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ABSTRACT 

 
 

 Leadership is an influential aspect in improving employee performance. 

Therefore, this study aims to determine the leadership and performance of 

employees while measuring and analyzing the significant influence of leadership 

variables on the performance of employees of PT. West Java Regional 

Development Bank & Banten Tbk. 

 This research is a case study with explanatory nature where the sample 

in the study is an employee of PT. West Java Regional Development Bank & 
Banten Tbk. as many as 20 employees are determined by the Simple Random 

Sampling method. The variables in this study consisted of independent leadership 

variables and employee performance dependent variables. 

 The research hypothesis states that there is an influence of leadership 

variables on employee performance. Furthermore, the analytical tool used is a 

range of scales, simple linear regression and then testing the hypothesis with the 

F-test. 

 The results of the next study concluded that there was a significant effect 

of leadership on the performance of employees of PT. West Java Regional 

Development Bank & Banten Tbk. 

 On the basis of the above conclusions, PT. West Java Regional 

Development Bank & Banten Tbk. further improve leadership quality because 

proven leadership has a significant effect on employee performance. 
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ABSTRAK 

 

 

Kepemimpinan merupakan aspek yang berpengaruh dalam meningkatkan 

kinerja  pegawai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kepemimpinan dan kinerja karyawan sekaligus mengukur dan menganalisa 

pengaruh signifikan variabel kepemimpinan terhadap kinerja pegawai PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk. 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan sifat eksplanasi 

(eksplanatory) dimana sampel dalam penelitian merupakan pegawai PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk. sebanyak 20 pegawai yang 

ditentukan dengan metode Simpel Random Sampling. Variabel dalam penelitian 

ini terdiri dari variabel bebas kepemimpinan dan variabel terikat kinerja pegawai. 

Hipotesis penelitian menyatakan terdapat pengaruh variabel 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya alat analisis yang 

dipergunakan adalah rentang skala, regresi linier sederhana untuk kemudian 

dilakukan pengujian hipotesis dengan F-test. 

Hasil penelitian selanjutnya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan Kepemimpinan terhadap Kinerja pegawai PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat & Banten Tbk. 

Atas dasar kesimpulan di atas, hendaknya PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat & Banten Tbk. lebih meningkatkan kualitas kepemimpinan karena 

terbukti kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada masa sekarang ini, setiap organisasi berusaha membentuk berbagai 

faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor-

faktor produksi tersebut diantaranya; tenaga kerja, teknologi, modal termasuk 

didalamnya mesin-mesin, peralatan dan sumber daya lainnya. Namun dari 

berbagai faktor produksi tersebut, Sumber daya manusia merupakan salah satu 

faktor utama yang turut berperan dalam menentukan keberhasilan suatu instansi 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Sumber Daya Manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam 

instansi karena manusia mampu menciptakan berbagai macam inovasi dan 

merupakan komponen utama dan sebagai motor penggerak dalam setiap kegiatan. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang paling 

menentukan sukses tidaknya suatu instansi, karena sumber daya manusia 

merupakan faktor produksi yang independen, sedangkan faktor lainnya (non 

manusia) merupakan faktor produksi yang dependen. Dikatakan independen 

karena manusia mempunyai pengaruh yang dominan terhadap faktor produksi 

yang lain, oleh karena itu instansi dituntut untuk mengelola sumber daya manusia 

yang dimiliki dengan baik demi kelangsungan hidup dan kemajuan instansi. 

Keberhasilan dalam proses operasional instansi tidak hanya tergantung pada 

lengkapnya peralatan yang dimiliki, tetapi juga pada manusia (pegawai) yang 



menjalankan peralatan tersebut. Ketika suatu instansi mengalami perkembangan, 

maka sumber daya manusia akan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat 

penting. Dimana pegawai merupakan salah satu alat produktivitas untuk 

melaksanakan tujuan instansi, sebab tanpa adanya pegawai, instansi tidak dapat 

mencapai tujuan dengan baik. Mengingat pentingnya pegawai, maka dalam 

instansi diperlukan adanya peranan kepemimpinan, dimana dalam melaksanakan 

fungsi, tugas dan peranannya sebagai pegawai, pegawai bertanggung jawab 

kepada pemimpinnya. 

Dimana seorang pemimpin harus mampu melihat, mengamati, dan 

memahami keadaan atau situasi tempat kerjanya, serta mempunyai fungsi 

pengendali dalam artian bagaimana para bawahannya bekerja, situasi dan cara 

penugasannya dan juga gaya kepemimpinan yang diterapkan untuk 

mengintegrasikan tujuan instansi dengan tujuan individu, sehingga kepemimpinan 

merupakan salah satu faktor utama. Karena pemimpin merupakan sumber daya 

kunci dalam organisasi manapun. Pemimpin yang efektif akan menjadi penentu 

bagi hidup, mati dan maju mundurnya sebuah perusahaan atau organisasi. Tanpa 

kepemimpinan suatu organisasi hanyalah suatu kekacauan manusia dan mesin. 

Keadaan seperti ini menuntut adanya pemimpin perusahaan yang berkualitas dan 

mampu mengantisipasi perkembangan jaman. 

Dalam melaksanakan aktivitas kegiatan para pemimpin mempunyai 

berbagai gaya tersendiri dalam proses mempengaruhi dan mengarahkan 

Pegawainya, sehingga nantinya mau bersama-sama berusaha mencapai tujuan dari 

instansi melalui melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan. 



Gaya kepemimpinan yang sesuai dengan keinginan Pegawai akan 

mendorong kinerja Pegawai. Kinerja pegawai merupakan faktor penentu bagi 

instansi dalam mencapai tujuan. Kinerja pegawai dapat diartikan sebagai hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2000: 67). Tujuan instansi dapat dicapai dengan kinerja Pegawai 

yang tinggi, karena dengan demikian akan mendorong Pegawai untuk saling 

berpacu dalam berprestasi. Kinerja pegawai merupakan faktor penentu bagi 

instansi dalam mencapai tujuan. Kinerja pegawai dapat diartikan sebagai hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2000: 67). Semakin baik kinerja pegawai maka tujuan instansi 

akan lebih mudah tercapai.  

Berdasarkan pengamatan penulis, fenomena yang sering terjadi di PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk, yaitu kurangnya 

komunikasi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya. Kurangnya komunikasi 

pegawai dengan pegawai lainnya dapat memberikan pengaruh yang buruk 

terhadap kinerja pegawai, sehingga dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut : 

sikap apatis, tidak bersemangat, ragu-ragu, takut kalah, kecewa, sehingga menjadi 

kegiatan yang ada tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dibalik kasus tersebut 

pasti ada suatu penyebabnya karena itu penulis ingin menguak tabir yang ada 

dalam suatu analisis kepemimpinan, penulis melakukan penelitian terhadap PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk, karena itu pentingnya 



pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk untuk 

mengetahui apa yang menjadi motivasi para pegawai atau bawahannya. 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk, sebagai salah 

satu perusahaan perbankan  yang cukup besar di Indonesia dengan jumlah sumber 

daya manusia yang cukup banyak, yang mana dalam mengelola sumber daya 

manusia tersebut dibutuhkan pimpinan-pimpinan yang berkualitas dan profesional 

serta memiliki dedikasi, kapasitas, aspektabititas serta akuntabilitas yang tinggi 

dalam rangka me-manage sumberdaya yang ada untuk dapat meningkatkan 

prestasi kerjanya dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai 

dengan keinginan nasabah. 

Faktor faktor penyebab melemah dan menurunnya kinerja pegawai adalah 

sebagai berikut: 

- Suasana kerja yang kurang kondusif  

- Kurang perhatian atasan 

- Tidak adanya penghargaan prestasi kerja 

- Tidak adanya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan  

Sebenarnya kinerja yang ditunjukkan oleh pegawai merupakan kelanjutan 

dari proses interaksi antara individu dan lingkungannya. Individu membawa 

tatanan organisasi, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan dan 

pengalaman, ini akan dibawa olehnya manakalah ia akan memasuki sesuatu 

lingkungan yakni organisasi. 

Mengingat pentingnya hubungan kepemimpinan dalam proses 

meningkatkan kinerja pegawai dalam suatu perusahaan, sehingga pegawai mampu 



meningkatkan kinerja secara lebih baik, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul sebagai berikut: “PENGARUH KEPEMIMPINAN 

TERHADAP KINERJA PEGAWAI  PADA PT. BANK PEMBANGUNAN 

DAERAH JAWA BARAT & BANTEN Tbk. CABANG BOGOR” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian tersebut di atas maka pokok permasalahan yang penulis ajukan 

pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk 

Cabang Bogor?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui seberapa 

besar Pengaruh kepemimpinan dengan Kinerja pegawai pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor. 

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi  terhadap hal-hal yang dapat memberikan masukan ke arah yang lebih 

baik lagi. 

 

 

 

 



1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian secara praktis dan teoritis adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa 

Mendorong diri sendiri untuk menciptakan kepemimpinan yang berguna 

setidaknya bagi keluarga, lingkungan sekitar, atau perusahaan tempat 

bekerja. 

b. Bagi Karyawan. 

Dengan kepemimpinan yang baik khususnya yang diterapkan oleh 

pimpinan diharapkan menjadi karyawan yang dipimpinnya dapat 

memiliki Kinerja yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh 

Perusahaan. 

c. Bagi Perusahaan 

Dengan kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan diharapkan 

maupun mengangkat nama perusahaan di mata inetrnasional serta maupun 

bersaing dengan perusahaan sejenis baik di dalam maupun luar negeri dan 

sejalan dengan visi dan misi perusahaan. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan semata-mata 

ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan 

oleh kualitas sumber daya manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan 

dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan.  Organisasi apapun bentuknya 

senantiasa akan berupaya untuk dapat mencapai tujuan organisasi yang 

bersangkutan dengan efektif dan efisien. Efisiensi maupun efektivitas organisasi 

tergantung pada baik buruknya pengembangan sumber daya manusia atau anggota 

organisasi itu sendiri. Ini berarti bahwa sumber daya manusia yang ada dalam 

organisasi tersebut secara proporsional harus selalu ditingkatkan/dikembangkan  

kualitasnya melalui berbagai cara/metode . 

Salah satu cabang manajemen yang khusus menaruh perhatian terhadap 

sumber daya manusia adalah manajemen sumber daya manusia. Definisi 

manajemen sumber daya manusia yang dapat diterima secara universal tidak ada, 

karena antara definisi yang dibuat oleh penulis yang satu dengan penulis lain 

terdapat perbedaan-perbedaan. 



8 

 

 

Edwin P. Flipo , dikutip oleh Bambang wahyudi (2010:9) dalam bukunya 

menyatakan :  

“ Personel manajemen is the planning, organizing, directing and 

controlling of the procurement, development compensation, integration 

and maintenance of the people for the purpose of contributing to 

organizational, individual and societal goals”. 

 

Society for Personel Administration di Amerika Serikat memberikan 

perumusan akan personel management sebagai berikut :  

 

“ Personel Administration is the art of acuiring, developing and 

maintaining of competent ork force in such a manner as to accomplish 

with maximum efficiency and economy the function and objectives of the 

organizations ”. 

  

Notoatmodjo (2009:86) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia 

adalah : 

“Manajemen sumber daya manusia atau manajemen personalia adalah 

merupakan suatu pengakuan terhadap pentingnya sumber daya manusia 

atau tenaga kerja dalam organisasi, dan pemanfaatannya dalam berbagai 

fungsi dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. “. 

 

Selain dari istilah manajemen sumber daya manusia, personel 

management, management kepegawaian, dan management personalia, di dalam 

literatur terdapat beberapa istilah yang disamakan atau hampir disamakan istilah – 

istilah tersebut, man power management, labour relation, dan industrial relations. 

Sasaran dari manajemen sumber daya manusia adalah mewujudkan satuan 

kerja yang efektif dan efisien, dan itu hanya terujud bila para manajer di dalam 

suatu organisasi tidak mengabaikan fungsi-fungsi personalia. 

Dari definisi di atas maka dapat diuraikan bahwa manajemen sumber daya 

manusia mengandung tiga aspek utama yaitu pengadaan, pengembangan, dan 



9 

 

 

pemanfaatan sumber daya manusia. Ketiga aspek utama utama tersebut 

merupakan tugas pokok, dan bila diperinci akan menghasilkan sejumlah fungsi – 

fungsi, namun mengingat judul yang penulis ambil maka pembahasan akan 

dibatasi pada aspek pengembangan SDM saja. 

 

2.1.2 Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan bersifat universal, selalu ada, dan senantiasa diperlukan 

pada setiap usaha bersama manusia, sejak zaman purba sampai sekarang. 

Kepemimpinan terdapat di segenap organisasi, dari tingkat yang paling kecil dan 

intim yaitu keluarga, sampai ke tingkat Desa, Kota, Negara, dari tingkat lokal, 

regional, sampai nasional dan internasional di manapun dan kapanpun. 

Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan 

yang di pimpinan. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil 

dari interaksi otomatis antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada 

relasi interpersonal). Kepemimpinan menurut Moenir (2011:232) pada dasarnya 

mempunyai pokok pengertian sebagai : 

“Sifat kemampuan, proses atau konsep yang dimiliki seseorang sedemikian 

rupa sehingga ia diikuti, dipatuhi, dihormati dan disayangi oleh orang lain 

dan orang lain itu bersedia dengan penuh keikhlasan melakukan perbuatan 

dan kegiatan yang dikehendak oleh seseorang tersebut”. 

 

Bertolak dari dasar pengertian tersebut, terdapat beberapa batasan yang 

dikemukakan oleh beberapa cendikiawan yang dikutip oleh Moenir dalam Buku 

“Kepemimpinan Kerja” (2011:232) sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakan 

orang-orang mengikuti pemimpin (H. Arifin Abdulrahman, 1951). 
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2. Leadership is art of influencing human behavior, the ability to handle 

peopel (Charles B. Hicks & Irene Place, 1956). 

3. Leadership is the process of persuading individuals in a group to 

cooperate in the achievement of common (Charles B. Hicks & Irene 

Place, 1956). 

4. Leadership may be defined as the process of influencing and directing the 

task related activities of group member (James A. f. Stoner,1982). 

 

Dari berbagai batasan kepemimpinan tersebut di atas, para ahli manajemen 

berpendapat bahwa kepemimpinan sebagai suatu konsep manajemen di dalam 

kehidupan organisasi mempunyai kedudukan strategis dan merupakan gejala 

sosial yang selalu diperlukan dalam kehidupan kelompok. Mempunyai kedudukan 

strategis karena kepemimpinan merupakan titik sentral dinamisator seluruh proses 

kegiatan organisasi sehingga kepemimpinan mempunyai peranan sentral di dalam 

menentukan dinamikanya sumber-sumber yang ada. 

Hersey dan Blanchard (2008:24) dalam buku Management of 

Organizational Behavior yang dikutip oleh Dharma dalam buku “Gaya 

Kepemimpinan yang Efektif menyatakan bahwa : “Kepemimpinan adalah proses 

mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan 

dalam suatu situasi”.  

Dalam buku “Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi” terjemahan 

Moeheriono  menurut George R. Terry “Kepemimpinan adalah aktivitas 

mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan kelompok secara 

sukarela”. Sedangkan menurut Robert Tannenbaum, Irving R. Weschler dan Fred 

Messarik mendefinisikan kepemimpinan sebagai “pengaruh antar pribadi yang 

dilakukan dalam suatu situasi dan diarahkan melalui proses komunikasi pada 

pencapaian tujuan atau tujuan-tujuan tertentu”. Pendapat lainnya Harold Koontz 



11 

 

 

dan Cyril O’Donnel mengemukakan bahwa “kepemimpinan adalah upaya 

mempengaruhi orang-orang untuk ikut dalam pencapaian tujuan bersama” 

(Moeheriono, 2012:382). 

Dari uraian di atas kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas 

seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. 

Dari definisi kepemimpinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses 

kepemimpinan adalah fungsi pemimpin, pengikut dan variabel situasional lainnya. 

Perlu diperhatikan bahwa definisi tersebut tidak menyebutkan suatu jenis 

organisasi tertentu. Dalam situasi apapun di mana seseorang berusaha 

mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok, maka sedang berlangsung 

kepemimpinan. Dengan demikian, setiap orang melakukan proses kepemimpinan 

dari waktu ke waktu, apakah aktivitasnya dipusatkan dalam dunia usaha, lembaga 

pendidikan, rumah sakit, organisasi politik atau keluarga (Agus Dharma, 

2008:99). 

Sedangkan pengertian lainnya tentang kepemimpinan menurut Ensiklopedi 

Administrasi dari Balai Pembinaan Administrasi Universal Gajah Mada dalam 

buku “Kepemimpinan (leadership)” karangan  Karyadi (2003:2) adalah “proses 

pengaruh mempengaruhi antara pribadi atau orang lain dalam suatu situasi 

tertentu melalui proses komunikasi yang terarah untuk mencapai suatu tujuan-

tujuan tertentu”. 

Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo dalam buku yang berjudul “Beberapa 

Pandangan Umum tentang Pengambilan Keputusan (Decision Making)” yang 



12 

 

 

dikutip oleh M. Karyadi adalah buku “Kepemimpinan (leadership)” (2003:2-3) 

memberikan pengertian apa yang disebut kepemimpinan sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan dapat dipandang sebagai pangkal penyebab daripada 

kegiatan-kegiatan, proses, atau kesediaan untuk merubah pandangan atau 

sikap (mental/fisik) daripada kelompok orang-orang, baik dalam 

hubungan organisasi formal maupun informasi. 

 

2. Kepemimpinan dapat dirumuskan pula sebagai suatu kepribadian 

(personality) seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok 

orang-orang untuk mencontoh atau mengikutinya, atau yang 

memancarkan suatu pengaruh yang tertentu, suatu kekuatan atau wibawa, 

yang demikian rupa sehingga membuat sekelompok orang-orang mau 

melakukan apa yang dikehendakinya. 

 

3. Kepemimpinan adalah suatu seni (art), kesanggupan (ability), atau tehnik 

(tehnique) untuk membuat sekelompok orang-orang (bawahan) dalam 

organisasi formal atau pengikut atau simpatisan dalam organisasi yang 

informal mengikuti/mentaati segala apa yang dikehendakinya, membuat 

mereka begitu antusias atau bersemangat untuk mengikutinya, bahwa ada 

yang sanggup berkorban. 

 

4. Kepemimpinan adalah memproduksi atau memancarkan pengaruh 

terhadap kelompok orang-orang tertentu sehingga mereka bersedia 

(willing) untuk berubah pikiran, pandangan, sikap, kepercayaan, dan 

sebagainya;  di dalam suatu organisasi formal, maka kepemimpinan itu 

merupakan suatu proses yang terus menerus, yang membuat semua 

anggota organisasi bergiat dan berdaya upaya memahami dan mencapai 

tujuan-tujuan yang ditentukan oleh pemimpin. 

 

5. Kepemimpinan dapat pula dipandang sebagai suatu bentuk persuasi, suatu 

seni pembinaan sekelompok orang-orang tertentu, biasanya melalui 

“human relations” dan motivasi yang tepat, sehingga mereka tanpa 

adanya rasa takut mau bekerjasama dan membanting tulang untuk 

memahami dan mencapai segala apa yang menjadi tujuan-tujuan 

organisasi; pandangan ini terutama disukai oleh mereka yang tidak suka 

kepada cara-cara paksaan, tekanan halus atau kasar, tidak suka kepada 

penggiringan (drivership) atau sikap otoriter (sikap cari benarnya atau 

menangnya sendiri). 

 

6. Kepemimpinan dapat juga dipandang sebagai suatu sarana, suatu 

instrumen atau alat, untuk membuat sekelompok orang-orang mau bekerja 

sama dan berdaya upaya, metaati segala sesuatunya untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang ditentukan dalam rangka pandangan ini, maka 

kepemimpinan dipandang sebagai dinamika daripada suatu organisasi, 
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yang membuat orang-orang bergerak bergiat berdaya upaya secara 

“kesatuan organisasi” untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

 

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas terlihat beberapa hal yaitu: 

1. Bahwa yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan 

seseorang bukan pengangkatan atau penunjukannya selaku “Kepala”, 

akan tetapi penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang 

bersangkutan berkat adanya kelebihan-kelebihan tertentu yang 

dimilikinya, baik oleh karena pengalaman, pendidikan, prestasi kerja atau 

karena faktor-faktor genetik. 

2. Efektivitas kepemimpinan seseorang tercermin dari kemampuannya untuk 

bertumbuh dalam jabatannya seperti terlihat dari peningkatan kemampuan 

atau keterampilan yang memang dapat dikembangkan, meskipun mungkin 

tidak sampai mencapai titik kulminasi kemampuan yang terpendam dalam 

dirinya. 

3. Efektivitas kepemimpinan itu menuntut adanya kemahiran untuk 

“membaca” situasi seperti yang berkaitan dengan iklim kerja di dalam 

organisasi yang sering menampakkan gejalanya dalam berbagai bentuk 

seperti absentisme yang tinggi, banyak pegawai yang minta berhenti 

(labour turnover),disiplin yang rendah, produktivitas yang tidak setinggi 

yang diharapkan, keluhan baik yang secara gamblang dinyatakan maupun 

yang disampaikan secara terselubung dan berbagai manifestasi 

ketidakpuasan lainnya. 

4. Bahwa perilaku seseorang tidak serta merta terbentuk saja melainkan 

melalui proses pertumbuhan dan perkembangan yang dipengaruhi oleh 
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antara lain; faktor-faktor genetik, pendidikan dan pengalaman serta 

pengaruh lingkungan. 

5. Kehidupan organisasional yang dinamis dan serasi hanya dapat tercipta 

apabila setiap anggota organisasi mau untuk menyesuaikan cara berfikir 

dan cara bertindaknya dengan kepentingan bersama dan justru tidak 

melakukan hal-hal yang dapat diinterprestasikan sebagai perilaku yang 

egoistik. 

 

2.1.3 Pendekatan Teori Kepemimpinan 

Dengan menguasai teori-teori kepemimpinan, manajer akan dapat 

menentukan gaya kepemimpinan secara tepat sesuai tuntutan situasi dan kondisi 

bawahannya. Dengan demikian seorang manajer yang ingin dapat meningkatkan 

kemampuan dan kecakapannya dalam memimpin perlu mengetahui ruang lingkup 

gaya kepemimpinan yang efektif. Para ahli di bidang kepemimpinan telah meneliti 

dan mengembangkan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda sesuai dengan 

evolusi teori kepemimpinan. Evolusi tersebut, dalam pendekatannya dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 pendekatan dasar, masing-masing disebut model. 

Hellriegel dan Slocum menyatakan, pendekatan dasar terhadap 

kepemimpinan dapat dikelompokkan dalam 3 model, meliputi; (1) model sifat 

(Traits model) yang memusatkan pada tindakan pada karakteristik personel 

pemimpin; (2) model perilaku (behavioral model) yang memusatkan pada 

tindakan pemimpin; dan (3) model kontingensi (contingency model) yang menilai 
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hubungan antar karakteristik dari situasi yang ada dengan perilaku yang dimiliki 

seorang pemimpin. 

1. Model Sifat (Traits Model) 

Pendekatan dengan model sifat didasarkan asumsi bahwa kondisi 

fisik, dan karakteristik personal tertentu adalah penting bagi kesuksesan 

pemimpin. Hal-hal tersebut akan menjadi faktor penentu yang membedakan 

antara seorang pemimpin dan yang bukan pemimpin. 

Sifat-sifat pokok itu meliputi : 

a. Kondisi fisik : energik, tegap, kuat dan lain-lain. 

b. Latar belakang sosial : berpendidikan dan berwawasan luas dan berasal 

dari lingkungan sosial yang dinamis. 

c. Kepribadian : adaftif, agresif, emosi pribadi, populer dan kooperatif. 

d. Karakteristik yang berhubungan dengan tugas-tugas : terdorong untuk 

maju, siap menerima tanggung jawab, berinisiatif, berorientasi pada tugas 

dan cakap dalam komunikasi inetrpersonal. 

John D. Miller yang dikutip oleh Murtono (2009) mengelompokkan 

ada 4 sifat yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin, yaitu : (1) kemampuan 

untuk melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan, (2) kemampuan untuk 

mengambil keputusan, (3) kemampuan mendelegasikan wewenang dan (4) 

kemampuan menanamkan kesetiaan. 

Keith Davis mensyaratkan 4 macam kelebihan sifat-sifat yang perlu 

dimiliki oleh pemimpin, meliputi : (1) intelegensi, (2) kematangan dan 

keluasan pandangan sosial (3) motivasi dari dalam diri individu untuk 
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beroperasi dan (4) mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan 

antar manusia. 

2. Model Perilaku (behavioral model) 

Pendekatan dengan model perilaku membahas suatu cara untuk 

mengidentifikasikan pemimpin yang efektif melalui profil perilaku 

pemimpin, antara lain model perilaku yang disebut : (1) teori X dan teori Y 

oleh Mc. Gregor, (2) teori Z William Ouchi, (3) Model OHIO University, (4) 

Model Geradi Manajerial (Managerial Grid) oleh Blake dan Mouton dan (5) 

profil perilaku pemimpin menurut Yulk. 

a. Teori Mc. Gregor 

Menurut teori X, pemimpin percaya bahwa bawahannya termotivasi 

semata-mata karena uang, tidak mau bekerja sama, dan mempunyai kebiasaan 

bekerja yang buruk, sehingga pemimpin harus menggunakan gaya 

kepemimpinan yang direktif. Menurut teori Y pemimpin percaya bahwa 

bawahannya tidak sekedar termotivasi oleh uang, mau bekerja sama dan 

sebagai pekerja yang baik; oleh karenanya dalam kondisi seperti ini 

pemimpin menggunakan kepemimpinan yang partisipatif. 

b. Teori Z 

Teori Z dikembangkan pada tahun 1979 di Jepang oleh Ouchi. Pada 

prinsipnya teori ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1). Adanya komitmen terhadap pegawai seumur hidup (Comitmen ti life time 

employment); maksudnya adalah ketika organisasi memperkerjakan 
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pegawainya, maka organisasi tersebut harus bertanggung jawab dan 

berjanji untuk memperkerjakan sampai pegawai tersebut pensiun. 

2). Penilaian dan Promosi yang lambat (slow evaluation and promotion); 

Penilaian terhadap pegawai setelah dalam periode waktu yang relatif lama. 

Demikian juga promosi dilakukan secara lambat. 

3). Pengambilan keputusan atas dasar konsensus (Consensus decision 

making); Manajer selalu mendorong suasana timbulnya berbagai masukan 

dari pihak yang akan dikenal oleh keputusan yang akan diambil. 

Disamping itu keputusan yang ada diusahakan secara konsensus yang 

didukung oleh persetujuan semua pihak. 

4). Tanggung jawab secara kolektif (Collective reponbility); Tanggung jawab 

atas kesuksesan dan kegagalan organisasi menjadi tanggung jawab 

bersama dan dibebankan kepada kelompok sepenuhnya. Produktivitas 

yang berlebihan bukan merupakan tanggung jawab perseorangan, 

melainkan tanggung jawab kelompok dan atas nama kelompok. 

5). Kontrol secara implisit dan bersifat informal (informal, inplicit control); 

Dalam organisasi secara formal, pegawai yang lebih muda tidak 

diharapkan untuk tidak menyetujui/melawan manajer-manajer senior. 

Manajer diharapkan seringkali membawa pegawai-pegawainya ke dalam 

berbagai situasi sosial secara kekeluargaan, sehingga dalam kondisi seperti 

manajer akan mengetahui berbagai keresahan yang dihadapi pegawainya 

dan pada saat itu pula manajer dapat mengadakan kontrol secara informal. 
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6). Perhatian sepenuhnya kepada pegawai (wholistic concern for 

employee);Organisasi berperan sepenuhnya dalam mempengaruhi hampir 

semua aspek para pegawainya. Organisasi mensponsori berbagai aktivitas 

sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dalam organisasinya dan 

seringkali memberi subsidi terhadap upaya pemilikan perumahan dan 

transportasi udara. 

c. Model OHOI State University 

Model ini mengidentifikasikan dua gaya kepemimpinan, yakni (1) 

gaya penuh perhatian, dengan mengekspresikan apresiasi ketika bawahannya 

melaksanakan pekerjaan dengan baik, membantu problem personil yang 

dihadapi dan menaruh rasa hormat terhadap bawahannya, (2) gaya 

memprakarsai suatu struktur, seperti menugasi bawahan dengan tugas-tugas 

tertentu, menetapkan standar prestasi kerja, meninformasikan kepada 

bawahan suatu pekerjaan yang dibutuhkan, mengatur pekerjaan yang harus 

dikerjakan bawahan, dan menganjurkan penggunaan prosedur-prosedur 

tertentu. 

d. Model Geradi Manajerial (Manajerial Grid) 

Model Gerardi Manajerial Blake dan Mouton mengidentifikasikan 

variasi gaya dari kombinasi antara orientasi hasil dengan orientasi pada orang 

yang menghasilkan 4 macam gaya meliputi : (1) gaya yang kurang efektif 

yang ditandai dengan memperhatikan keseimbangan terhadap orientasi 

hubungan dengan orang dan hasil kerja pada tingkat yang cukup memuaskan 

(2) gaya yang menekankan kepuasan pegawai dengan mengirbankan 
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penyelesaian tugas, (3) gaya yang menekankan hasil kerja dengan 

mengorbankan orientasi pada hubungan orang, dan (4) gaya yang berorientasi 

tinggi terhadap pencapaian hasil kerja dan gaya yang tinggi terhadap 

hubungan sesama orang. 

e. Profil Perilaku Pemimpin menurut G. Yulk 

G. Yulk telah mengembangkan profil perilaku pemimpin dan kategori 

perilakunya, dengan maksud untuk menyajikan kategori pemimpin yang 

dapat terukur dan penuh arti yang akan dapat membantu diri pemimpin untuk 

mengetahui aspek-aspek kepemimpinan harus dan perlu dikembangkan. 

Kategori tersebut meliputi : 

1) Perhatian terhadap prestasi dengan memperhatikan pentingnya prestasi 

bawahan, pemimpin mencoba meningkatkan produktivitas dan efisiensi, 

menunjukan kepada bawahan untuk bekerja sesuai dengan kapasitas yang 

ada, dan mengecek hasilnya. 

2) Tenggang rasa; membina sikap yang ramah serta mengembangkan sikap 

obyektif dan terbuka pada bawahan. 

3) Inspirasi; pemimpin merangsang rasa antusias bawahannya dalam 

mengerjakan tugas kelompok, mendorong rasa percaya anggota kelompok 

terhadap kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan sukses 

dan dapat mencapai tujuan. 

4) Penghargaan berupa pengakuan; menekankan perhatian pada penghargaan 

dan pengakuan terhadap prestasi bawahan secara efektif, menunjukan 

penghargaan terhadap hasil-hasil khusus dan kontribusi yang telah 
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diberikan kepada organisasi, meyakinkan kepada bawahan dengan jelas, 

memberikan penilaian yang positif terhadap ide-ide dan saran-saran yang 

bermanfaat. 

5) Merancang kemungkinan-kemungkinan penghargaan; menghargai prestasi 

bawahan  secara efektif berupa pemberian keuntungan nyata seperti 

kenaikan upah, promosi,tugas-tugas yang lebih banyak serta pengaturan 

kerja yang lebih baik. 

6) Partisipasi keputusan; pemimpin berkonsultasi dengan bawahan dan 

memberi kesempatan kepada bawahan untuk mempengaruhi keputusan 

pimpinan. 

7) Pendelegasian otonomi; pemimpin mendelegasikan otoritas dan tanggung 

jawab terhadap bawahan serta mengizinkan untuk menetapkan bagaimana 

mengerjakan pekerjaannya. 

8) Penjelasan peranan; pemimpin menginformasikan kepada bawahan 

tentang tugas-tugas dan tanggung jawabnya, menetapkan peraturan-

peraturan dan kebijakan-kebijakan yang harus ditaati dan memberi 

kesempatan kepada bawahan untuk mengetahui apa yang diharapkan dari 

diri mereka. 

9) Penetapan tujuan; pemimpin menekankan pentingnya penetapan tujuan 

dari setiap perbuatan tertentu bagi setiap aspek pekerjaan bawahan, 

mengukur kemajuan pencapaian tujuan dan memberikan baliknya yang 

nyata. 



21 

 

 

10) Pelatihan; memimpin penetapan kebutuhan pelatihan bawahannya dan 

memberikan kesempatan untuk memberikan pelatihan sesuai keperluan. 

11) Penyebaran informasi; pemimpin memberikan informasi kepada bawahan 

tentang pengembangan yang mempengaruhi pekerjaannya, melibatkan ke 

dalam unit-unit kerja di luar organisasi atau unit-unit lain dalam 

pembuatan keputusan yang dibuat oleh pimpinan pada lingkungan yang 

lebih tinggi, dan mengikutsertakan dalam pertemuan-pertemuan dengan 

orang yang lebih senior atau dalam rapat-rapat yang melibatkan personil 

dari luar organisasi. 

12) Pemecahan masalah; tingkat perhatian pimpinan terhadap inisiatif, usulan 

pemecahan problem yang berkaitan dengan pekerjaan, dan tindakan yang 

pasti dalam pemecahan problem ketika dituntut pemecahan yang cepat. 

13) Perencanaan; perhatian pemimpin untuk membuat suatu rencana yang 

dapat mengorganisasikan dan mengatur pekerjaan secara efisien, membuat 

rencana tujuan unit kerjanya, dan membuat rencana terhadap berbagai 

kemungkinan problem-problem potensial yang timbul. 

14) Pengkoordinasian; perhatikan pemimpin dalam mengkoordinasikan 

pekerjaan bawahannya, memperhatikan pentingnya koordinasi, dan 

mendorong bawahan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. 

15) Fasilitas kerja; perhatian pemimpin terhadap kelengkapan peralatan, jasa-

jasa pendukung serta berbagai sumber lainnya serta dapat memperlancar 

tugas bawahan, penghindaran problem-problem di lingkungan kerja, serta 

upaya pemecahan berbagai hambatan yang mengganggu pekerjaan. 
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16) Fasilitas interaksi; perhatian pemimpin untuk memberikan suatu kondisi 

yang memungkinkan tiap-tiap bawahan dapat saling berinteraksi secara 

kekeluargaan, bekerja sama, saling tukar informasi dan ide, serta saling 

membantu. 

17) Pengelolaan konflik; perhatian pemimpin untuk mencegah timbulnya 

bawahan yang saling berselisih secara emosional dan mendorong 

pemecahan konflik yang penuh makna, serta membantu meyelesaikan 

konflik yang dialami bawahannya. 

18) Kedisiplinan; perhatian pemimpin terhadap pentingnya disiplin, pemberian 

perhatiannya terhadap bawahan yang menunjukkan prestasi yang lemah 

dan melanggar aturan/kebijakan, serta perhatian terhadap pentingnya 

tindakan disiplin kepada pegawai dalam bentuk peringatan, hukuman, atau 

bahkan suatu pemecatan. 

3. Model Kontingensi (Contingency Model) 

Model kontingensi memfokuskan pentingnya situasi dalam 

menetapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan setiap masalah yang 

dihadapi. Ada beberapa teori kepemimpinan yang menekankan peranan 

situasi dan pengaruhnya terhadap gaya kepemimpinan. Teori-teori ini 

meliputi teori kontingensi Fiedler, teori House’s Path-Goal, teori Vroom-

Yetton, serta teori Daur Hidup Hersey dan Blanchard. 

a. Teori Kontingensi Fiedler 

Teori kontingensi pertama-tama telah dikembangkan oleh Fiedler. 

Menurut teori tersebut kepemimpinan yang berhasil tergantung pada 
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penerapan gaya seseorang pemimpin terhadap tuntutan situasi. Dengan 

demikian, suatu gaya kepemimpinan akan terasa efektif kalau gaya tersebut 

digunakan pada situasi yang tepat. 

Bagi seorang pemimpin yang menghadapi suatu situasi yang 

menuntut aplikasi gaya kepemimpinannya, dalam proses adaptasi terhadap 

situasi dapat menempuh proses : (1) memahami gaya kepemimpinannya, (2) 

mendiagnosa suatu situasi, dan (3) menerapkan gaya kepemimpinan yang 

relevan dengan tuntutan situasi atau dengan mengubah situasi agar sesuai 

dengan gaya kepemimpinannya. 

Fiedler mengelompokkan gaya seorang pemimpin ke dalam gaya 

kepemimpinan yang berorientasi pada orang (hubungan) dan yang 

berorientasi pada tugas. Pemimpin yang berorientasi pada hubungan (orang) 

akan mendapatkan kepuasan apabila terjadi hubungan yang mapan di antara 

sesama anggota kelompok dalam suatu pekerjaan. 

Pemimpin tersebut menekankan pandangan hubungan pemimpin 

dengan bawahan sebagai teman sekerja (co-worker) serta menekankan 

pentingnya peranan positif yang kuat terhadap bawahannya. Menurut gaya 

ini, pemimpin akan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas bila mampu 

menjalin hubungan dengan baik terhadap bawahannya. 

Sebaliknya, pemimpin yang berorientasi pada tugas memandang 

bahwa dirinya akan merasa puas bila mampu menyelesaikan tugas-tugas yang 

ada padanya, tuntutan terhadap bawahannya berupa tugas-tugas yang harus 

selesai dikerjakan. Pemimpin dengan gaya ini tidak memprioritaskan 
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hubungan yang harmonis terhadap bawahannya, tetapi lebih berorientasi pada 

pandangan bawahan penyelesaian pelaksanaan tugas menjadi proiritas utama. 

Pemimpin dengan gaya ini mengabaikan aspek-aspek hubugan antar manusia 

(human relation) dalam pekerjaannya, dan bahkan tidak menghiraukan 

perasaan bawahan terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkannya. 

Pemimpin yang berorientasi pada pegawai yang menyukai kerja 

keras (hard working) dan pemimpin yang berorientasi pada hubungan dikenal 

sebagai pegawai yang menekankan rasa percaya penuh (trust worthing). 

Fieldher mengidentifikasikan faktor-faktor yang ada dalam situasi 

kerja yang dapat membantu pemimpin dalam menetapkan gaya 

kepemimpinannya secara efektif, meliputi : 

1). Faktor hubungan antar pemimpin dan bawahan (leader-member relation) 

diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemimpin dan bawahan (baik, 

sedang, jelek), keyakinan bawahan terhadap pimpinan dan loyalitas. Pada 

umumnya hal-hal tersebut diukur berdasarkan persepsi pimpinan 

mengenai atmosfir kelompok dalam sejumlah dimensi. 

2). Faktor struktur tugas (task structure) menyangkut seberapa jauh suatu 

tugas merupakan pekerjaan rutin atau tidak. Faktor ini pada umumnya 

diukur melalui persepsi pengamat atau sifat pekerjaan yang ditugaskan. 

3). Faktor kekuatan posisi (leader position power) dirujuk sebagai otoritas 

struktural yang dimilikinya atas penghargaan dan sanksi serta kadar 

dukungan atasan terhadapnya dalam penggunaan otoritas itu. 
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Seorang pemimpin yang akan menggunakan gaya kepemimpinannya 

terlebih dahulu perlu mendeteksi sampai sejauh mana kelompok yang dipimpinya 

menerima atau menolak keberadaannya, sejauh mana tingkat 

kerumitan/kesederhanaan dan tingkat rutinitas/insidental tugas-tugas yang ada, 

serta sampai sejauh mana tingkatan posisi yang dimiliknya. 

Implikasi manajerial gaya-gaya, baik yang berorientasi pada tugas maupun 

gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan, efektif digunakan tetapi 

tidak sesuai dengan situasi. Oleh karena itu pemimpin dapat menerapkan kedua 

gaya tersebut secara bervariasi sesuai dengan situasi kelompok, dan situasi tugas 

yang dihadapi. Faktor dominan kesuksesan pemimpin dalam menyelesaikan 

tugas-tugasnya bersama-sama dengan kelompok yang dipimpinya adalah lebih 

banyak dipengaruhi oleh faktor ketiga situasional tersebut dan tidak semata-mata 

karena gaya kepemimpinannya. 

Dalam hubungannya dengan peningkatan produktivitas kerja, pemimpin 

akan dapat mencapai tujuan organisasi apabila memimpin bawahannya mampu 

mengantisipasi dan menciptakan suasana kindusif. 

Disamping itu, pemimpin perlu memperhatikan struktur tugas yang akan 

dilaksanakan bawahannya. 

b. Teori Robert House 

Teori kontingensi yang dikembangkan oleh Robert House ini menyatakan 

bahwa pemimpin yang efektif menjelaskan jalur, alat-alat yang dapat digunakan 

oleh bawahannya untuk mecapai kepuasan dan prestasi kerja yang tinggi. Menurut 

teori ini, pemimpin dapat mengurangi atau menghilangkan hal-hal yang 
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menghambat penyelesaian pelaksanaan suatu tugas, dan dapat pula meningkatkan 

kesempatan untuk memperoleh kepuasan yang berkaitan dengan tugas. Tugas 

utama dari seorang pemimpin adalah memotivasi dan membantu bawahan untuk 

dapat mencapai tujuan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Teori 

kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Robert House disebut dengan 

The Parth-Goal Theory ini berdasarkan pada teori “pengharapan” dalam motivasi 

yang mengatakan bahwa arah akan termotivasi oleh dua harapan berupa 

kemampuannya untuk mengerjakan suatu tugas dan rasa percayanya bahwa jika 

pegawai tersebut dapat mengerjakan dengan baik akan memperoleh hadiah yang 

lebih besar terhadap pemenuhan harapan tersebut, maka semakin besar pula 

prestasi yang akan diperoleh para pegawainya. Dalam teori ini gaya 

kepemimpinan seorang pemimpin ditentukan oleh variabel kemungkinan 

berdasarkan pada karakteristik pegawai dan variabel kemungkinan berdasarkan 

karakteristik tugas. Yang dimaksud dengan karakteristik variabel pegawai, bahwa 

bawahan akan menerima gaya kepemimpinan tertentu kalau pegawai tersebut 

merasa bahwa dengan gaya kepemimpinan yang diterimanya dapat menjadikan 

sumber-sumber kepuasan kerja atau dapat pula menjadi sumber yang perlu untuk 

kepuasan kerja dimasa yang akan datang. Dengan demikian efektivitas aplikasi 

gaya kepemimpinan banyak di pengaruhi oleh ketepatan antara kebutuhan yang 

dimiliki pegawai dengan tuntutan kemampuan suatu tugas yang diberikan 

kepadanya. Sehingga tugas pemimpin dalam hal ini adalah mendeteksi apa yang 

akan terjadi menjadi kebutuhan  pegawai dan menentukan kemampuan bagi 

terlaksananya penyelesaian suatu tugas. 
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Variabel karakteristik tugas, meliputi tugas-tugas yang terstruktur dan 

sederhana maupun tugas-tugas yang tidak terstruktur dan bersifat rumit. Ketika 

tugas-tugas rutin dan terstruktur muncul, bawahan akan menghargai perintah-

perintah dari pimpinannya walaupun sebenarnya perintah tersebut tidak perlu. 

Sebaliknya jika tugas-tugas yang tidak rutin dan bersifat kompleks muncul, 

bawahan akan menghargai pemimpinannya yang menjelaskan cara-cara 

pemecahan untuk mencapai tujuan. 

Teori yang dikemukakan Robert House  ini berdasar pada suatu asumsi 

bahwa kepemimpinan yang efektif melibatkan penyeleksian gaya yang paling 

sesuai dengan variabel situasional tertentu. Variabel tersebut meliputi : kemapuan 

pegawai untuk mengerjakan tugas, kebutuhan yang ada padanya, serta 

karakteristik tugas. 

 

2.1.4 Pengertian Kinerja 

Pengertian kinerja yang diedit Timpe A. Dale dalam bukunya “Kinerja” 

dapat disimpulkan merupakan upaya memotivasi orang agar mencapai hasil yang 

memuaskan, berarti memberikan mereka semangat untuk bekerja dengan baik, 

dengan kata lain terdapat kinerja yang cukup dinamis, artinya kegiatan yang 

dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan cara yang baik. 

Kinerja pegawai (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 

2009:18). Tingkat keberhasilan suatu kinerja meliputi aspek kuantitatif dan 



28 

 

 

kualitatif. Kinerja, menurut Siswanto (2011:235) ialah prestasi yang dicapai 

oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan 

kepadanya. 

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan   tugas   

dibandingkan   dengan   berbagai   kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target 

atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati 

bersama (Veithzal, 2005:14). 

Veithzal (2005: 15) menyatakan “kinerja pegawai adalah kesediaan 

pegawai untuk melakukan suatu pekerjaan dan menyempurnakannya sesuai 

dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan.” 

Mangkunegara (2004: 67) menyatakan “kinerja pegawai adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan 

tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.” 

Adapun pengertian kinerja yang diedit oleh Stoner dalam buku Handoko 

(2009:8) dapat disimpulkan bahwa sasaran yang ditentukan dalam proses 

perumusan tujuan dan hasil yang mungkin dicapai apabila strategi yang ada 

diteruskan untuk menghasilkan hasil yang maksimal diperlukan perhatian 

terhadap beberapa indikator yang memungkinkan untuk membangkitkan kinerja, 

antara lain adanya  rasa kebersamaan maka semangat kerja akan meningkat dan 

secara otomatis meningkatkan prestasi kerja. Untuk menghindari kinerja yang 

buruk perlu diperhatikan faktor-faktor yang memungkinkan menghalangi kinerja 

yang baik yaitu : 
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1. Tidak cukup training. 

2. Ketidakmampuan. 

3. Lemah kedisplinan. 

4. Standar yang rendah. 

5. Manajemen yang buruk. 

6. Masalah pribadi. 

 

Adapun pengertian kinerja menurut Simamora dalam bukunya “Kinerja 

Pegawai“ (2008:34) yaitu : 

“Kinerja pegawai adalah tingkat produktivitas kerja terhadap para pegawai 

dalam mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Kinerja pegawai 

merupakan hasil yang telah dicapai seorang pegawai dalam suatu kurun 

waktu tertentu”. 

 

Kemudian untuk melihat meningkat atau tidaknya kinerja personil maka 

faktor-faktor yang menjadi indikator adalah : 

a. Kreativitas (gagasan atau ide) yaitu kemampuan personil dalam 

mengeluarkan ide-ide baru kearah perkembangan yang lebih baik. 

b. Kemampuan analisis dan memilih alternatif yaitu kemampuan yang 

dimiliki personil untuk menelaah persoalan-persoalan dalam 

pekerjaannya sekaligus mengambil inisiatif pemilihan alternatif 

keputusan tanpa arahan dari atasannya. 

c. Learning Process, yaitu kemampuan personil dalam menerima sesuatu 

yang baru. 

d. Problem Solving yaitu kemampuan personil dalam menyelesaikan 

semua permasalahan dengan hasil yang sesuai dengan target dan 

jadwal yang telah ditetapkan. 

Agar mampu mencapai tujuan berbagai sasaran, suatu organisasi 

memerlukan tenaga kerja yang produktif.  Apabila para personil merasa bahwa 
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mereka tidak memperoleh imbalan yang wajar sangat mungkin mereka tidak akan 

bekerja keras.  Berarti kedua belah pihak – manajemen dan para pegawai – perlu 

sama-sama menyadari kaitan yang sangat erat antara tingkat upah dan gaji dengan 

tingkat produktivitas kerja. 

Pengertian kinerja menurut Mangkunegara (2013:67) dalam buku 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah :  

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan  tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya”. 

 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawab dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.  

 

2.1.5 Tujuan Penilaian atau Evaluasi Kinerja 

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan 

kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia 

organisasi (Mangkunegara, 2009:10). Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi 

kinerja adalah: 

a) Meningkatkan    saling    pengertian    antara    pegawai    tentang 

persyaratan kinerja. 

b) Mencatat  dan  mengakui  hasil  kerja  seorang  pegawai,  sehingga 

mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang- 

kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 
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c) Memberikan   peluang   kepada   pegawai   untuk   mendiskusikan 

keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap 

karier atau pekerjaan yang diembannya sekarang. 

d) Mendefenisikan  atau  merumuskan  kembali  sasaran  masa  

depan, sehingga pegawai termotivasi untuk berprestasi sesuai 

dengan potensinya. 

e) Memeriksa rencana pelaksanakan dan pengembangan yang 

sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan 

kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu 

diubah. 

 

2.1.6 Sasaran Penilaian atau Evaluasi Kinerja 

Sasaran-sasaran   dan   evaluasi   kinerja   pegawai   yang   dikemukakan 

Sunyoto (Mangkunegara, 2006:11) sebagai berikut: 

a. Membuat    analisis    kinerja    dari    waktu    yang    lalu    secara 

berkesinambungan dan periodik, baik kinerja pegawai maupun kinerja 

organisasi. 

b. Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para pegawai melalui audit  

keterampilan  dan  pengetahuan  sehingga  dapat mengembangkan  

kemampuan  dirinya.  Atas  dasar  evaluasi kebutuhan pelatihan itu dapat 

menyelenggarakan program pelatihan dengan tepat. 

c. Menentukan  sasaran  kinerja  yang  akan  datang  dan  memberikan tanggung 

jawab perorangan dan kelompok sehingga untuk periode selanjutnya jelas apa 
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yang harus diperbuat oleh pegawai, mutu dan baku  yang  harus  dicapai,  

sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

d. Menemukan potensi pegawai yang berhak memperoleh promosi, dan kalau 

mendasarkan hasil diskusi antara pegawai dengan pimpinannya itu untuk 

menyusun suatu proposal mengenai sistem bijak (merit system) dan sistem 

promosi lainnya seperti imbalan. 

2.1.7 Dimensi kinerja 

Sudiro (2009) menyatakan kinerja pegawai memiliki dua dimensi yaitu: 

 Kinerja di bidang penelitian 

 Prestasi kerja 

Simamora (2008) juga menyatakan kinerja pegawai memiliki tiga dimensi 

yaitu:  

 Memikat dan mempertahankan orang-orang didalam organisasi , 

hal ini harus  

 dievaluasi terhadap kehadiran pegawai seperti tingkat absensi, 

keterlambatan dan juga kemungkinan melakukan lembur.  

 kerja yang dilakukan pegawai atas tugas yang telah dibebankan 

padanya, dia diandalkan untuk dapat menyelesaikan tugas dengan 

baik.  

 Perilaku innovatif dan spontan dalam menyelesaikan pekerja. 

Menurut Tsui et.al. (2007;283) dimensi kerja terdiri dari : 

 Kualitas 
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 Kuantitas 

 Pengetahuan dan Keterampilan 

 Ketepatan Waktu 

 Komunikasi 

2.1.8 Faktor-faktor kinerja 

Mathis dan Jackson (2001 : 82) menyatakan terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja  

Secara psikologis, kemampuan pegawai antara lain: 

 Kemampuan pegawai 

 Motivasi 

 Dukungan yang diterima 

 Keberadaan pekerjaan yang dilakukan pegawai 

 Hubungan pegawai dengan organisasi. 

Di samping itu, Menurut Davis dalam Karyantoro (2004), faktor – faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah :  

a. Faktor kemampuan (Ability)  

pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality, artinya 

pegawai yang memiliki IQ di atas rata – rata dengan pendidikan yang memadai 

untuk jabatannya dan keterampilan dalam mengerjakan pekerjaan, maka ia lebih 

mudah mencapai kinerja yang diharapkan.  

b. Faktor Motivasi (Motivation)  

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. 

Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk 
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mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini ada hubungan yang positif antara motif 

berprestasi dengan pencapaian kinerja.  

Selain itu, Benkhoff (1997) juga menyatakan terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai:  

 Kompetensi staff: membicarakan pendapat responden bagaimana 

rekan-rekan kerja saat ini  

 Kerjasama: menanyakan bagaimana kerjasama yang dilakukan 

bersama rekan  

 kerja dalam menyelesaikan pekerjaan  

 Pengarahan dari atasan: membicarakan peranan penting seorang atasan 

terhadap kinerja pegawai. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan latar belakang masalah yang telah penulis 

uraikan pada bab ini dan bab sebelumnya, penulis mendefinisikan gaya 

kepemimpinan sebagai variabel X dan kinerja pegawai sebagai variabel Y. 

Sedangkan indikator dari masing – masing variabel tersebut dapat dilihat seperti 

di bawah ini : 
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Gambar 2 1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis yang penulis ajukan adalah secara signifikan kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor. 

 

   

 

Variabel X 

 

Indikatornya : 

1. Hubungan atasan dengan 

bawahan 

 Memberikan 

dukungan 

 Memberikan petunjuk 

2. Struktur tugas 

3. Kekuatan posisi 

(Fieldher, 1974) 

Variabel Y 

 

Indikatornya : 

1. Kreativitas 

2. Kemampuan analisis 

3. Learning process 

4. Problem solving 

(Simamora, 2006) 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif, Sugiyono (2017:147) mengemukakan pengertian tersebut sebagai 

berikut: 

“Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi”.  

 

Ciri-ciri penelitian dengan metode deskriptif yaitu: 

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. 

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian 

dianalisa. 

 

3.2 Operasionalisasi Variabel  

Menurut Sugiyono (2013:58) variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik
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kesimpulannya. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, maka dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel yaitu: 

1. Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2013:59) variabel dependen sering disebut 

variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 

sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah kinerja pegawai pada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor. 

Faktor faktor penyebab melemah dan menurunnya kinerja pegawai 

adalah sebagai berikut: 

- Suasana kerja yang kurang kondusif  

- Kurang perhatian atasan 

- Tidak adanya penghargaan prestasi kerja 

- Tidak adanya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan  

2. Variabel Independen  

Menurut Sugiyono (2013:59) variabel independen sering disebut 

sebagai variabel stimulus, predikator, anteseden. Dalam bahasa Indonesia 

sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat). 
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Dalam hal ini yang menjadi variabel dependen adalah gaya 

kepemimpinan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten 

Tbk Cabang Bogor. 

 

Tabel 3.1  

Operasionalisasi Variabel 

 
Variabel Konseptual Dimensi Indikator Ukuran Skala 

Kepemimpina

n  

(X1) 

 

Pemimpin yang 

berorientasi 

pada pegawai 

yang menyukai 

kerja keras 

(hard working) 

dan pemimpin 

yang 

berorientasi 

pada hubungan 

dikenal sebagai 

pegawai yang 

menekankan 

rasa percaya 

penuh (trust 

worthing). 

 (Fieldher, 1974) 
 

1. Hubungan 

atasan 

dengan 

bawahan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Struktur 

tugas 
 

 

 

 

 

 

 

3. Kekuatan 

posisi 
 

 

 

 

 

 

 

  

- sebagai kualitas 

hubungan antara 

pemimpin dan 

bawahan (baik, 

sedang, jelek), 

keyakinan 

bawahan terhadap 

pimpinan dan 

loyalitas. Pada 

umumnya hal-hal 

tersebut diukur 

berdasarkan 

persepsi pimpinan 

mengenai atmosfir 

kelompok dalam 

sejumlah dimensi. 

 

 

- menyangkut 

seberapa jauh 

suatu tugas 

merupakan 

pekerjaan rutin 

atau tidak. 

 

 
- otoritas struktural 

yang dimilikinya 

atas penghargaan 

dan sanksi serta 

kadar dukungan 

atasan terhadapnya 

dalam penggunaan 

otoritas itu. 

 

 

 

1 - 5 Ordinal 
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Kinerja 

Pegawai (Y) 
Kinerja pegawai 

adalah tingkat 

produktivitas 

kerja terhadap 

para pegawai 

dalam mencapai 

persyaratan-

persyaratan 

pekerjaan. 

Kinerja pegawai 

merupakan hasil 

yang telah 

dicapai seorang 

pegawai dalam 

suatu kurun 

waktu tertentu. 
(Simamora, 2006) 

a. Kreativitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kemampuan 

Analisis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Learning 

Process 

 

 

 

 

 

 

d. Problem 

Solving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kemampuan 

personil dalam 

mengeluarkan ide-

ide baru kearah 

perkembangan yang 

lebih baik. 

 

 

 

- kemampuan yang 

dimiliki personil 

untuk menelaah 

persoalan-

persoalan dalam 

pekerjaannya 

sekaligus 

mengambil inisiatif 

pemilihan 

alternatif 

keputusan tanpa 

arahan dari 

atasannya. 
 

 

- kemampuan 

personil dalam 

menerima sesuatu 

yang baru. 
 

 

- kemampuan 

personil dalam 

menyelesaikan 

semua 

permasalahan 

dengan hasil yang 

sesuai dengan 

target dan jadwal 

yang telah 

ditetapkan. 

1 - 5 Ordinal 
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3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat & Banten Tbk Cabang Bogor, adapun waktu yang penulis butuhkan dalam 

penulisan skripsi ini adalah dari Bulan Oktober  sampai dengan Desember 2018. 

Yang menjadi obyek penelitian yang penulis ambil adalah pegawai PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor yang 

berjumlah 67 orang. 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:57) dalam buku Statistik Untuk Penelitian 

menyatakan : 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek. Subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 

 

Yang menjadi Populasi adalah seluruh pegawai Ground pegawai PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor yang berjumlah 

67. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simpel Random 

Sampling (pengambilan sampel secara acak sederhana) seperti dikemukakan oleh 

Sugiyono (2013:92). 

“Sampel acak sederhana adalah sebuah sampel yang diambil sedemikian 

rupa sehingga tiap untuk penelitian atau satuan elementer dari populasi 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.” 

 

Jumlah sampel yang diambil berjumlah 20 orang, diambil secara acak 

sederhana dari populasi di atas. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara : 

1. Studi Kepustakaan (Library Study) 

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, 

mengolah dan mengorganisasikan berbagai literatur (pustaka) seperti buku-

buku, dokumentasi, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berhubungan 

dengan obyek penelitian. Hasil dari studi ini selanjutnya akan digunakan 

sebagai referensi dasar pemikiran teoritis (landasan teori) bagi analisa data 

yang akan diuji. 

2. Kuesioner (Quetionnaire) 

Kuesioner dibagikan kepada pegawai di PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor. Isi pertanyaan dari kuesioner 

meliputi hal-hal yang fakta dan juga tentang persepsi responden. Yang 

merupakan kumpulan data untuk di olah, dianalisa dan ditarik kesimpulannya. 

 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis  

Karena data yang di ambil berdasarkan studi dan kuesioner dan merupakan 

bentuk gradasi (berjenjang) dari setiap jawaban, maka setiap item diukur menurut 

Skala Likert yaitu skala yang mempunyai gradasi positif sampai negatif, juga 

untuk menganalisa secara kuantitatif dengan menentukan skor untuk pertanyaan-

pertanyaan tersebut dengan klasifikasi sebagai berikut : 

 Untuk jawaban dengan kriteria Baik Sekali   (BS) diberi skor  5 

 Untuk jawaban dengan kriteria Baik    (B)  diberi skor  4 
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 Untuk jawaban dengan kriteria Cukup Baik  (CB) diberi skor  3 

 Untuk jawaban dengan kriteria Kurang  Baik  (KB) diberi skor  2 

 Untuk jawaban dengan kriteria Sangat Tidak Baik  (STB) diberiskor  1 

 

Dari ketentuan pemberian skor diatas, maka tingkat kategori jawaban yang 

selanjutnya untuk memperoleh angka penafsiran atau interprestasi digunakan 

rumus perhitungan, menurut Cohen and Holliday dalam bukunya “Statistic 

For Social Scientist” (2004:43)  sebagai berikut : 

 M = 
 f(x)

n
  

 Keterangan : M = perolehan angka penafsiran  

 f  = frekuensi jawaban 

 x = pembobotan (skala nilai) 

 n = jumlah seluruh jawaban. 

 

Dari nilai M tersebut, maka pemberian skor angka penafsiran M diatas, 

dikategorikan atas 3 alternatif nilai interpretasi yang diperoleh melalui panjang 

interval penafsiran untuk setiap kategori adalah skor tertinggi misal 5 dikurangi 

skor terendah misal 1 dari setiap jawaban, dibagi alternatif interpretasi yang 

diinginkan, misalnya 3, sebagai berikut keputusan ditentukan yang selanjutnya 

untuk memperoleh angka penafsiran sebagai berikut : 

 
5 - 1

3
  = 

4

3
  = 1,33 

Selanjutnya untuk pengambilan keputusan ditentukan dengan kriteria 

penafsiran atau interprestasi menggunakan interval sebagai berikut : 

 3,66 – 5,00 berarti baik 
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 2,33 – 3,66 berarti sedang  

 1,00 –  2,33 berarti kurang 

Untuk  mengetahui ada tidaknya hubungan digunakan test statistik, yaitu 

test terhadap Korelasi Product Moment yaitu  sebagai berikut : 

   

  






2222 )Y(Yn)X(Xn

YXXYn
r  

Keterangan : r = Koefisien Korelasi Product Moment 

n = jumlah sampel 

X = Variabel Bebas 

Y = Veriabel Terikat 

 

Setelah itu dihitung pula nilai r2 yang merupakan koefisien determinasi 

(penentu) kuatnya hubungan variabel X dan  variabel Y, dan koefisien penentu ini 

ditulis dalam proses dengan nilai  

KP = r2 x 100% 

 

Analisa Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi merupakan suatu metode statistik yang dipakai untuk menentukan 

bentuk dari hubungan maupun eratnya pengaruh dari satu variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Tujuannya adalah untuk menduga atau meramalkan nilai tertentu 

variabel yang lain. 

Analisa regresi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan : 

 

Y = a + bX 
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Dimana :  

 

b =     

 

dan  

 

a  = 

 

n xy – (x) (y) 

n (x2) – (x)2 

y – b x 

n 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & 

Banten, Tbk. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten merupakan Bank milik 

pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Propinsi Banten bersama – sama 

dengan pemerintah kota/ kabupaten se- Jawa Barat dan Banten. Dasar 

pendiriannya adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 

1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang di 

nasionalisasikan.  

Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang 

di nasionalisasi yaitu NV Denis ( De Erste Nederlansche Indische Shareholding) 

yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai 

tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1960 pemerintah propinsi 

Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan 

nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan di kukuhkan dengan Surat Keputusan 

Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 7/ GKDH/ BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, 

mendirikan PT. Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama 

kali berasal dari kas daerah sebesar Rp. 2.500.000,00
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Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan 

Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/ 

PD-DPRD/ 72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya 

Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di 

bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat 

nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD Bank Karya 

Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Jawa 

Barat.  

Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan surat keputusan Direksi 

Bank Indonesia tahun 1995 mempunyai sebutan Bank Jabar dengan logo baru. 

Mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda 

Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 8 April 1999 berikut 

akta perbaikan nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh menteri 

kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari 

perusahan daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).  

Kemudian untuk memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan 

perbankan yang berlandaskan syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia 

no. 2 / 28/ DpG/ DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank 

Jabar menjadi bank pembangunan daerah pertama di Indonesia yang menjalankan 

dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan system 

konvesional. Agar lebih leluasa dalam melaksanakan ekspansi usaha, berdasarkan 

hasil rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal 
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16 April 2010, disetujui peningkatan modal dasar Bank Jabar menjadi Rp. 1 

triliun. Selanjutnya berdasarkan hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan pada 

tanggal 14 April 2004 dengan akta No. 10 tanggal 14 April 2004, modal dasar 

Bank dinaikan dari Rp 1 triliun menjadi 2 triliun. Melihat perkembangan yang 

terus meningkat dan prospek usaha yang terus membaik maka pada RUPS tanggal 

5 April 2006 ditetapkan bahwa modal dasar Bank Jabar naik dari Rp 2 triliun 

menjadi Rp 4 triliun .  

Pada bulan November 2007, menyusul dikeluarkannya SK Gubernur BI 

NO. 9/63/KEP.GBI/2007 tentang perubahan izin usaha atas nama PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi izin usaha atas nama PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, maka telah dilaksanakan 

penggantian call name dari bank Jabar menjadi Bank Jabar Banten. Pada 2 

Agustus 2010 Bank Jabar Banten kembali melakukan penggantian call name 

menjadi BJB hal ini dikarenakan bank jabar yang sedang melakukan tahap 

pengembangan yang tidak hanya dilakukan di sekitar Jawa Barat dan Banten 

melainkan dapat melebarkan sayapnya hingga dapat diterima di luar daerah Jawa 

Barat dan Banten.  

Bank Jabar Banten didirikan dengan maksud melalui aktivitasnya sebagai 

Bank Umum dapat membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian 

regional dan pemerataan pembangunan daerah di segala bidang agar tercapai 

peningkatan taraf hidup rakyat. Di dalam melakukan kegiatannya sebagai Bank 

Umum tersebut Bank Jabar Banten menetapkan visinya yaitu: ” Ingin menjadi 10 

Bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia”.  
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Bank Jabar Banten memiliki Misi dan Fungsi dalam melaksanakan 

peranannya sebagai salah satu Bank yang ada di Indonesia yaitu “ Menjadi 

penggerak dan pendorong laju perekonomian di daerah, sebagai pemegang kas 

daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah”. Nilai-nilai perusahaan yang 

dianut Bank BJB adalah S.P.I.R.I.T :  

 Service : Excellence Ramah, tulus, kekeluargaan Selalu memberikan 

pelayanan prima  

 Profesionalism : Cepat, tepat, akurat Kompeten dan bertanggungjawab 

Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan  

 Integrity : Konsisten, disiplin dan penuh semangat Menjaga citra bank 

melalui perilaku terpuji dan menjunjung etika  

 Respect : Fokus pada Nasabah Peduli lingkungan  

 Intellegence : Selalu memberikan solusi yang terbaik Berkeinginan kuat 

untuk mengembangkan diri Menyukai perubahan yang positif  

 Trust : Menumbuhkan transparansi, kebersamaan dan kerjasama yang 

sehat serta menjaga rahasia bank dan perusahaan  

 

4.1.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah gambaran secara sistematis tentang bagian-

bagian tugas dan tanggung jawab serta hubungan antara suatu bagian dengan 

bagian yang lain yang ada dalam suatu badan atau perusahaan. Agar organisasi 

dapat memenuhi kebutuhan yang akan dapat mendukung usaha pencapaian 

sasaran perusahaan secara optimal. Untuk kelancaran pembagian tugas dari dalam 
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memiliki struktur organisasi, maka kantor Bank Jabar Banten Cabang Bogor 

memiliki struktur organisasi yang dirancang dengan meningkatkan potensi 

pengembangan, sebagai berikut :  

 Mengembangkan kapabilitas organisasional yaitu kapabilitas SDM dan IT 

/ System.  

 Meningkatkan penghimpunan dana retail dan berbiaya murah. 

 Meningkatkan sektor produktif untuk skala usaha mikro, kecil dan 

menengah.  

 Memperkuat UMKM Center.  

 Meningkatkan daya saing produk, dengan memberikan fasilitas kredit 

konsumsi melalui Credit Card.  

 Meningkatkan layanan perbankan yang berbasis teknologi, dengan 

menyediakan fasilitas Electronic Banking.  

 Diarahkan pada pengembangan kerjasama keuangan dan pengelolaan 

transaksi perbankan dengan nasabah korporat (Cash Management).  

 Meningkatkan pengawasan kredit.  

 Dalam rangka meningkatkan layanan kepada nasabah yang memerlukan 

preferensi / pilihan investasi, perlu mengembangkan produk Investment 

Banking dan produk-produk Wealth Management.  

 Meningkatkan promosi dan pengiklanan serta membangun citra melalui 

branding yang kuat.  
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 Mengembangkan bisnis-bisnis anak perusahaan pada area yang masih 

terkait dengan pendanaan, antara lain asuransi, manajemen investasi, 

sekuritas dan multi financing.  

 Mengembangkan produk dan layanan transaksi Bank Devisa.  

 Meningkatkan fungsi Treasury dan mengembangkan produk-produk 

Treasury.  

 Meningkatkan fungsi Project Management Office.  

 

4.2 Pembahasan 

Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, Pimpinan Bank BJB Cabang 

Bogor selain memberikan petunjuk kepada bawahannya baik mengenai pekerjaan 

tertentu atau dalam melakukan suatu koordinasi untuk melakukan pekerjaan 

tertentu. 

Selain itu, Pimpinan Bank BJB Cabang Bogor juga selalu memberikan 

dorongan kepada bawahannya dengan cara memberikan masukan atau ide dalam 

pekerjaan agar bawahannya dapat meningkatkan kinerjanya, dan selalu 

memberikan semangat kepada para pegawainya untuk lebih giat lagi didalam 

bekerja. 

Untuk menjaga agar bawahannya selalu merasa termotivasi maka 

pemimpin dalam menilai hasil suatu pekerjaan dilakukan seobyektif mungkin agar 

tidak terjadi kesalahpahaman diantara sesama pegawai. 

Dalam melakukan suatu pekerjaan Pimpinan selalu memberikan masukan 

kepada pegawainya agar lebih termotivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. 
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Selain itu pun antara pemimpin dan bawahan sering memperkuat rasa persatuan 

dalam melakukan pekerjaan maupun dalam berkomunikasi. Adapun sarana yang 

dirasakan atau diperoleh oleh pegawainya sudah cukup dan sudah memadai dalam 

melakukan suatu aktivitas bagi para pegawai. Sebab sarana merupakan salah satu 

yang paling penting dalam melakukan aktivitas kerja pegawai. 

Selain sarana, juga yang paling penting dalam bekerja adalah menciptakan 

suatu disiplin kerja bagi para pegawainya sebab dengan disiplin itulah maka 

kinerja pegawai dapat ditingkatkan. Disiplin merupakan kunci utama didalam 

meningkatkan kinerja pegawai untuk lebih baik lagi. 

 

4.2.1 Analisis Variabel Kepemimpinan (Variabel X) 

Tabel 4.1  

Tanggapan responden tentang : 

Apakah pemimpin memberikan dukungan  

kepada bawahannya dalam meningkatkan kinerja pegawainya 

n = 20 

 

No Keterangan F X F(X) 
M = 

f(X)

n
  

= 
78

20
   

= 3,90 

1 Selalu 3 5 15 

2 Sering 12 4 48 

3 Kadang-Kadang 5 3 15 

4 Jarang  - 2 - 

5 Tidak Pernah - 1 - 

 Jumlah 20 - 78 

(Sumber : Hasil Penelitian 2018) 

 

Dari tabel di atas, tanggapan responden tentang pemimpin memberikan 

dukungan didalam meningkatkan kinerja pegawai didapat angka penafsiran 3,90 
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berarti angka tersebut menunjukkan kriteria baik. Hal ini selaras dengan 

wawancara yang menunjukan bahwa pemimpin sering memberikan dukungan 

didalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk meningkatkan kinerja pegawainya. 

 

Tabel 4.2  

Tanggapan responden tentang : 

Apakah pemimpin memberikan dukungan dalam  

memacu suatu kegiatan kerja untuk dapat meningkat 

n = 20 

 

No Keterangan F X F(X) 
M = 

f(X)

n
  

= 
83

20
   

= 4,15 

1 Selalu 6 5 30 

2 Sering 11 4 44 

3 Kadang-Kadang 3 3 9 

4 Jarang  - 2 - 

5 Tidak Pernah - 1 - 

 Jumlah 20 - 83 

 (Sumber : Hasil Penelitian 2018) 

 
 

Dari tabel di atas tanggapan responden tentang pemimpin memberikan 

dukungan dalam memacu suatu kegiatan kerja kepada para pegawainya. Maka 

diperoleh angka penafsiran 4,15 berarti angka tersebut menunjukkan kriteria baik. 

Dimana pemimpin selau memberikan dukungan untuk lebih memacu kegiatan 

kerja yang dilakukan oleh pegawai.  

Jadi dari tabel 4.1 dan tabel 4.2 di atas, tanggapan responden tentang apakah 

pemimpin memberikan dukungan didalam meningkatkan kinerja dan memacu 

suatu kegiatan kerja untuk dapat lebih meningkatkan lagi kepada para anggotanya, 

maka didapat angka penafsiran 4,025 berarti angka tersebut menunjukkan kriteria 
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baik. Di mana Pimpinan selalu memberikan dukungan dan didalam memacu suatu 

kegiatan kepada para bawahan untuk dapat meningkatkan kinerja pegawainya. 

 

 

Tabel 4.3  

Tanggapan responden tentang : 

Apakah pemimpin pernah menjelaskan  

mengenai struktur kerja 

n = 20  
 

No Keterangan F X F(X) 
M = 

f(X)

n
  

= 
82

20
   

= 4,10 

1 Selalu 9 5 45 

2 Sering 4 4 16 

3 Kadang-Kadang 7 3 21 

4 Jarang  - 2 - 

5 Tidak Pernah - 1 - 

 Jumlah 20 - 82 

(Sumber : Hasil Penelitian 2018) 

 

Dari tabel di atas tanggapan responden tentang pemimpin menjelaskan 

mengenai struktur tugas. Maka didapat angka penafsiran 4,10 berarti angka 

tersebut menunjukkan kriteria baik. Di mana seorang pemimpin selalu 

memberikan penjelasan mengenai struktur tugas kepada para bawahan. Hal 

tersebut merupakan tugas dari seorang pemimpin terhadap bawahannya. 
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Tabel 4.4  

Apakah pimpinan didalam didalam memberikan tugas 

Memberikan sanksi apabila pegawai melakukan kkesalahan dan 

Memberikan penghargaan apabila pegawai berhasil dalam melaksanana 

tugasnya 

n = 20 

 

No Keterangan F X F(X) 
M = 

f(X)

n
  

= 
75

20
   

= 3,75 

1 Selalu 3 5 15 

2 Sering 9 4 36 

3 Kadang-Kadang 8 3 24 

4 Jarang  - 2 - 

5 Tidak Pernah - 1 - 

 Jumlah 20 - 75 

(Sumber : Hasil Penelitian 2018) 

 

Dari tabel di atas tanggapan responden tentang seorang pimpinan 

memberikan sanksi apabila pegawai melakukan kesalahan dan memberikan 

penghargaan apabila karyawan melaksanakan tugas dengan baik. Maka diperoleh 

angka penafsiran 3,75 berarti angka tersebut menunjukkan kriteria baik, di mana 

seorang pimpinan sudah tegas dalam melaksanakan kepemimpiannya dalam hal 

kekuatan posisi yang dijabatnya. 

 

Tabel 4.5  

Rekapitulasi Indikator Variabel Kepemimpinan (X) 

 

No INDIKATOR WMS KETERANGAN 

1 Memberikan Dukungan 3,90 Baik 

2 Memberikan Petunjuk 4,15 Baik 

3 Struktur tugas 4,10 Baik 

4 Kekuatan posisi 3,75 Baik 

                                                        = 15,90/4      = 3,975                (Baik) 
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Dari hasil rekapitulasi tabel di atas didapat kesimpulan angka penafsiran 

3,975 dengan penilaian baik. Artinya kepemimpinan sudah berjalan cukup 

optimal, hal ini berdasarkan indikator dari variabel yang diperoleh dari responden 

berdasarkan angket dan hasil wawancara lapangan. 

 

4.2.2 Analisis Variabel Kinerja (Variabel Y) 

Tabel 4.6  

Tanggapan Responden Tentang Seorang Pegawai 

Memberikan Gagasan atau Ide Didalam Melakukan Tugas. 

n = 20 

 

No Keterangan F X F(X) 
M = 

f(X)

n
  

= 
79

20
   

= 3,95 

1 Selalu 3 5 15 

2 Sering 13 4 52 

3 Kadang-Kadang 4 3 12 

4 Jarang  - 2 - 

5 Tidak Pernah - 1 - 

 Jumlah 20 - 79 

(Sumber : Hasil Penelitian 2018) 

 

Dari tabel di atas tanggapan responden tentang seorang bawahan 

memberikan gagasan atau ide kepada atasannya didalam melakukan tugas. 

Maka diperoleh angka penafsiran 3,95 berarti angka tersebut menunjukkan 

kriteria baik. Di mana seorang bawahan sering memberikan gagasan atau ide 

kepada pemimpin didalam melakukan tugasnya. 
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Tabel 4.7  

Tanggapan Responden Tentang Pegawai 

Memiliki Kemampuan Analisis 

n = 20 

 

No Keterangan F 4.2.2.1.1.1.1.1 X F(X) 
M = 

f(X)

n
  

= 
75

20
   

= 3,75 

1 Selalu 2 5 10 

2 Sering 11 4 44 

3 Kadang-Kadang 7 3 21 

4 Jarang  - 2 - 

5 Tidak Pernah - 1 - 

 Jumlah 20 - 75 

(Sumber : Hasil Penelitian 2018) 

 

Dari tabel diatas tanggapan responden tentang pegawai mempunyai 

kemampuan analisis didalam melakukan suatu pekerjaannya. Maka diperoleh 

angka penafsiran sebesar 3,75 berarti angka tersebut menunjukkan kriteria 

baik. Dimana pegawai sudah memiliki kemampuan untuk menelah persoalan-

persoalan dalam pekerjaannya sekaligus mengambil inisiatif pemilihan 

alternatif keputusan. 

Tabel 4.8  

Tanggapan Responden Tentang  

Kemampuan Pegawai Dalam Menerima Sesuatu yang Baru 

n = 20 

 

No Keterangan F X F(X) 
M = 

f(X)

n
  

= 
74

20
   

= 3,70 

1 Selalu 5 5 25 

2 Sering 4 4 16 

3 Kadang-Kadang 11 3 33 

4 Jarang  - 2 - 

5 Tidak Pernah - 1 - 

 Jumlah 20 - 74 

(Sumber : Hasil Penelitian 2018) 
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Dari tabel diatas tanggapan responden tentang kemampuan pegawai dalam 

menerima sesuatu yang baru. Maka diperoleh angka penafsiran 3,70 berarti angka 

tersebut menunjukkan kriteria baik. dimana pegawai sudah bisa menerima sesuatu 

yang baru didalam melakukan tugasnya. 

Tabel 4.9  

Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Pegawai 

Dalam Menyelesaikan Permasalahan 

n = 20 

 

No Keterangan F X F(X) 
M = 

f(X)

n
  

= 
76

20
   

= 3,80 

1 Selalu 5 5 25 

2 Sering 6 4 24 

3 Kadang-Kadang 9 3 27 

4 Jarang  - 2 - 

5 Tidak Pernah - 1 - 

 Jumlah 20 - 76 

 (Sumber : Hasil Penelitian 2003) 

 

Dari tabel diatas tanggapan responden tentang kemampuan pegawai dalam 

menyelesaikan semua permasalahan. Maka didapat angka penafsiran 3,80 berarti 

hal tersebut menunjukkan kriteria baik. Dimana pegawai sudah memiliki 

kemampuan didalam menyelesaikan permasalahan dengan hasil yang sesuai 

dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. 

Tabel 4.10  

Rekapitulasi Indikator Variasi Terikat 

 

No INDIKATOR WMS KETERANGAN 

1 Memberikan Gagasan atau Ide 3,95 Baik 

2 Kemampuan Analisis 3,75 Baik 

3 Menerima sesuatu yang baru 3,70 Baik 

4 Memecahkan Masalah 3,80 Baik 

                                                             Rata-rata  = 15,20/4 = 3,800      (Baik) 
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Dari tabel diatas rekapitulasi angka penafsiran 3,800. Hal ini menunjukkan 

penilaian baik. Artinya dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai sudah berjalan 

dengan baik. 

Seperti telah disebutkan pada bab I di bagian tujuan kegunaan penelitian, 

yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan kepemimpinan dengan kinerja karyawan. Di dalam analisanya 

digunakan analisa korelasi yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja karyawan. Selanjutnya digunakan 

koefisien penentu (Coefficient of Determination) untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan dari kepemimpinan yang diberikan perusahaan terhadap kinerja 

karyawan. 

Berikut ini adalah tabel yang berkaitan dengan perhitungan analisa regresi 

linier sederhana berikut koefisien kolerasinya, sehingga akan diperoleh besaran 

pengaruh dari variabel x terhadap variabel y : 
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Tabel 4.11  

Perhitungan Koefisien Korelasi 

Kepemimpinan (X) dengan Kinerja (Y) 

 

Nomor 
Res. 

Total 
X 

Total 
Y  

X2 Y2 XY 

1 16 14 256 196 224 

2 15 14 225 196 210 

3 16 15 256 225 240 

4 15 14 225 196 210 

5 15 14 225 196 210 

6 17 16 289 256 272 

7 16 15 256 225 240 

8 14 14 196 196 196 

9 16 16 256 256 256 

10 16 17 256 289 272 

11 17 17 289 289 289 

12 16 14 256 196 224 

13 16 14 256 196 224 

14 15 15 225 225 225 

15 16 16 256 256 256 

16 15 15 225 225 225 

17 16 17 256 289 272 

18 17 18 289 324 306 

19 17 15 289 225 255 

20 17 14 289 196 238 

Jumlah  318 304 5070 4652 4844 

 

Dibawah ini merupakan bentuk persamaan regresi linier sederhana dari 

variabel kepemimpinan yang mempengaruhi variabel kinerja. Sehingga diperoleh 

persamaannya sebagai berikut : 

Y = a + bX 

Dimana nilai : 

 Y adalah nilai variabel kepemimpinan 

X adalah nilai variabel terikat kinerja 

b adalah koefisien arah/besaran pengaruh yang terjadi dari variabel X 

a adalah konstanta.  
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Berdasarkan rumus untuk memperoleh nilai a dan b dari analisis regresi 

linier sederhana yang ada di Bab III, maka diperoleh hasil sebagai berikut:  

a = 3,217 dan  b = 0,754  

sehingga diperoleh persamaan regresinya adalah  

Y = 3,217 + 0,754 X 

yang artinya bila terjadi kenaikan ataupun penurunan nilai kepemimpinan sebesar 

1, maka akan diikuti pula kenaikan atau penurunan variabel kinerja sebesar 0,754. 

Untuk mengukur kuatnya hubungan variabel X (Kepemimpinan) dengan 

variabel Y (Kinerja), maka dalam penelitian ini menggunakan koefisien korelasi 

Pearson (Pearson’s Product Moment Coefficient Of Correlation), yang rumusnya 

adalah sebagai berikut : 
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Perhitungan di atas menunjukkan r = 0,501 maka hubungan antara 

kepmimpinan dengan kinerja adalah kuat dan positif, hal ini berarti makin baik 

kepemimpinan yang dilakukan, maka kinerja pegawai semakin meningkat. 

Oleh karena itulah, untuk mengetahui sejauh mana kontribusi motivasi (X) 

berhubungan dengan kenaikan atau penurunan produktivitas kerja (Y), perlu 

dilakukan perhitungan koefisien penentu (Coefficient of Determination) seperti di 

bawah ini : 

%1002 xrKP   

dimana r = 0,501 sehingga 

   KP = 0,5012 x 100% 

   KP = 0,251 x 100% 

   KP = 25,10% 

 
Dengan demikian nilai KP adalah sebesar 25,10%, artinya bahwa kontribusi 

kepemimpinan (X) dengan naik/turunya kinerja (Y) adalah sebesar 25,10%, 

sedangkan sebesar 74,90% adalah pengaruh faktor-faktor lain, dan dalam hal ini 

tidak akan dibicarakan dalam penelitian ini. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan tabulasi jawaban responden mengenai 

Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja Pegawai Bank BJB cabang Bogor, 

memperlihatkan hasil pengujian menunjukkan bahwa  "Terdapat pengaruh positif 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Pada PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor, hal ini dibuktikan dari nilai r hitung 

product moment sebesar 0,501. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah Perlu 

ditanamkan sikap tanggung jawab yang tinggi terhadap kepemimpinan agar 

pemimpin, yang mendukung tingkat kinerja pegawai. Hal ini diusahakan melalui 

pengembangan lingkungan kerja yang harmonis dengan tingkat human relation 

yang tinggi dan kondusif antara pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal. 

Maka secara tidak langsung kebiasaan untuk berdisiplin dan bertanggung jawab 

akan tumbuh dengan sendirinya. 
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Nomor Total Total Nomor

Res 1 2 3 4 X 1 2 3 4 Y Res

1 4 5 3 4 16 4 3 3 4 14 1

2 4 4 3 4 15 5 3 3 3 14 2

3 4 3 5 4 16 4 5 3 3 15 3

4 3 4 4 4 15 4 3 4 3 14 4

5 4 4 3 4 15 4 4 3 3 14 5

6 5 4 5 3 17 4 3 5 4 16 6

7 5 4 4 3 16 5 4 3 3 15 7

8 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 8

9 4 5 3 4 16 3 4 4 5 16 9

10 3 3 5 5 16 4 4 4 5 17 10

11 3 4 5 5 17 3 4 5 5 17 11

12 4 5 3 4 16 4 4 3 3 14 12

13 5 4 4 3 16 4 3 3 4 14 13

14 3 4 5 3 15 3 4 5 3 15 14

15 4 4 4 4 16 4 4 5 3 16 15

16 4 5 3 3 15 3 4 3 5 15 16

17 3 4 5 4 16 4 5 4 4 17 17

18 4 3 5 5 17 5 3 5 5 18 18

19 4 5 5 3 17 4 4 3 4 15 19

20 4 5 5 3 17 4 3 3 4 14 20

Jumlah 78 83 82 75 318 79 75 74 76 304 Jumlah

304

Variabel X Variabel Y

Tabulasi Jawaban Responden



Total Total X2 Y2 XY

X Y

16 14 256 196 224

15 14 225 196 210

16 15 256 225 240

15 14 225 196 210

15 14 225 196 210

17 16 289 256 272

16 15 256 225 240

14 14 196 196 196

16 16 256 256 256

16 17 256 289 272

17 17 289 289 289

16 14 256 196 224

16 14 256 196 224

15 15 225 225 225

16 16 256 256 256

15 15 225 225 225

16 17 256 289 272

17 18 289 324 306

17 15 289 225 255

17 14 289 196 238

318 304 5070 4652 4844

96880 96672 208 0,754       b

101400 101124 276

304 239,6522 3,217 a
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