - - - - 

LK - - - - 

MK 1 1 - - 

KK 2 2 1 - 

Sumber: Data diolah (2019) 

Untuk melihat  hasil uji hipotesis secara simultan atau secara bersama-

sama dapat dilihat nilai path coefficients dan p-values dalam total effects hasil dari 

pengolahan data variabel  secara simultan. Berikut merupakan hasil penelitian dari 
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total effects berdasarkan pengolahan data yang dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Motivasi Kerja 

terbukti sebagai variabel intervening dalam hubungan antara Gaya Kepemimpinan 

dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

perhitungan nilai koefisien jalur sebesar 0,403 dengan nilai p-values <0,001 yang 

berarti <0,05, maka disimpulkan motivasi kerja secara signifikan memediasi 

hubungan gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

4.3 Pembahasan 

Pada penelitian ini ditemukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan merupakan 

karakteristik yang digunakan pemimpin dengan maksud untuk mempengaruhi 

bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Penerapan gaya kepemimpinan 

demokratis pada Garuda Indonesia mampu mengantisipasi perilaku karyawan 

terhadap tanggung jawab yang dimilikinya. Sikap dimana pemimpin selalu 

merencanakan langkah yang jelas dan tegas dalam melakukan pengawasan agar 

karyawan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga menghasilkan 

kinerja yang baik. Selain itu kinerja karyawan yang baik mampu tercipta melalui 

terpenuhinya hubungan yang baik seperti adanya rasa peduli dan guyub diantara 

atasan, bawahan, maupun rekan kerja dalam pemberian tugas, serta pembuatan 

keputusan yang mengikutsertakan karyawan dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nazili, (2012) yang menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Gaya kepemimpinan juga berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi 

kerja pada Garuda Indonesia Branch Office Surabaya. Kepemimpinan yang baik 
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diperlukan agar karyawan atau bawahan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban 

sesuai yang diharapkan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

dapat tercapai. Pimpinan di Garuda Indonesia memberikan penghargaan terhadap 

setiap karyawan yang sanggup menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Penghargaan yang diberikan pimpinan berupa 

kenaikan tunjangan dan melakukan promosi kerja terhadap karyawannya tersebut 

mampu menjadi dorongan bagi diri karyawan untuk meningkatkan potensinya 

selama bekerja di perusahaan. Mengenai korelasi antar gaya kepemimpinan dan 

motivasi kerja dapat diasumsikan bahwa gaya kepemimpinan yang baik akan 

membantu meningkatkan motivasi kerja yang dimiliki oleh karyawan agar dapat 

bekerja lebih baik lagi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi, 

(2016) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi kerja. 

Pada penelitian ini, juga terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja pada karyawan baik secara langsung maupun 

melalui motivasi kerja pada PT Garuda Indonesia. Motivasi kerja juga dapat 

dijadikan acuan bagi karyawan dalam meningkatkan kinerjanya. Semakin tinggi 

penghargaan dan keinginan karyawan untuk meningkatkan kompetensi kerja 

didalam dirinya, maka semakin meningkat juga kinerja yang dihasilkan oleh 

karyawan. Adapun penghargaan yang mempengaruhi meningkatnya kinerja 

karyawan adalah dengan pemberian gaji dan bonus bagi karyawan yang mampu 

menyelesaikan tugas kerjanya sesuai dengan target yang diberikan. Selain itu, 

pemimpin juga merayakan setiap keberhasilan yang dicapai oleh karyawan dengan 

mengadakan pesta kecil mampu meningkatkan loyalitas dan kinerja karyawan. Hal 
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ini dikarenakan dengan meningkatnya motivasi kerja yang ditimbulkan oleh gaya 

kepemimpinan yang membangun, akan meningkatkan keinginan karyawan untuk 

menjaga dan meningkatkan kinerjanya. Selain itu, hasil ini juga didukung oleh 

Riyadi, (2016) dan Wardani et al., (2016) yang menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan motivasi 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Pada penelitian ini ditemukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi kerja. Ruang lingkup Garuda Indonesia yang tertata 

rapi, serta penempatan fasilitas yang mendukung untuk bekerja yang sudah 

memenuhi menjadi nilai tambah di dalam perusahaan. Lingkungan kerja fisik dan 

non-fisik yang nyaman akan mempengaruhi semangat kerja karyawan, selain itu 

lingkungan kerja non-fisik yang kondusif juga dapat membantu dalam 

pembentukan pola pikir karyawan. Para karyawan Garuda Indonesia meletakkan 

perhatian yang besar terhadap lingkungan kerja mereka, baik segi kenyamanan 

pribadi maupun kemudahan melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan lingkungan 

kerja yang sudah stabil, mampu meningkatkan motivasi kerja yang baik sehingga 

karyawan akan mempunyai semangat kerja agar mendapat sebuah prestasi kerja 

yang baik. Adapun korelasi antara lingkungan kerja dan motivasi kerja timbul 

dikarenakan hubungan antar rekan kerja yang kompetitif mampu meningkatkan 

keinginan karyawan untuk mengembangkan dirinya dan meningkatkan kinerjanya. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoiri, (2013) dan Prakoso et 

al., (2014) yang menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi kerja. 
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Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa lingkungan kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Garuda Indonesia Branch 

Office Surabaya. Lingkungan kerja yang diterapkan oleh Garuda Indonesia  

antara lain bagaimana hubungan dengan rekan sekerja, tersedianya fasilitas bekerja, 

dan suasana yang ditimbulkan di dalam lingkungan kerja yang sudah memenuhi 

standard yang layak dalam kategori perusahaan penerbangan dan BUMN sehingga 

lingkungan kerja tidak berpengaruh secara langsung terhadap baik buruknya kinerja 

karyawan karena dianggap lingkungan kerja tersebut sudah baik dan nyaman. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyani, (2014) yang 

mengungkapkan bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan secara signifikan. 

Akan tetapi, motivasi kerja secara signifikan memediasi pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan melalui 

meningkatnya kinerja karyawan yang disebabkan oleh hubungan dengan rekan 

kerja yang baik, dan juga keinginan karyawan untuk memperoleh penghargaan dan 

mengembangkan potensinya. Sehingga, guna menjaga kestabilan kinerja karyawan, 

pihak perusahaan disarankan untuk menjaga agar motivasi kerja yang dimiliki oleh 

karyawan tidak menurun, yang nantinya berdampak pada kinerja karyawan 

tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Moulana, Sunuharyo, 

dan Utami, (2017) yang menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan 

dalam memediasi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Selanjutnya, dalam penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa 

motivasi kerja memediasi secara signifikan dalam mempengaruhi gaya 

kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat 
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dilihat melalui motivasi yang timbul didalam diri karyawan seperti keinginan untuk 

berkembang, dan mendapatkan penghargaan dari pimpinan terkait kinerja yang 

telah dihasilkan. Selain itu, motivasi tersebut timbul dalam diri karyawan 

dikarenakan adanya rekan kerja yang mendukung dan fasilitas yang lengkap 

sehingga karyawan dapat bekerja secara maksimal. Hal ini membuktikan bahwa 

motivasi kerja yang terbentuk dalam diri karyawan melalui gaya kepemimpinan dan 

lingkungan kerja yang baik, mampu meningkatkan kinerja karyawan di PT Garuda 

Indonesia Branch Office Surabaya. 
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BAB 5  

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

melalui mediasi Motivasi Kerja. Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis data, 

dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain: 

1. Pada PT Garuda Indonesia ditemukan bahwa gaya kepemimpinan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan sedangkan Lingkungan 

Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Tidak 

signifikannya lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dikarenakan 

lingkungan kerja yang disediakan oleh Garuda Indonesia sudah mendukung, 

lokasi penempatan karyawan yang disebar di beberapa tempat tidak 

membawa pengaruh terhadap karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. 

Karyawan cenderung meningkatkan kinerjanya berdasarkan keinginan 

pribadi mereka untuk bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan tugas 

dan tanggungjawabnya. 

2. Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap 

Motivasi Kerja di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Branch Office 

Surabaya. Hal ini dikarenakan gaya kepemimpinan yang telah diterapkan di 

PT Garuda Indonesia memiliki pengaruh untuk meningkatkan motivasi 

karyawan dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki dalam 

kinerjanya. 
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3. Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan melalui Motivasi Kerja di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Branch Office Surabaya. Hal ini dikarenakan motivasi kerja yang timbul 

dalam diri karyawan bertumbuh melalui gaya kepemimpinan dan lingkungan 

kerja yang diterapkan dalam Garuda Indonesia sehingga hal tersebut mampu 

meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang diberikan oleh peneliti 

kepada peneliti selanjutnya, guna memperluas penelitian ini dengan menggunakan 

variabel lain di luar variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini. Hal ini karena 

variabel bebas dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel terikat 

sebesar 62%, yang berarti bahwa masih ada variabel lain yang juga berpengaruh 

terhadap variabel terikat dalam penelitian ini. Selain itu, disarankan untuk 

menggunakan metode lain dalam mengambil data di luar angket, seperti dengan 

wawancara. Hal tersebut guna memperoleh data yang lebih variasi dan lebih akurat 

karena jawaban responden hanya sesuai dengan angket yang disediakan dan 

sifatnya tertutup.  
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