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ABSTRAK 

Setyaningsih. 2019 : ”Pengaruh Kepemimpinan dan Upah 

terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Bakpia 

Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek”. Skripsi. 

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 

Pembimbing: Yulia Anggraini, S.A.B., M.M. 

Kata kunci : Kinerja Karyawan, Kepemimpinan, dan Upah. 

       Dalam perkembangan sebuah perusahaan khususnya 

Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family,  tidak terlepas dari 

adanya seorang karyawan yang dapat dinilai kinerjanya yang 

diberikan terhadap perusahaan. Kinerja karyawan tersebut 

diantaranya dipengaruhi oleh kepemimpinan dan tingkat upah 

yang diberikan.  

       Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Bakpia Ahmad’s 

Family yang terletak di Kabupaten Trenggalek yaitu sebuah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan kue yang 

disebut Bakpia. Dalam pengembangan usahanya perusahaan 

Bakpia Ahmad’s Family menggunakan sarana seperti 

keikutsertaan dalam pameran. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh kepemimpinan dan upah terhadap kinerja 

karyawan. 

       Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di 

Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family. Sampel berjumlah 70 

orang dengan teknik sampel jenuh. Metode pengumpulan data 

menggunakan angket/kuesioner, observasi dan wawancara. 

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu uji asumsi 

klasik. Untuk mengetahui pengaruh secara  simultan digunakan 
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uji F dan pengaruh secara parsial digunakan uji t. untuk 

menganalisis data menggunakan SPSS 21.0 For Windows. 

       Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai 

t hitung > t tabel sebesar 5,511 > 1,995 dan upah juga 

berpengaruh positif dan signifikan sebesar 2,363 > 1,995. 

Begitu pula secara simultan kepemimpinan dan upah 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan  dengan nilai F hitung 

> F tabel sebesar 24,080  > 3,132. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Dewasa ini telah terjadi kecenderungan integrasi 

ekonomi dunia sebagai konsekuensi logis dari era 

globalisasi, liberalisasi perdagangan, dan revolusi teknologi 

komunikasi serta informasi. Bahkan, gejolak ekonomi yang 

terjadi di suatu negara langsung berdampak pada 

perekonomian negara lain. Kemampuan sumber daya 

manusia dalam organisasi akan menjadi faktor sentral yang 

akan menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi 

dalam mencapai tujuan di tengah-tengah perubahan 

lingkungan strategis dalam era kompetisi global.1 

       Menurut berbagai penelitian para ahli, kualitas sumber 

daya manusia yang dapat membawa organisasi berhasil dan 

sukses, ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia. 

Kompetensi sumber daya manusia merupakan karakteristik 

sikap dan perilaku efektif yang akan menentukan kinerja 

unggul dalam pekerjaan. Kompetensi akan mendorong 

seseorang untuk memiliki kinerja terbaik sehingga dapat 

sukses dalam organisasi.2 

       Menurut teori Robbins dan Coulter, bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi 

suatu kelompok menuju tercapainya tujuan-tujuan.3 

                                                           
1 Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 5. 
2 Ibid., 6. 
3 M. Arifin, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja (Yogyakarta: Teras, 

2010), 3. 
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Hubungan antara kepemimpinan dan kinerja Menurut 

Moeller dan Witt menyatakan bahwa seorang pemimpin 

memiliki pengaruh besar dalam mendorong peningkatan 

kinerja para karyawan. Peningkatan kualitas kinerja 

bawahan memiliki pengaruh pada penciptaan kualitas kerja 

sesuai dengan pengharapan.4 

       Menurut teori dari Rivai dan Sagala, upah adalah balas 

jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas 

jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.5 Hubungan 

antara upah dan kinerja menurut Brown, menyatakan 

bahwa peningkatan upah sesuai dengan kinerja dapat 

dijadikan sebagai upaya untuk mendorong kinerja 

karyawan mereka.6  

Menurut teori E. Mulyasa kinerja adalah segala upaya 

yang dilakukan dalam mencapai tujuan.7 Faktor yang 

mempengaruhi kinerja menurut teori Gibson adalah 

struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan dan 

upah. Hasil pengukuran kinerja sangat besar manfaatnya 

bagi karyawan maupun organisasi, karena bisa mengetahui 

sejauh mana organisasi saat ini dapat melaksanakan visi 

dan misinya. Seluruh perusahaan atau organisasi dalam 

melaksanakan visi dan misinya sangat tergantung dengan 

peran kepemimpinan dan budaya yang ada di organisasi 

                                                           
4 Irham Fahmi, Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 100-101. 
5 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga 

Keuangan Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 248. 
6 Fahmi Idris, Dinamika Hubungan Industrial (Yogyakarta: 

Deepublish, 2018), 76. 
7 Erjati Abas, Magnet Kepemimpinan Kepada Madrasah terhadap 

Kinerja Guru (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 23. 
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tersebut, lebih-lebih organisasi yang mempunyai karakter 

tersendiri atau khusus.8  

       Peran manager atau kepemimpinan dalam organisasi 

selalu menentukan dalam memotivasi karyawan dalam 

bekerja, hal ini juga dilakukan oleh pimpinan Perusahaan 

Bakpia Ahmads Family yang selalu menilai kinerja para 

karyawannya.  

       Perusahaan Bakpia Ahmad Family merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan kacang 

hijau yang diolah menjadi makanan yang berbentuk kue 

bakpia. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 1 januari 2017. 

Walaupun berdiri belum cukup lama namun perusahaan 

tersebut mampu menarik konsumen dengan cepat. 

Penilaian tersebut didasarkan atas jumlah barang yang 

berhasil di produksi.9 

Tabel 1.1 

Total Jumlah Barang Produksi 

Tahun 
 

Bulan 

Jumlah barang 

hasil produksi  

2018 

September 254.200 biji 

Oktober 188.333 biji 

November 153.122 biji 

Desember 150.292 biji 

2019 

Januari 139.987 biji 

Februari 139.003 biji 

Maret 130.879 biji 

                                                           
8 Mike Beard, Manajemen Departemen Public Relations (Jakarta: 

Erlangga, 2010), 107. 
9 “Siti Zubaidah, Wawancara, 5 Mei 2019” 
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April 127.334 biji 

Sumber : Data primer jumlah barang yang dapat diproduksi 

oleh karyawan 

       Dilihat dari data yang ada, bahwa Perusahaan Bakpia 

Ahmad’s Family sejak bulan Oktober sampai April 2019 

mengalami penurunan jumlah barang hasil produksi. Hal 

ini berdampak pada pendapatan perusahaan.  

Tabel 1.2 

Pendapatan Bulanan 

Tahun Bulan Omset  

2018 

September Rp152.520.000,- 

Oktober Rp112.999.800,- 

November Rp  91.873.200,- 

Desember Rp  90.175.200,- 

2019 

Januari Rp  83.992.200,- 

Februari Rp  83.401.800,- 

Maret Rp  78.527.400,- 

April Rp  76.400.400,- 

Sumber : Data primer pendapatan bulanan perusahaan 

       Dilihat dari data yang ada, bahwa Perusahaan Bakpia 

Ahmad’s Family mengalami penurunan pendapatan. 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, hal ini dipicu 

karena kurangnya kerjasama antara karyawan yang satu 

dengan karyawan lainnya yang menjadikan kinerja dari 

para karyawan menurun, hal ini juga berdampak pada tidak 

adanya tanggung jawab dari para karyawan terhadap 

kinerja yang dihasilkan.10 Indikator kinerja menurut teori 

                                                           
10 “Siti Zubaidah, Wawancara, 5 Mei 2019”  
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John Miner adalah kualitas, kuantitas, penggunaan waktu 

dalam kerja, dan kerjasama dengan orang lain.11 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian 

karyawan, menurunnya kinerja para karyawan salah 

satunya disebabkan oleh kepemimpinan dan upah yang 

diberikan. Pemimpin yang menggunakan gaya 

kepemimpinan liberal (kebebasan), hak sepenuhnya 

diberikan kepada karyawan agar karyawan dapat 

berinovasi, tetapi hal tersebut menjadikan kinerja karyawan 

menjadi seenaknya saja tanpa mematuhi peraturan yang 

ada.12 Kepemimpinan yang diterapkan oleh perusahaan 

sudah baik, hal ini dapat diketahui dari teori nya 

Moeheriono, bahwa kepemimpinan bebas dapat 

menggerakkan dan memotivasi anggota 

kelompok/organisasinya. Jika dikaji dari teori Robbins dan 

Coulter, bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok menuju tercapainya tujuan-

tujuan.13 Namun, hal ini tidak sesuai dalam praktiknya di 

perusahaan Bakpia Ahmad’s Family. Indikator 

kepemimpinan menurut teori Fiedler adalah hubungan 

pemimpin-anggota, struktur tugas, dan kekuasaan jabatan.14 

       Kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh tingkat upah yang 

dibayarkan, Jika dilihat berdasarkan teori dari Rivai dan 

                                                           
11 Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 11-12. 
12 “Yatmi Sunarti, Wawancara, 29 Maret 2019” 
13 M. Arifin, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja (Yogyakarta: Teras, 

2010), 3. 
14 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

Erlangga, 2012), 348. 
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Sagala, upah adalah balas jasa yang adil dan layak diberikan 

kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan 

organisasi.15 Sedangkan  pada perusahaan Bakpia Ahmad’s 

Family, upah yang diberikan kepada karyawan sudah sesuai 

dengan kinerja yang diberikan. Perusahaan menggunakan 

patokan upah sesuai dengan UMK yang ada di wilayah 

Trenggalek, yakni Rp. 1.763.267,6516, namun di perusahaan 

tersebut dibulatkan menjadi Rp. 1.800.000,- . Tetapi hal ini 

dirasa tidak cukup oleh karyawan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari yang mengakibatkan kinerja mereka menurun. 

Sehingga dalam hal ini, kepemimpinan dan upah sangat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan.17 Indikator upah 

menurut teori Simamora adalah imbalan intrinsik dan imbalan 

ekstrinsik.18  

       Dari uraian di atas penulis tertarik ingin melakukan 

penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan dan upah 

terhadap kinerja karyawan di Perusahaan Bakpia Ahmad’s 

Family dikarenakan perusahaan tersebut merupakan salah satu 

perusahaan yang terkenal di wilayah Trenggalek. Perusahaan 

tersebut baru berdiri 2 tahun yang lalu, namun sudah mampu 

memiliki pelanggan yang relatif banyak. Perusahaan tersebut 

juga memiliki ciri khas yang menjadi pembeda dengan 

                                                           
15 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga 

Keuangan Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 248. 
16 “UMK Kabupaten di Jatim” dalam    

http://jatim.tribunnews.com/2018/11/16/umk-2019-di-38-kabupaten kota-
di-jatim-sudah-ditetapkan-gubernur-inilah-rincian-lengkapnya, (diakses 
pada tanggal 21 Mei 2019, jam 07.05). 

17 “Nurul, Wawancara, 29 Maret 2019” 
18 Yusuf, Manajemen Sumber …,246. 
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perusahaan Bakpia lainnya yaitu dalam produksinya tanpa 

menggunakan bahan pengawet. Dengan ciri khas tersebut 

menjadi cara tersendiri bagi perusahaan Bakpia untuk menarik 

para konsumen.19 

     Bertitik tolak terhadap kondisi riil yang terjadi, maka 

penelitian ini mengangkat judul: “Pengaruh 

Kepemimpinan dan Upah terhadap Kinerja Karyawan 

pada Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di 

Kabupaten Trenggalek”. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di 

atas, maka yang menjadi pokok masalah yaitu: 

1. Apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan pada Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di 

Kabupaten Trenggalek ? 

2. Apakah ada pengaruh upah terhadap kinerja karyawan 

pada Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten 

Trenggalek ? 

3. Apakah ada pengaruh  kepemimpinan dan upah 

terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Bakpia 

Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek ? 

C. Tujuan Penelitian 

        Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan di 

atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah untuk 

menjelaskan: 

                                                           
19 “Fandi Ahmad, Wawancara, 29 Maret 2019” 
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1. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

pada Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten 

Trenggalek. 

2. Pengaruh upah terhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten 

Trenggalek. 

3. Pengaruh kepemimpinan dan upah terhadap kinerja 

karyawan pada Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di 

Kabupaten Trenggalek. 

D. Kegunaan Penelitian 

       Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Teoritis 

a. Untuk memberikan kontribusi dan berpartisipasi 

dalam praktik kepemimpinan dan pemberian upah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan keilmuan dan pengetahuan, baik bagi 

penulis maupun pembaca tentang praktik 

kepemimpinan dan pemberian upah. 

2. Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tambahan maupun pembanding bagi 

peneliti lain yang membahas tentang permasalahan 

pada perusahaan. 

b. Untuk masyarakat umum terutama para pengusaha 

penelitian ini bisa menjadi  pedoman dalam 

memberikan kepemimpinan dan pemberian upah 

yang baik bagi para karyawannya.  
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E. Sistematika Penulisan 

       Sistematika penulisan dalam penelitian ini nantinya 

terbagi dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut: 

       Bab I Pendahuluan, Menguraikan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

kegunaan penelitian. 

       Bab II Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir 

dan Hipotesis, Menguraikan kajian teori-teori yang 

melandasi dan mendukung penelitian. Teori-teori yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah teori-teori kepemimpinan 

yang meliputi teori kepemimpinan, asas dan fungsi 

kepemimpinan, sifat kepemimpinan, perilaku pemimpin, 

kepemimpinan dalam perspektif islam. Kemudian diikuti 

dengan kajian terhadap teori-teori upah  yang meliputi teori 

upah dan penggolongan upah.  

       Selanjutnya, penulis akan menyajikan berbagai 

penelitian terdahulu tentang kepemimpinan dan upah 

terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Bakpia 

Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek. Diantara 

penelitian yang dilakukan terdahulu adalah Pengaruh gaya 

kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja 

SPG Pamella Supermarket Yogyakarta cabang Satu dan 

Tiga.  Pengaruh gaji, motivasi kerja dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan KJKS BMT Fastabiq di Pati. 

Dan pengaruh upah karyawan terhadap kinerja karyawan 

bagian lapangan pada Toko Classic dalam perspektif islam. 

       Bab III Metode Penelitian, Menguraikan ruang lingkup 

penelitian, metode pengambilan sampel, metode 

pengumpulan data, metode analisis data, dan langkah-

langkah penelitian. 
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       Bab IV Analisis Data Penelitian, Menguraikan hasil 

dari penelitian dan analisis responden terhadap 

kepemimpinan, karakteristik responden terhadap 

kepemimpinan dan analisis uji validitas dan reliabilitas 

terhadap responden mengenai kepemimpinan. Selanjutnya, 

akan diuraikan mengenai pengaruh upah terhadap kinerja 

karyawan, uji validitas dan reliabilitas responden penelitian 

upah, dan data faktor-faktor yang mempengaruhi upah 

terhadap kinerja karyawan. 

       Bab V Penutup, Berisi kesimpulan terhadap hasil 

penelitian dan saran yang diusulkan untuk perusahaan 

Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek demi 

kemajuan dan perbaikan bagi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori  

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja 

       Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 

kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 20 

       Menurut E. Mulyasa, kinerja adalah segala 

upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan. 

Harris dan kawan-kawan mengatakan bahwa kinerja 

adalah perilaku yang menunjukkan kompetensi 

yang relevan dengan tugas yang realistis dan 

gambaran perilaku difokuskan kepada konteks 

pekerjaan, yaitu perilaku diwujudkan untuk 

memperjelas deskripsi-deskripsi kerja untuk 

menentukan kinerja yang akan memenuhi 

kebutuhan organisasi yang diinginkan.21 

b. Dimensi Kinerja 

       Dimensi atau indikator kinerja merupakan 

aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam menilai 

kinerja. Ukuran-ukuran dijadikan tolak ukur dalam 

menilai kinerja. Dimensi ataupun ukuran kinerja 

                                                           
20 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perusahaan (Bandung: PT Remaja Rosdkarya, 2000), 67. 
21 Erjati Abas, Magnet Kepemimpinan Kepada Madrasah terhadap 

Kinerja Guru (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 23. 
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sangat diperlukan karena akan bermanfaat baik bagi 

banyak pihak.22 

       John Miner, mengemukakan 4 dimensi yang 

dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai 

kinerja, yaitu: 

1) Kualitas 

       Yaitu tingkat kesalahan dalam menjalankan 

tugas, kerusakan dalam memproduksi barang, 

kecermatan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab. 

2) Kuantitas 

       Yaitu jumlah pekerjaan yang dapat 

dihasilkan oleh sebuah perusahaan tertentu, 

misalnya banyaknya barang yang dapat 

diproduksi dan lainnya. 

3) Penggunaan waktu dalam kerja 

       Yaitu tingkat ketidakhadiran seorang 

karyawan atau pengurus suatu organisasi, 

keterlambatan ketika sedang bertugas, dan 

waktu kerja efektif/jam kerja hilang karena 

keteledoran dari karyawan atau suatu organisasi. 

4) Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja.  

       Yaitu kerjasama dengan pihak yang 

bersangkutan terhadap tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan oleh pimpinan.23 

 

 

                                                           
22 Sudarmanto, Kinerja dan …,11. 
23 Ibid., 11-12. 
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

       Faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu 

penilaian karyawan yang biasanya dilakukan setiap 

tahun dan akan dilengkapi oleh penilaian secara 

berkelanjutan oleh pimpinan terhadap kinerja 

individual anggota tim berdasarkan program anda 

dan rencana-rencana tindakan perorangan dari para 

anggota tim.24 

       Faktor lainnya yaitu sistem penghargaan terkait 

dengan cara organisasi memberikan pengakuan dan 

imbalan kepada pegawai dalam kerangka menjaga 

keselarasan antara kebutuhan individu dengan 

tujuan organisasi. Armstrong menyatakan bahwa 

manajemen / sistem penghargaan dapat 

meningkatkan kinerja individu dan kinerja 

organisasi, mendorong mencapai misi dan strategi 

organisasi dan membantu mencapai 

keberlangsungan keuntungan kompetitif.25 

        Selain itu, faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan dan 

faktor motivasi.26 

1) Faktor Kemampuan 

       Secara psikologis, kemampuan pegawai 

terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 

                                                           
24 Mike Beard, Manajemen Departemen Public Relations (Jakarta: 

Erlangga, 2010), 97. 
25 Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan  ……, 36. 
26 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perusahaan (Bandung: PT Remaja Rosdkarya, 2000), 67. 
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kemampuan reality (knowledge + skill). 

Artinya, pegawai yang memiliki IQ diatas rata-

rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia 

akan lebih mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahliannya. 

2) Faktor Motivasi 

       Motivasi terbentuk dari sikap seorang 

pegawai dalam menghadapi situasi kerja. 

Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi. Sikap mental 

merupakan kondisi mental yang mendorong diri 

pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja 

secara maksimal.27 

d.  Pengukuran Kinerja 

       Cara pengukuran kinerja yaitu membandingkan 

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, 

membandingkan kinerja nyata dengan hasil yang 

diharapkan, membandingkan kinerja tahun ini 

dengan tahun sebelumnya, membandingkan dengan 

organisasi/perusahaan lain, dan membandingkan 

kinerja nyata dengan standarnya.28 

                                                           
27 Ibid., 68. 
28 Sedarmayanti, Manajemen Strategi (Bandung: PT Refika Aditama, 

2014), 163. 
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       Untuk memudahkan penilaian kinerja 

karyawan, standar pekerjaan harus dapat diukur dan 

dipahami secara jelas. Suatu pekerjaan dapat diukur 

melalui jumlah, kualitas, ketepatan waktu 

mengerjakannya, kehadiran, kemampuan bekerja 

sama yang dituntut suatu pekerjaan tertentu.29 

2. Kepemimpinan  

a. Pengertian Kepemimpinan 

       Menurut Indriyo Gitosudarmo, kepemimpinan 

adalah proses mempengaruhi aktivitas dari individu 

atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi 

tertentu. Menurut Koman Wardana, kepemimpinan 

adalah proses mempengaruhi perilaku orang lain, 

agar orang tersebut berperilaku seperti yang 

dikehendaki. Menurut Robbins dan Coulter, 

kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok menuju tercapainya 

tujuan-tujuan.30 

b. Model Kepemimpinan 

       Menurut Fiedler, faktor utama dalam 

memperoleh kepemimpinan yang efektif adalah 

gaya kepemimpinan dasar individu. Untuk 

menemukan gaya kepemimpinan dasar individu 

tersebut, Fiedler menciptakan instrumen yang 

disebutnya kuesioner mitra kerja paling dihindari 

(least preferred co-worker/ LPC). Kuesioner LPC 

ini bertujuan untuk mengukur apakah seseorang itu 
                                                           

29 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: 
Erlangga, 2012), 233-234. 

30 Arifin, Kepemimpinan dan …, 3. 
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berorientasi pada tugas atau berorientasi pada 

hubungan. Setelah gaya kepemimpinan dasar 

individu diukur dengan LPC, maka selanjutnya 

perlu dilakukan penyesuaian gaya kepemimpinan 

tersebut dengan situasi.  

       Dalam hal ini, Fiedler mengidentifikasi tiga 

dimensi kepemimpinan atau variabel yang 

menentukan gaya kepemimpinan mana yang efektif. 

Dimensi tersebut antara lain hubungan 

pemimpinan-anggota, struktur tugas, dan kekuasaan 

jabatan.31 

1) Hubungan pemimpin-anggota, dimensi yang 

paling penting untuk mengetahui efektifitas 

pemimpin. Dimensi ini dapat diukur dengan  

tingkat keyakinan, kepercayaan, dan hormat 

bawahan terhadap pemimpin mereka. 

2) Struktur tugas, dimensi terpenting kedua dalam 

situasi kepemimpinan. dimensi ini dapat diukur 

dengan pemroseduran penugasan pekerjaan 

(terstruktur atau tidak terstruktur). Tugas yang 

terstruktur adalah tugas yang mempunyai 

prosedur. Oleh karena itu, para anggota 

mempunyai ide yang jelas untuk mengerjakan 

pekerjaannya. Sebaliknya, tugas tidak 

terstruktur adalah tugas yang tidak jelas 

prosedur dalam mengerjakannya, sehingga para 

anggota sulit untuk menentukan yang mana 

                                                           
31 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

Erlangga, 2012), 348. 
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terlebih dahulu dikerjakan dan mana 

selanjutnya. 

3) Kekuasaan jabatan, merupakan dimensi 

situasional terakhir yang diidentifikasi oleh 

Fiedler. Dimensi ini diukur dengan tingkat 

pengaruh yang dimiliki pemimpin terhadap 

variabel kekuasaan seperti pekerjaan, memecat, 

mendisiplinkan, mempromosikan, dan 

menaikkan gaji. Kekuasaan jabatan yang tinggi 

akan menyederhanakan tugas pemimpin untuk 

memp engaruhi orang lain. Sebaliknya, 

kekuasaan yang rendah dapat membuat tugas 

pemimpin menjadi lebih sulit.  

c. Hubungan Kepemimpinan dengan Kinerja 

        Hubungan antara kepemimpinan dan kinerja 

menurut Moeller dan Witt menyatakan bahwa 

seorang pemimpin memiliki pengaruh besar dalam 

mendorong peningkatan kinerja para karyawan. 

Peningkatan kualitas kinerja bawahan memiliki 

pengaruh pada penciptaan kualitas kerja sesuai 

dengan pengharapan.32 

d. Asas dan Fungsi Kepemimpinan 

1) Asas Kepemimpinan 

       Asas kepemimpinan adalah menunjuk pada 

sebuah kriteria dimana seorang pemimpin harus 

bertindak, berfikir, memberi perintah dan segala 

peran yang dijalankan oleh seorang pemimpin. 

                                                           
32 Irham Fahmi, Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 100-101. 
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Menurut Kartini Kartono harus mendasarkan 

pada ketentuan sebagai berikut: 

a) Kemanusiaan, yaitu mengutamakan sifat-

sifat kemanusiaan, pembimbingan manusia 

oleh manusia, untuk mengembangkan 

potensi dan kemampuan setiap individu, 

demi tujuan human. 

b) Efisiensi, yaitu secara teknik maupun sosial 

berkaitan dengan terbatasnya sumber-

sumber, materil dan manusia, atas prinsip 

penghematan dan adanya nilai-nilai 

ekonomis serta asas-asas manajemen 

modern. 

c) Kesejahteraan dan kebahagiaan, yaitu 

pemberian insentif33, upah, penghargaan dan 

sebagainya. 

2) Fungsi Kepemimpinan 

       Fungsi kepemimpinan adalah memandu, 

menuntun dan membimbing, membangun, 

memberi motivasi kerja, mengarahkan 

organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang 

baik, memberikan pengawasan yang efisien, dan 

membawa para pengikutnya kepada sasaran 

yang ingin dicapai sesuai dengan target dan 

perencanaan.34 

                                                           
33 Pemberian insentif adalah memberikan penghargaan dalam bentuk 

uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar 
yang telah ditentukan. 

34 Usman Effendi, Asas Manajemen (Jakarta: PT Radja Grafindo 
Persada, 2011), 188. 
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e. Sifat Kepemimpinan 

       Pemimpin yang berhasil memiliki sifat tertentu 

oleh Ralph Staqdill mengidentifikasikan sifat 

kepemimpinan menjadi 6 klasifikasi: 

1) Karakter fisik (umur, penampilan, tinggi, berat 

badan, dan lain-lain) 

2) Latar belakang sosial (pendidikan, status sosial 

mobilitas) 

3) Inteligensia35 

4) Kepribadian (waspada, percaya diri, integritas 

pribadi) 

5) Karakteristik hubungan tugas (prestasi tinggi, 

inisiatif, orientasi tugas) 

6) Karakteristik sosial (pergaulan luas, aktif) 

f. Perilaku Pemimpin  

       Diyakini dengan pendekatan teori perilaku 

menekankan pada dua gaya kepemimpinan yang 

berorientasi pada: 

1) Orientasi tugas (task orientation) adalah 

perilaku pemimpin yang menekankan pada 

bawahan untuk melaksanakan tugas dengan 

baik, dengan cara mengarahkan dan 

mengendalikan serta pengawasan yang ketat, 

sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. 

Pemimpin ini mengandalkan kekuatan paksaan, 

imbalan, dan hukuman untuk mempengaruhi 

sifat-sifat dan prestasi pengikutnya. 
                                                           

35 Menurut David Wechsler inteligensia adalah kemampuan untuk 
bertindak secara terarah, berfikir secara rasional, dan menghadapi 
lingkunagnnya secara efektif. 
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2) Orientasi bawahan (employ orientation) adalah 

perilaku pimpinan yang penekanannya 

memberikan motivasi kepada bawahannya 

dalam menyelesaikan tugas, dan melibatkan 

bawahan dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan tugasnya, dan memberikan 

haknya dengan cara menciptakan lingkungan 

kerja yang harmonis. Tindakan pemimpin 

seperti ini diasumsikan dapat memajukan 

pembentukan dan perkembangan kelompok.36 

3. Upah 

a. Teori Upah 

       Upah menurut Rivai dan Sagala didefinisikan 

sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan 

kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam 

mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan 

imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada 

karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang 

yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang 

diberikan. Jadi, tidak seperti gaji yang jumlahnya 

relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. 

Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses 

pembayaran bagi tenaga kerja lepas.37 

b. Indikator Upah 

       Menurut Simamora, ada dua jenis imbalan yang 

dapat diberikan kepada karyawan, yaitu imbalan 

intrinsik dan imbalan ekstrinsik. Kendati keduanya 

                                                           
36 Arifin, Kepemimpinan dan …, 5. 
37 Yusuf, Manajemen Sumber …, 248 
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berbeda, namun kedua imbalan tersebut saling 

berkaitan.  

1) Imbalan intrinsik dapat didefinisikan sebagai 

imbalan yang dinilai di dalam dan dari mereka 

sendiri. Imbalan intrinsik bersifat internal bagi 

individu dan normalnya berasal dari keterlibatan 

dalam aktifitas-aktifitas atau tugas tertentu.38 

2)  Imbalan ekstrinsik dihasilkan secara eksternal 

oleh seseorang atau sesuatu yang lainnya. 

Sebagian besar imbalan ekstrinsik dikendalikan 

dan dibagikan secara langsung oleh organisasi 

dan lebih berwujud daripada imbalan intrinsik. 

Uang merupakan imbalan ekstrinsik yang sering 

digunakan di dalam organisasi dan diberikan 

dalam bermacam-macam bentuk dan berbagai 

jenis.39 

c. Hubungan Upah dengan Kinerja 

       Hubungan antara upah dan kinerja menurut 

Brown, menyatakan bahwa peningkatan upah sesuai 

dengan kinerja dapat dijadikan sebagai upaya untuk 

mendorong kinerja karyawan mereka.40 

d. Prinsip Upah 

       Salah satu prinsip yang dianut dalam 

mengembangkan dan menerapkan suatu sistem 

imbalan adalah prinsip keadilan. Telah ditekankan 

pula bahwa yang dimaksud dengan prinsip keadilan 

                                                           
38 Ibid., 246-247 
39 Ibid., 247. 
40 Fahmi Idris, Dinamika Hubungan Industrial (Yogyakarta: 

Deepublish, 2018), 76. 
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ialah imbalan yang diterima oleh seorang pekerja 

didasarkan atas perhitungan yang didasarkan paling 

sedikit tiga hal, yaitu: 

1)   Para pegawai yang melaksanakan tugas yang 

sejenis, dalam arti faktor-faktor kritikalnya 

relatif sama pula. Inilah yang dimaksud dengan 

“keadilan internal.” 

2) Para pegawai dalam suatu organisasi menerima 

imbalan yang sama dengan para pegawai lain 

dalam organisasi lain yang terlibat dalam 

kegiatan sejenis dalam suatu wilayah kerja yang 

sama. Berarti terdapat “keadilan eksternal”. 

3) Imbalan yang diterima oleh para pegawai berada 

pada jumlah dan tingkat yang wajar, dalam arti 

dapat meyakini taraf hidup yang layak bagi diri-

sendiri dan orang-orang yang menjadi 

tanggungannya.41 

e. Penggolongan Upah 

       Terdapat beberapa penggolongan upah 

menurut Rivai dan Sagala, yaitu: 

a) Upah sistem waktu, besarnya upah 

ditentukan berdasarkan standar waktu 

seperti jam, hari, minggu, atau bulan. 

Besarnya upah sistem waktu hanya 

didasarkan kepada lamanya bekerja bukan 

dikaitkan dengan prestasi kerjanya. 

                                                           
41 Sondang P Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2016), 262-263. 
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b) Upah sistem hasil, besarnya upah ditetapkan 

atas kesatuan unit yang dihasilkan atau 

terjual oleh pekerja. Biasanya di lembaga 

keuangan syariah karyawan yang dikenakan 

model sistem upah seperti ini adalah bagian 

marketing, dimana ditentukan oleh berapa 

banyak pembiayaan yang mampu 

disalurkan. 

c) Upah sistem borongan, sistem borongan 

adalah suatu cara pengupahan yang 

penetapan besarnya jasa didasarkan atas 

volume pekerjaan dan lama 

mengerjakannya.42 

       Untuk menetapkan besarnya  upah yang adil 

terdapat lima langkah:43 

1. Lakukanlah survei terhadap beberapa 

perusahaan lain mengenai besarnya upah untuk 

pekerjaan yang sebanding. 

2. Tentukan nilai dari masing-masing pekerjaan 

melalui evaluasi jabatan. 

3. Kelompok kan pekerjaan-pekerjaan yang serupa 

ke dalam tingkatan upah. 

4. Tetapkan harga masing-masing tingkat 

pembayaran. 

5. Tentukan tarif upah 

B. Penelitian Terdahulu 

                                                           
42 Yusuf, Manajemen Sumber …, 249. 
43 Ibid., 250. 
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1. Erwin Dinata, Yohanas Oemar, Dan Machasin, yang 

berjudul, Pengaruh Kepemimpinan dan Kompensasi 

terhadap Kinerja Pegawai Petugas Penyuluh Lapangan 

(PPL). 

       Di dalam jurnalnya tertulis bahwa pimpinan yang 

menjabat dinilai tidak memiliki keleluasaan hubungan 

sosial dengan pegawai dan kompensasi yang diberikan 

kepada PPL mengalami penurunan, banyaknya 

tunjangan yang dihapuskan menyebabkan menurunnya 

kinerja pegawai. Metode yang digunakan untuk 

mengolah data yaitu dengan menggunakan rumus 

statistik memakai analisis regresi berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepemimpinan dan 

kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

2. Kadek Ari Setiawan, Ni Wayan Mujiati, yang 

berjudul, Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan 

Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan PT Astra 

Honda Nusa Dua Kabupaten Badung. 

       Di dalam jurnalnya tertulis bahwa pemimpin masih 

belum dapat memberi contoh berperilaku teladan bagi 

karyawan-karyawannya, dan pemimpin dalam 

pemberian kompensasi masih cenderung tidak adil dan 

tidak sesuai terhadap kinerja karyawan. Metode 

penentuan sampel yang digunakan adalah sampling 

jenuh, sehingga semua populasi digunakan sebagai 

sampel. Berdasarkan hasil penelitian bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

3. Manda Lintang Havany, yang berjudul, Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan dan Pengawasan terhadap 
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Disiplin Kerja SPG Pamella Supermarket Yogyakarta 

cabang Satu dan Tiga.  

       Didalam skripsinya tertulis bahwa para SPG pada 

supermarket Pamella banyak yang masih tidak 

mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. 

Rendahnya tingkat disiplin kerja tersebut diindikasikan 

oleh data  kehadiran, ketaatan pada tugas dan peraturan, 

serta bekerja sesuai  prosedur. Berdasarkan hasil 

penelitiannya tertulis bahwa gaya kepemimpinan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

disiplin kerja. Penelitian ini menggunakan analisis 

pengetatan kedisiplinan kerja. 

4. Imam Mahfudi, yang berjudul, Pengaruh Gaji, 

Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan KJKS BMT Fastabiq di Pati.  

       Didalam skripsinya tertulis bahwa karyawan 

bekerja untuk mendapatkan uang, karyawan jangan 

sampai dijadikan alat pemerasan dalam mengejar angka 

produksi. Berdasarkan hasil penelitiannya tertulis 

bahwa sistem upah sebaiknya bisa mempunyai potensi 

untuk mendorong semangat kerja karyawan dalam 

produktivitas kerja. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian survei. 

5. M. Riskiansyah, yang berjudul, Pengaruh Upah 

Karyawan terhadap Kinerja Karyawan Bagian 

Lapangan pada Toko Classic dalam Perspektif Islam. 

       Di dalam skripsinya tertulis bahwa ada perbedaan 

dalam pergerakan upah yang diterima masing-masing 

unit kerja. Berdasarkan hasil penelitiannya tertulis 

bahwa untuk meningkatkan kinerja karyawan biasanya 
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pengusaha meningkatkan upah sesuai dengan roti yang 

akan diantar/dijual. Dengan menggunakan sistem 

pemberian upah ini akan bisa memotivasi para pekerja 

untuk meningkatkan kinerjanya. Skripsi ini 

menggunakan pendekatan upah menurut islam dan 

penelitian kuantitatif dengan metode survei. 

6. Guidio Erick Prabowo, yang berjudul, Pengaruh 

Persepsi Gaji dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

(Studi Kasus pada Karyawan PT Pos Cianjur Jawa 

Barat). 

       Di dalam skripsinya tertulis bahwa faktor gaji 

merupakan salah satu pengaruh penting dalam 

mensejahterakan karyawan. Faktor lainnya adalah 

motivasi dengan tujuan karyawan lebih semangat lagi 

dalam bekerja. Dampak positifnya karyawan akan 

merasa dihargai dan semakin giat dalam bekerja. Jenis 

penelitian yang akan digunakan ialah dengan studi 

kasus. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa persepsi 

gaji tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

sedangkan motivasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT Pos Cianjur, Jawa Barat. 

Tabel 2.1 

Penjabaran Penelitian Terdahulu 

N
o 

Peneliti Judul 
Meto

de 
Variabel Hasil 

Perbed
aan 

Persam
aan 

1 Erwin 
Dinata, 
Yohanas 
Oemar, 
Dan 
Machasin 
(2014) 

Pengaruh 
Kepemimpinan 
dan 
Kompensasi 
terhadap 
Kinerja 
Pegawai 

Anali
sis 
regre
si 
linier 
berga
nda 

1. Kepemimpina
n (bebas) 
a. Kecerdas

an 
b. Kedewas

aan 
c. Keleluas

1. kepem
impina
n 
berpen
garuh 
terhad
ap 

Variabe
l bebas: 
Kompe
nsasi  
 
Objek 
peneliti

Variabe
l bebas: 
Kepemi
mpinan 
 
Variabe
l 
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Petugas 
Penyuluh 
Lapangan 
(PPL). 

aan 
hubunga
n sosial 

2. Kompensasi 
(bebas) 
a. Gaji dan 

upah 
yang 
diterima 

b. Bonus 
dan 
insentif 
yang 
diterima  

c. Kesejaht
eraan 

3. K inerja 
(terikat) 
a. Umpan 

balik 
b. Absensi 
c. Lamaran 

dan 
lowonga
n 

kinerja 
PPL 

2. kompe
nsasi 
berpen
garuh 
terhad
ap 
kinerja 
PPL 

 

an: 
 
Pegawa
i 
Petugas 
Penyulu
h 
Lapang
an 

terikat: 
Kinerja 
karyaw
an 
 

2 Kadek Ari 
Setiawan, 
Ni Wayan 
Mujiati 
(2016) 

Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan 
dan 
Kompensasi 
terhadap 
Kinerja 
Karyawan PT 
Astra Honda 
Nusa Dua 
Kabupaten 
Badung 

Anali
sis 
regre
si 
linier 
berga
nda 

1. Gaya 
Kepemimpina
n (bebas) 
a. Sikap 

pimpinan 
b. Keberani

an 
menerim
a risiko 

c. Ketepata
n 
pendeleg
asian 
wewenan
g 

2. Kompensasi 
(bebas) 
a. Gaji 

pokok 
diukur 

1. gaya 
kepem
impina
n 
berpen
garuh 
positif 
dan 
signifi
kan 
terhad
ap 
kinerja 
karya
wan 

2. kompe
nsasi 
berpen
garuh 
positif 

Variabe
l bebas: 
Kompe
nsasi  
 
Objek 
peneliti
an: 
PT 
Astra 
Honda 
Nusa 
Dua 
Kabupa
ten 
Badung 

Variabe
l 
terikat: 
Kinerja 
karyaw
an 
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dari 
persepsi 
karyawan  

b. Insentif  
c. Tunjanga

n 
3. Kinerja 

(terikat) 
a. Prestasi 

kerja 
b. Tanggun

g jawab 
c. Kejujura

n 

dan 
signifi
kan 
terhad
ap 
kinerja 
karya
wan 

3 Manda 
Lintang 
Havany 
(2016) 

Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan 
dan 
Pengawasan 
terhadap 
Disiplin Kerja 
SPG Pamella 
Supermarket 
Yogyakarta 
Cabang Satu 
dan Tiga 

Anali
sis 
regre
si 
linier 
berga
nda 

1. Gaya 
kepemimpina
n (bebas) 
a. Gaya 

berorient
asi pada 
prestasi 

b. Gaya 
pendeleg
asian 

2. Pengawasan 
(bebas) 
a. Pengawa

san 
langsung 

b. Pengawa
san tidak 
langsung 

c. Pengawa
san 
preventif 

3. Disiplin kerja 
(terikat) 
a. Kehadira

n 
b. Ketaatan 

pada 
kewajiba
n tugas 
dan 
peraturan 

1. Gaya 
kepem
impina
n 
memili
ki 
pengar
uh 
positif 
dan 
signifi
kan 
terhad
ap 
disipli
n kerja 

2. Penga
wasan 
memili
ki 
pengar
uh 
positif 
dan 
signifi
kan 
terhad
ap 
disipli
n kerja 

 

Variabe
l bebas: 
Pengaw
asan 
 
Variabe
l terikat 
: 
Disiplin 
kerja 
 
Objek 
peneliti
an: 
SPG 
Pamella 
Superm
arket 
Yogyak
arta 
Cabang 
Satu 
dan 
Tiga 

Variabe
l bebas: 
Kepemi
mpinan  
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c. Bekerja 
sesuai 
dengan 
prosedur 

 
4 Imam 

Mahfudi 
(2013) 

Pengaruh Gaji, 
Motivasi Kerja 
dan Disiplin 
Kerja terhadap 
Kinerja 
Karyawan 
KJKS BMT 
Fastabiq di 
Pati.  

 

Anali
sis 
regre
si 
linier 
berga
nda 

1. Gaji (bebas) 
a. Gaji 

sesuai 
harapan 

b. Gaji 
sesuai 
prestasi 
kerja 

c. Gaji 
sesuai 
kebutuh
an 
hidup 

2. Motivasi 
(bebas) 
a. Layakn

ya 
kebutuh
an 

b. Keaman
an yang 
terjamin 

c. Adanya 
hubung
an yang 
erat 
dengan 
karyawa
n lain 

3. Disiplin 
kerja (bebas) 
a.  

Ketepat
an 
waktu 
kedatan
gan 
kerja 

b. Adanya 
kesemp

Gaji, 
motivasi 
kerja dan 
disiplin 
kerja 
secara 
parsial 
berpengar
uh 
signifikan 
terhadap 
kinerja 
karyawan 

Variabe
l bebas: 
Gaji, 
Motivas
i kerja, 
dan 
Disiplin 
kerja 
 
 
Objek 
peneliti
an: 
KJKS 
BMT 
Fastabi
q di 
Pati. 
 

Variabe
l 
terikat: 
Kinerja 
karyaw
an 
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atan 
yang 
sama 
dalam 
suatu 
kegiatan 

c. Adanya 
saran 
dan 
arahan 
yang 
memba
ngun 
dari 
atasan 

4. Kinerja 
(terikat) 
a. Kerjasa

ma 
b. Kepriba

dian 
c. Kepand

aian 
kepuasa
n 
kerja 

d. Kesela
matan  

5 M. 
Riskiansy
ah (2017)  

 

Pengaruh Upah 
Karyawan 
terhadap 
Kinerja 
Karyawan 
Bagian 
Lapangan pada 
Toko Classic 
dalam 
Perspektif 
Islam. 

Anali
sis 
regre
si 
linier 
berga
nda 

1. Upah (bebas) 
a. Sistem 

pengupah
an 

b. Sistem 
upah 
menurut 
produksi 

c. Sistem 
upah 
menurut 
senioritas 

d. Sistem 
upah 
menurut 
kebutuha
n 

Variabel 
upah 
berpengar
uh secara 
signifikan 
terhadap 
kinerja 
karyawan 

Objek 
peneliti
an: 
Toko 
Classic 
dalam 
Perspek
tif 
Islam. 

Variabe
l bebas: 
Upah  
 
Variabe
l 
terikat: 
Kinerja 
karyaw
an 
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2. Kinerja 
(terikat) 
a. Kualitas 

yang 
dihasilka
n 

b. Kuantitas 
yang 
dihasilka
n 

c. Waktu 
kerja 

d. Kerjasam
a 

 
6 Guidio 

Erick 
Prabowo 
(2016) 

Pengaruh 
Persepsi Gaji 
dan Motivasi 
terhadap 
Kinerja 
Karyawan 
(Studi Kasus 
pada Karyawan 
PT Pos Cianjur 
Jawa Barat) 

Anali
sis 
regre
si 
linier 
berga
nda 

1. Gaji (bebas) 
a. Asas adil 
b. Gaji 

sesuai 
tingkat 
pendidik
an 

c. Gaji 
sesuai 
dengan 
prestasi 
kerja 

2. Motivasi 
(bebas) 
a. Pengharg

aan 
b. Tantanga

n 
c. Tanggun

g jawab 
3. Kinerja 

(terikat) 
a. Kualitas 
b. Kuantitas 
c. Ketepata

n waktu 
 

Persepsi 
gaji dan 
motivasi 
secara 
bersama-
sama 
berpengar
uh 
terhadap 
kinerja 
karyawan 

Variabe
l bebas: 
Perseps
i gaji 
dan 
motivas
i 
 
Objek 
peneliti
an: 
PT Pos 
Cianjur 
Jawa 
Barat 

Variabe
l 
terikat: 
Kinerja 
karyaw
an 

Sumber: Dari berbagai jurnal dan skripsi 
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C. Kerangka Pemikiran 

       Kerangka pemikiran memuat kerangka berfikir peneliti 

terhadap judul yang dibuat, berdasarkan teori-teori yang 

sudah dibuat. Pandangan peneliti ini, merupakan ringkasan 

pikiran dalam bentuk alur kerangka berfikir atas hubungan 

antara variabel X dan variabel Y.44 Dalam teori dijelaskan 

bahwa kepemimpinan yang efektif menggambarkan 

perilaku adalah temuan para manajer dalam sistem 

manajemen menitikberatkan pada pengembangan kekuatan 

dalam mengatasi kelemahan dan permasalahan organisasi.45  

     Ulasan teori-teori dari para ahli yang disebutkan di atas 

dikombinasikan dan disusun sehingga menjadi suatu 

kerangka teori. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

  

                                     X1 

                                     Y 

                                                     

                            X2 

 

Keterangan: 

X1  : Kepemimpinan 

                                                           
44 Mutaqin dan Dadang Zaenal, Buku Panduan Penyusunan Skripsi 

(Cianjur: STAI Al-Azhary, 2015), 13. 
45 Syaiful Sagala, Pendekatan dan Model Kepemimpinan (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2018), 1. 
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X2  : Upah 

Y  : Kinerja Karyawan 

  : Pengaruh secara simultan 

  : Pengaruh secara parsial 

       Gambar tersebut menunjukkan bahwa variabel 

Kepemimpinan dan Upah berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan pada Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di 

Kabupaten Trenggalek secara parsial maupun simultan. 

D. Hipotesis Penelitian 

       Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai 

suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga 

dapat menuntun/mengarahkan penyelidikan selanjutnya. 

Jika yang di hipotesis masalah statistik, maka hipotesis ini 

disebut hipotesis statistik.46 Penelitian ini dimaksudkan 

untuk memperoleh gambaran secara objektif tentang 

pengaruh kepemimpinan dan upah terhadap kinerja 

karyawan pada Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di 

Kabupaten Trenggalek.  

1. Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan 

       Menurut teori dari Moeller dan Witt menyatakan 

bahwa seorang pemimpin memiliki pengaruh besar 

dalam mendorong peningkatan kinerja para karyawan. 

Didukung penelitian terdahulu dari Erwin Dinata, 

Yohanas Oemar, dan Machasin, yang berjudul 

“Pengaruh Kepemimpinan dan Kompensasi terhadap 

Kinerja Pegawai Petugas Penyuluh Lapangan”. Dari 

penelitian tersebut menyebutkan bahwa kepemimpinan 

                                                           
46 Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 168. 
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berpengaruh positif dan signifikan  terhadap kinerja. 

Maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini : 

       H1 : Kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

2. Pengaruh Upah terhadap Kinerja Karyawan 

       Menurut teori dari Brown menyatakan bahwa 

peningkatan upah sesuai dengan kinerja dapat dijadikan 

sebagai upaya untuk mendorong kinerja karyawan 

mereka. Didukung penelitian terdahulu dari M. 

Riskiansyah, yang berjudul “Pengaruh Upah Karyawan 

terhadap Kinerja Karyawan Bagian Lapangan pada 

Toko Classic dalam Persepektif Islam”. Dari penelitian 

tersebut menyebutkan bahwa upah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka 

hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini: 

       H2 : Upah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan 

3. Pengaruh Kepemimpinan dan Upah terhadap Kinerja 

Karyawan 

       Menurut teori dari Gibson bahwa kinerja sangat 

besar manfaatnya bagi karyawan maupun organisasi. 

Seluruh perusahaan atau organisasi dalam 

melaksanakan visi dan misinya sangat tergantung 

dengan peran kepemimpinan dan budaya yang ada di 

organisasi tersebut. Dari teori tersebut menyatakan 

bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Didukung dari 

penelitian terdahulu oleh M. Riskiansyah (2017). Dari 

penelitian tersebut menyebutkan bahwa upah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
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karyawan. Maka hipotesis yang dibangun dalam 

penelitian ini: 

       H3 : Kepemimpinan dan Upah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

       Rancangan penelitian merupakan sebuah desain 

bagaimana sebuah penelitian akan dilakukan. Desain 

tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap 

pertanyaan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode observasi, pengumpulan data diperoleh 

dengan menggunakan angket/kuesioner berupa pernyataan 

tertulis yang diberikan kepada karyawan untuk diisi dengan 

yang sebenarnya. Rancangan penelitian adalah pokok 

perencanaan dari seluruh kegiatan penelitian. Rancangan 

penelitian ini sangat berguna bagi peneliti agar 

penelitiannya dapat berjalan secara lancar dan hasil yang 

baik.47 

Sesuai dengan judulnya, yaitu pengaruh kepemimpinan 

dan upah terhadap kinerja karyawan, maka penelitian ini 

mengambil lokasi di perusahaan Bakpia Ahmad’s Family 

di Kabupaten Trenggalek. Lokasi tersebut dipilih karena 

Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family merupakan 

perusahaan yang baru berdiri pada tanggal 1 Januari 2017, 

namun perusahaan tersebut mampu memiliki konsumen 

yang relatif banyak.  

 

 

 

                                                           
47 Kun Maryati dan Juju Suryawati, Sosiologi (Jakarta: Erlangga, 2006), 

99. 



 

37 
 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

  Variabel independen sering disebut sebagai variabel 

stimulus, input, dan prediktor. Dalam bahasa Indonesia 

sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah 

variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya 

variabel dependen (variabel terikat). Jadi, variabel 

independen adalah variabel yang mempengaruhi. 

  Variabel dependen sering disebut sebagai variabel 

respon, 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.48 

  Variabel yang bisa dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan (X1) 

         Variabel kepemimpinan di sini sebagai variabel 

independen (variabel bebas), yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau diduga menjadi penyebab atas 

beberapa perubahan dalam variabel dependen (variabel 

terikat). Indikator kepemimpinan menggunakan teori 

dari Fiedler49, yaitu: 

a. Hubungan pimpinan-anggota, dimensi ini dapat 

diukur dengan  tingkat keyakinan, kepercayaan, dan 

hormat bawahan terhadap pimpinan mereka. 

b. Struktur tugas, dimensi ini dapat diukur dengan 

pemroseduran penugasan pekerjaan (terstruktur atau 

tidak terstruktur).  

                                                           
48 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2002), 3. 
49 Bangun, Manajemen Sumber …, 348. 
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c. Kekuasaan jabatan, dimensi ini diukur dengan 

tingkat pengaruh yang dimiliki pemimpin terhadap 

variabel kekuasaan seperti pekerjaan, memecat, 

mendisiplinkan, mempromosikan, dan menaikkan 

gaji. 

2. Upah (X2) 

       Variabel upah juga berfungsi sebagai variabel 

independen (variabel bebas).  Indikator upah 

menggunakan teori dari Simamora50, yaitu: 

a. Imbalan intrinsik, berasal dari keterlibatan dalam 

aktifitas-aktifitas tugas tertentu, seperti perasaan 

pencapaian pribadi dan kepuasan kerja. 

b. Imbalan ekstrinsik, dibagikan secara langsung oleh 

organisasi dan lebih berwujud, seperti upah dan 

tunjangan karyawan. 

3. Kinerja Karyawan (Y) 

  Variabel kinerja karyawan sebagai variabel 

dependen (variabel terikat) yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel independen (variabel bebas). Yang 

dimaksudkan kinerja karyawan di sini adalah kinerja 

berhubungan dengan aspek perilaku seseorang dalam 

melakukan tugas organisasi sesuai dengan wewenang 

yang telah ditetapkan. Indikator kinerja menggunakan 

teori dari John Miner51, yaitu: 

a. Kualitas, yaitu: tingkat kesalahan, kerusakan, 

kecermatan. 

                                                           
50 Yusuf, Manajemen Sumber …, 246. 
51 Sudarmanto, Kinerja dan …, 11-12. 
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b. Kuantitas, yaitu: jumlah pekerjaan yang dihasilkan. 

c. Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu: tingkat 

ketidakhadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif. 

d. Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Sumber 

1 
Kepemimpinan 

(X1)  

Kepemimpinan 
adalah 
kemampuan 
untuk 
mempengaruhi 
suatu 
kelompok 
menuju 
tercapainya 
tujuan-tujuan. 

1. Hubungan 
pemimpin-
anggota 

2. Struktur 
tugas 

3. Kekuasaan 
jabatan 

Arifin, M.. 
2010. 

Kepemimpinan 
dan Motivasi 

Kerja. 
Yogyakarta: 

Teras.  

2 Upah (X2) 

Upah adalah 
balas jasa yang 
adil dan layak 
diberikan 
kepada para 
pekerja atas 
jasa-jasanya 
dalam 
mencapai 
tujuan 
organisasi. 

1. Imbalan 
intrinsik 

2. Imbalan 
ekstrinsik 

Yusuf, 
Burhanuddin. 

2015.  
Manajemen 

Sumber Daya 
Manusia di 
Lembaga 
Keuangan 
Syariah. 

Jakarta: PT 
Raja Grafindo 

Persada. 

3 
Kinerja 

Karyawan (Y) 

Hasil kerja 
secara kualitas 
maupun 
kuantitas yang 
dicapai oleh 

1. Kualitas 
2. Kuantitas 
3. Penggunaa

n waktu 
dalam kerja 

Mangkunegara, 
Anwar Prabu. 

2000. 
Manajemen 

Sumber Daya 
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seorang 
pegawai dalam 
melaksanakan 
tugasnya 
sesuai dengan 
tanggung 
jawab yang 
diberikan 
kepadanya. 

4. Kerjasama 
dengan 
orang lain 
dalam 
bekerja 

Manusia 
Perusahaan. 
Bandung: PT 

Remaja 
Rosdkarya. 

 
C. Populasi dan Sampel 

       Populasi berarti serumpun atau sekelompok objek yang 

menjadi masalah sasaran penelitian. Sampel adalah bagian 

kecil dari populasi. Penelitian yang menggunakan seluruh 

anggota populasinya disebut sensus atau sampel total. 

Penggunaan berlaku jika anggota populasi relatif kecil. 

Untuk anggota populasi yang relatif besar, maka diperlukan 

mengambil sebagian anggota populasi dengan teknik 

tertentu yang disebut dengan teknik sampling.52 

1. Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda 

alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah 

yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh 

                                                           
52 Nur Asnawi dan Masyhuri, Manajemen Pemasaran (Malang: UIN 

Maliki Press, 2011), 117-118. 
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obyek atau subyek itu.53 Dari definisi tersebut, dapat 

ditentukan bahwa populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 70 orang. 

2. Sampel 

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya 

akan dapat diberlakukan untuk populasi.54 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila 

jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau 

pelelitian yang ingin membuat generalisasi dengan 

kesalahan yang relatif kecil.55 

D. Jenis dan Sumber Data 

      Aktivitas penelitian tidak terlepas dari keberadaan 

“data”yang merupakan bahan informasi utama untuk 

membuat gambaran spesifik tentang objek penelitian. Data 

merupakan semua fakta atau keterangan tentang sesuatu 

yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu 

informasi. Data penelitian bisa berasal dari berbagai hal 

                                                           
53 Sugiyono, Statistika untuk …, 55. 
54 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2018), 

118. 
55 Ibid., 124. 
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yang dikumpulkan dengan memakai berbagai teknik selama 

proses penelitian berlangsung. Berdasarkan sumbernya, 

data penelitian bisa dikelompokkan ke dalam 2 jenis yakni 

data primer dan data sekunder.56   

1. Data Primer 

       Merupakan data yang didapat/dikumpulkan oleh 

peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data 

primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru 

yang mempunyai sifat up to date. Untuk memperoleh 

data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara 

langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk 

mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, 

wawancara serta penyebaran kuesioner. Penelitian ini 

peneliti menggunakan data primer dengan cara 

menyebar kuesioner kepada responden. 

2. Data Sekunder 

       Merupakan data yang didapat/dikumpulkan peneliti 

dari semua sumber yang sudah ada dalam artian peneliti 

sebagai tangan kedua. Misalkan data yang diperoleh 

dari buku, misal: Jumlah karyawan pada pabrik roti 

pada tahun 2017 yang diperoleh dari Perusahaan terkait. 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan data 

sekunder. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Angket (Kuesioner) 

       Angket adalah sejumlah pertanyaan/pernyataan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

                                                           
56 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan 

Kuantitatif, 103. 
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dari responden. Bentuk penelitian ini adalah angket 

tertutup, yakni responden memberikan jawaban yang 

telah disediakan, dengan memberikan daftar pernyataan 

yang harus diisi oleh responden secara langsung di 

lokasi penelitian. Daftar pernyataan tersebut berkaitan 

dengan variabel kepemimpinan, upah dan kinerja 

karyawan.  

       Data yang diperoleh dari kuesioner akan diolah 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 

menggunakan skala likert sebagai berikut:57 

a. Sangat tidak setuju = 1 

b. Kurang setuju  = 2 

c. Netral   = 3 

d. Setuju   = 4 

e. Sangat setuju  = 5 

2. Observasi 

  Observasi adalah bentuk pengumpulan data primer 

yang selektif dalam mengamati segala interaksi dan 

fenomena yang terjadi. Dimana seorang peneliti 

mengamati langsung terhadap segala gejala obyek yang 

di selidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi 

dan kondisi tertentu. 

3. Wawancara 

       Wawancara yaitu teknik mengajukan pertanyaan 

secara langsung kepada narasumber. Dengan cara 

peneliti mengajukan pertanyaan mengenai 

kepemimpinan dan upah serta dampaknya terhadap 
                                                           

57 Irwan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian 
Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2004), 77. 
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kinerja karyawan. Sedangkan yang diwawancarai 

memberikan jawaban atas pertanyaan. Metode ini 

digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari 

responden dan informan. 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

       Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan 

kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber 

data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan.58  

       Dalam penelitian kuantitatif, dapat menganalisis data 

dan mendeskripsikannya dengan rumus statistik. Dalam 

perhitungan statistik, alat yang sering digunakan adalah 

olah data SPSS, karena pengolahan dan analisis data 

kuantitatif lebih mudah diaplikasikan ke dalam hasil data 

penelitian. Peneliti menggunakan data SPSS versi 21.00. 

1. Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

       Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur itu 

valid). Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang hendak 

diukur. Pengukuran dapat dilakukan secara 

langsung, melalui ukuran pengganti atau melalui 

pengukuran tidak langsung, dengan konstruk-

                                                           
58 Sugiono, Metode Penelitian …, 147. 
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konstruk pengujian.59 Sedangkan reliabilitas adalah 

derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang 

ditunjukkan oleh instrumen penelitian.60 

       Sebelum melakukan analisis data-data 

penelitian, uji validitas dan reliabilitas instrumen 

penelitian perlu dilakukan. Pengujian instrumen 

penelitian ini menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas Alpha dengan bantuan program SPSS 

(Statistics Package for Social Sciences) for 

windows. 

       Untuk menguji validitas dan reliabilitas data, 

maka materi item pertanyaan dalam kuesioner dapat 

diuji coba kelayakannya terhadap 30 responden. Hal 

ini dilakukan agar tidak terdapat pertanyaan yang 

samar ataupun kurang bisa dipahami oleh responden 

dari seluruh item pertanyaan yang diajukan. 

Sehingga butir-butir pertanyaan tersebut benar-

benar bisa mengukur apa yang diukur dan 

menunjukkan keabsahan suatu alat ukur. 

      Menguji validitas dengan melihat nilai r pada 

kolom correted item-total correlation pada tabel 

item-total statistics, kemudian dibandingkan dengan 

r tabel. Menguji reliabilitas dengan melihat nilai r 

Alpha  yang terletak di akhir output, kemudian 

dibandingkan dengan r tabel. Data yang reliabel 

yaitu jika CA > 0,6. 

                                                           
59 Supriyono, Akuntansi Keperilakuan (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2018), 49. 
60 Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 126. 
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Kriteria uji validitas adalah: 

1) Jika koefisien korelasi > r tabel (0,361), maka 

butir atau variabel tersebut valid. 

2) Jika koefisien korelasi < r tabel (0,361), maka 

butir atau variabel tersebut tidak valid. 

       Adapun cara menghitungnya yaitu dengan 

menggunakan korelasi product moment dengan 

rumus:61 

���  =
     � ∑ ���� –(∑ ��) (∑ ��)        

�(� ∑ ��
�� (��)�)(∑ ����(��)�  )

 

Dimana: 

rxy   = Korelasi antara variable x dengan y 

∑x   = Jumlah seluruh nilai x 

∑y   = Jumlah seluruh nilai y 

∑xy = Jumlah perkalian antara nilai x dan 

nilai y 

n  = Number of cases 

b.  Uji Reliabilitas 

       Reliabilitas adalah derajat ketepatan alat tersebut 

dalam mengukur apa yang diukurnya. Artinya kapan 

pun alat penilaian tersebut akan digunakan akan 

memberikan hasil yang relatif sama. Apabila nilai 

cronbach’s alpha suatu variabel > 0,60, maka indikator 

yang digunakan oleh variabel adalah reliabel, 

sedangkan apabila nilai cronbach’s alpha suatu variabel 

                                                           
61 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, Analisis Korelasi, 

Regresi, dan Jalur dalam Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 31. 
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< 0,60, maka indikator yang digunakan oleh variabel 

adalah tidak reliabel.62 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

       Uji normalitas merupakan pengujian yang 

digunakan untuk mengetahui apakah distribusi 

sebuah data akan mengikuti atau mendekati 

distribusi normal, dikatakan data yang baik yaitu 

data yang mempunyai pola seperti distribusi 

normal, yakni distribusi normal, distribusi tersebut 

tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan. 

Untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran 

data, maka dilakukan perhitungan uji normalitas 

sebaran dengan uji statistik kolmogrov-smirnov (K-

S).63 

Kriteria uji normalitas adalah: 

1) Jika sig < 0,05 maka sebarannya dinyatakan 

tidak normal. 

2) Jika sig > 0,05 maka sebarannya berdistribusi 

normal.64 

b. Uji Heteroskedastisitas 

       Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variansi dari suatu pengamatan ke 

                                                           
62 Arief Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1982), 295 
63 Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika dalam 

Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 265. 
64 Singgih Santoso, Statistik Multivariat (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2010), 43. 
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pengamatan lain, jika residual pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan apabila jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser.65 

Kriteria uji heteroskedastisitas adalah: 

1) Dengan melihat apakah titik-titik memiliki pola 

tertentu yang teratur seperti bergelombang, 

melebar kemudian menyempit, jika terjadi maka 

mengindikasikan terdapat heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta 

titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y maka mengindikasikan tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Linieritas 

       Uji Linieritas merupakan uji kelinieran garis 

regresi. Uji linieritas digunakan pada analisis regresi 

linier sederhana dan analisis regresi linier ganda. 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah 

dua variabel mempunyai hubungan yang linier 

secara signifikan atau tidak. Uji linieritas dilakukan 

dengan cara mencari model garis regresi dari 

variabel independen (X) terhadap variabel dependen 

(Y).66 

Kriteria uji linieritas adalah: 

1) Jika nilai deviation from linierity sig. > 0,05, 

maka ada hubungan yang linier secara 
                                                           

65 Zulfikar, Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika 
(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 224. 

66 Wulansari, Aplikasi Statistika …, 55. 
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signifikan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

2) Jika nilai deviation from linierity sig. < 0,05, 

maka tidak ada hubungan yang linier secara 

signifikan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

d. Uji Autokorelasi 

        Uji Autokorelasi yaitu korelasi antara variabel 

gangguan satu observasi dengan variabel gangguan 

observasi lain. Autokorelasi ini seringkali muncul 

pada data time series. Salah satu asumsi metode 

OLS adalah tidak adanya korelasi antara variabel 

gangguan.67 Uji Autokorelasi dalam penelitian ini 

dapat diketahui dengan melihat kriteria Durbin-

Watson. 

Kriteria uji autokorelasi adalah: 

Nilai d Keterangan 

<1,10 Ada autokorelasi 

1,10 – 1,54 Tidak ada kesimpulan 

1,55 – 2,46 Tidak ada autokorelasi 

2,46 – 2,90 Tidak ada kesimpulan 

>2,91 Ada autokorelasi 

e. Uji Multikolinearitas 

        Uji Multikolinieritas adalah untuk melihat ada 

atau tidaknya korelasi tinggi antara variabel bebas 

dalam suatu model regresi linier berganda. 

Hubungan antara variabel bebas terhadap variabel 

                                                           
67 Agus widarjono, Analisis Multivariat Terapan (Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, 2015), 78 
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terikatnya menjadi terganggu, apabila ada korelasi 

yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya.68 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas 

digunakan Variance Inflation Factor (VIF). 

Kriteria uji multikolonieritas adalah:69 

1) Tolerance value < 0.10 dan VIF  > 10 maka 

terjadi multikolinieritas 

2) Tolerance value > 0.10 dan VIF  < 10 maka 

tidak terjadi multikolinieritas 

3. Analisis Regresi Linier Sederhana 

       Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).70 Analisis 

regresi linier (garis lurus) sederhana digunakan 

persamaan untuk garis regresi sebagai berikut: 

       Y = a + b.X 

        Dimana:  

    Y           = Variabel terikat 

    X        = Variabel bebas 

    a dan b  = Konstanta 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

       Dalam analisis regresi dan korelasi sederhana 

jumlah variabel independen yang digunakan adalah 

sebanyak satu variabel. Sedangkan untuk analisis 

regresi dan korelasi berganda, jumlah variabel 

independen yang digunakan lebih dari satu variabel. 

                                                           
68 Yeri Sutopo dan Ahmad Slamet, Statistika Inferensial (Jakarta: CV 

Andi Offset, 2017), 107. 
69 Ibid., 107. 
70 Danang Sunyoto, Praktik SPSS,….. 121. 
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Dengan demikian model persamaan regresi linier 

berganda adalah:71 

Y = a + b1 x1 + b2 x2 + e 

Dimana: 

Y : Kinerja karyawan 

x1 : Kepemimpinan 

x2 : Upah 

b12 : Koefisien regresi berganda 

a : Konstanta 

e : Standar error 

5. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

       R2 digunakan untuk menentukan seberapa besar 

variasi variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan 

oleh variabel independen (X1 dan X2).
72 R2 pada 

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai 

koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. 

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas.73  

       Nilai koefisien determinasi berbeda antara 0 

sampai dengan 1. Semakin mendekati 1 maka 

variabel bebas hampir menunjukkan semakin 

                                                           
71 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, Analisis Korelasi, 

Regresi, dan Jalur dalam Penelitian. 199. 
72 Slamet Santoso, Statistika (Ponorogo: Umpo Press, 2011),  138. 
73 Moh Sidik Priadana dan Saludin Muis, Metodologi Penelitian 

Ekonomi dan Bisnis ; Dilengkapi Alat Bantu Minitab untuk Pengolahan 
Data Edisi 2 (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), 151. 
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kuatnya kemampuan menjelaskan dari perubahan 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada 

penelitian ini juga akan digunakan koefisien 

determinasi yang telah disesuaikan dengan jumlah 

variabel dan jumlah observasinya, karena lebih 

menggambarkan kemampuan yang sebenarnya dari 

variabel independen untuk menjelaskan variabel 

dependen.74 

b. Uji t 

       Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk 

menguji bagaimana pengaruh dari masing-masing 

variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap 

variabel terikatnya. Uji t dapat digunakan ketika 

informasi mengenai nilai variance (ragam) populasi 

tidak bisa diketahui. Uji t ini dapat dilakukan yaitu 

dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau 

dengan cara melihat kolom signifikansi pada 

masing-masing t hitung.75 Hasil uji t dapat dilihat 

pada output Coefficients dari hasil analisis regresi 

linier berganda.76 

Kriteria uji t adalah: 

a) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis 

ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). ini 

berarti secara parsial variabel independen tidak 

                                                           
74 Danang Sunyoto, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis (Yogyakarta: 

CAPS, 2011), 88-87 
75 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 127. 
76 Sugiyono, Metode Penelitian …., 150. 

https://www.statistikian.com/2012/08/membuat-r-tabel-dalam-excel.html
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mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

b) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis 

diterima (koefisien regresi signifikan). ini 

berarti secara parsial variabel independen 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

c. Uji  F 

       Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan 

F hitung dengan F tabel , jika F hitung < F tabel, 

maka model tidak signifikan, hal ini juga ditandai 

nilai kolom signifikansi (%) akan lebih besar dari 

alpha. Dan sebaliknya, jika F hitung > F tabel, (Ho 

di tolak Ha diterima) maka model signifikan atau 

bisa dilihat dalam kolom signifikansi pada Anova.77 

Kriteria uji F adalah: 

1) Taraf signifikan α = 0,05. 

2) H0 akan ditolak jika Fhitung > Ftabel artinya 

variabel independen (X) secara bersama-sama 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (Y). 

3) Ha akan diterima jika Fhitung < Ftabel artinya 

variabel independen (X) secara bersama-sama 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Y). 

 

 

 

                                                           
77 Ibid., 153. 

https://www.statistikian.com/2012/07/f-tabel-dalam-excel.html
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Berdirinya Usaha 

Awal mula berdirinya usaha bakpia “Ahmad’s 

Family” ini adalah ketika pemilik dari usaha ini yakni 

Ibu Siti Zubaidah bekerja di pabrik kue bakpia yang 

bertempat di Pasuruan. Ibu Siti Zubaidah memulai 

mencari pengalaman di Pasuruan sejak tahun 2013. Dan 

ketika sudah berjalan selama tiga tahun bapak dari Ibu 

Siti Zubaidah sakit, sehingga Ibu Siti harus keluar dari 

pekerjaannya.  

Melihat di Dusun Gembleb78 tersebut belum ada 

usaha bakpia, maka Ibu Siti tertarik untuk membuka 

usaha bakpia. Pada tanggal 1 Januari 2017, Ibu Siti 

Zubaidah memulai untuk membuka bisnis kecil-kecilan 

dengan membuat bakpia, bekal pengalaman dari 

Pasuruan tersebut. Ibu Siti Zubaidah di awal berbisnis 

menjual barang dagangannya dengan cara menitipkan 

barang dagangan di toko-toko terdekat.79 

2. Visi dan Misi 

Visi 

Mewujudkan industri yang berguna dan bermanfaat 

bagi masyarakat sekitar serta menciptakan produk yang 

dapat diterima masyarakat banyak. 

 

 

                                                           
78 Gembleb adalah nama Dusun yang ada di wilayah Trenggalek.  
79 “Siti Zubaidah, Wawancara, 29 Maret 2019” 
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Misi 

a. Menjalankan industri tanpa mengganggu 

masyarakat sekitar, 

b. Mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam 

menjalankan industri, 

c. Mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam 

mendapatkan manfaat dari keberadaan industri, 

d. Memproduksi tanpa mengurangi atau menambah 

takaran, 

e. Memprioritaskan pesanan.80 

B. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

1. Uji Validitas  

       Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kevalidan indikator yang digunakan sebagai alat ukur 

variabel. Pengujian validitas menggunakan regresi 

linier yang dilakukan dengan menghitung regresi antara 

skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor 

variabel. Sebelum dilakukan penelitian yang 

sesungguhnya, penulis terlebih dahulu melakukan uji 

coba kuesioner yang diberikan kepada 30 responden di 

perusahaan lain yang mempunyai karakter yang sama. 

Untuk menguji validitas instrumen dengan melihat nilai 

correlation coefficient.81  

Kriteria uji validitas adalah: 

a. Apabila r hitung > r tabel, maka kuesioner tersebut 

valid, 

                                                           
80 Ibid. 
81Budi Susetyo. Statistika untuk Analisis Data Penelitian dilengkapi 

cara perhitungan dengan SPSS dan MS Office Excel (Bandung: Refika 
Aditama, 2010), 281. 
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b. Apabila r hitung < r tabel, maka kuesioner tersebut 

tidak valid. 

Berikut ini hasil uji validitas masing-masing 

indikator: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas 

Variabel No.Item R Hitung R Tabel Keputusan 

Kepemimpinan       

X1 

1 0.604 0.361 Valid 

2 0.702 0.361 Valid 

3 0.759 0.361 Valid 

4 0.663 0.361 Valid 

5 0.781 0.361 Valid 

6 0.712 0.361 Valid 

Upah       

X2 

1 0.740 0.361 Valid 

2 0.690 0.361 Valid 

3 0.726 0.361 Valid 

4 0.690 0.361 Valid 

Kinerja Karyawan       

Y 

1 0.602 0.361 Valid 

2 0.656 0.361 Valid 

3 0.646 0.361 Valid 

4 0.682 0.361 Valid 

5 0.622 0.361 Valid 

6 0.571 0.361 Valid 

7 0.649 0.361 Valid 

8 0.581 0.361 Valid 

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 
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       Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai r hitung 

untuk masing-masing item memiliki r hitung lebih 

besar dan positif dibanding r tabel untuk sampel 30 

dan alpha 5% (0.05). Diperoleh r tabel > 0.361 

maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator 

dari kedua variabel X dan Y adalah valid. 

2. Uji Reliabilitas 

       Untuk menguji reliabilitas item diuji dengan 

melihat koefisien alpha dengan melakukan reliability 

analysis dengan program SPSS versi 21.00. akan dilihat 

nilai cronbach-alpha untuk reliabilitas keseluruhan 

item dalam suatu variabel. Apabila nilai cronbach-

alpha suatu variabel > 0.60 maka indikator yang 

digunakan oleh variabel tersebut reliabel.82 Adapun 

hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Cronbach Alpha Kriteria Keputusan 

X1 0.895 >0.60 Reliabel 

X2 0.795 >0.60 Reliabel 

Y 0.887 >0.60 Reliabel 

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

       Hasil uji reliabilitas memperlihatkan nilai 

Cronbach Alpha semua variabel diatas 0.60, sehingga 

dapat disimpulkan indikator yang digunakan oleh 

variabel kepemimpinan dan upah dapat dipercaya atau 

                                                           
82 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus Dilengkapi Contoh 

Penelitian Bidang Ekonomi (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 110. 
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handal untuk digunakan sebagai alat ukur variabel 

kinerja karyawan.  

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

       Dari hasil penyebaran kuesioner, maka jumlah 

responden pria dan wanita sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Jenis Kelamin Responden 
No Kategori Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 Pria 23 33% 

2 Wanita 47 67% 

 Jumlah 70 100% 

       Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden adalah wanita. 

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

       Umur responden penelitian dapat diketahui dari 

hasil  pengelompokkan responden berdasarkan umur 

berikut ini: 

Tabel 4.4 

Umur Responden 
No Kategori Umur Jumlah Presentase 

1 < 20 tahun 7 10% 

2 20 – 30 tahun 16 23% 

3 30 – 40 tahun 35 50% 

4 < 40 tahun 12 17% 

 Jumlah 70 100% 

       Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden adalah berusia 30 – 40 tahun. 

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Terakhir 
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       Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden 

dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 

Pendidikan Responden 
No Kategori Pendidikan Jumlah Presentase 

1 SD 9 13% 

2 SMP 13 19% 

3 SMA 34 48% 

4 Sarjana 14 20% 

 Jumlah 70 100% 

       Berdasarkan tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden adalah berpendidikan terakhir 

SMA. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

       Pengujian normalitas data digunakan untuk 

mengetahui bentuk distribusi data (sampel) yang 

digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan 

harus berbentuk distribusi normal khususnya untuk 

statistika parametrik. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan uji normalitas kolmogorov-smirnov. 

Hasil data SPSS adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 70 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.26363301 
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Most Extreme Differences 

Absolute .077 

Positive .077 

Negative -.038 

Kolmogorov-Smirnov Z .646 

Asymp. Sig. (2-tailed) .798 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

       Output diatas menunjukkan besarnya nilai 

signifikan kolmogorov-smirnov adalah 0.798 lebih 

besar dari 0.05 yang menunjukkan data berdistribusi 

normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 
       Perhitungan ada tidaknya gejala ini dapat dilakukan 

dengan cara menentukan formulasi regresi linear berganda 

dengan menggunakan harga mutlak residual sebagai variabel 

dependen (variabel terikat). Kemudian melakukan regresi 

linier berganda dengan variabel dependennya adalah harga 

mutlak residual. Hasil perhitungan data dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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      Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

       Dari output dapat diketahui bahwa titik-titik 

tidak membentuk pola yang jelas (titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu 

Y), jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

c. Uji Linieritas  

       Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui 

apakah dua variabel mempunyai hubungan yang 

linier secara signifikan atau tidak. Uji linieritas 

dilakukan dengan cara mencari model garis regresi 

dari variabel independen  (X) terhadap variabel 

dependen (Y).83 Hasil perhitungan data dapat dilihat 

sebagai berikut: 

                                                           
83 Wulansari, Aplikasi Statistika …, 55. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Linieritas 
ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups 

(Combin

ed) 

86.022 9 9.558 5.549 .000 

Linearity 70.009 1 70.009 40.644 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

16.013 8 2.002 1.162 .337 

Within Groups 103.350 60 1.722   

Total 189.371 69    

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

       Dari output di atas terdapat nilai deviation from 

linierity yaitu  0,337 > 0,05. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang linier dan signifikan 

antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

d. Uji Autokorelasi 

       Autokorelasi berarti terdapatnya hubungan 

antar anggota sampel atau data pengamatan yang 

diurutkan berdasarkan waktu. Untuk melihat hasil 

perhitungan uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai 

Durbin Watson yang diperoleh dari program SPSS 

21.00. seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 
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1 .647a .418 .401 1.282 1.771 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

       Terjadi autokorelasi jika angka Durbin Watson 

(DW): 1 > DW > 3, dan berdasarkan hasil output 

pada tabel 4.9 bahwa nilai DW sebesar 1.771, 

sehingga nilai DW: 1 < 1 .771 < 3, maka dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

autokorelasi. 

e. Uji Multikolinieritas 

       Nilai yang dipakai untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini yaitu 

dengan melihat tolerance value dan VIF dengan 

kesimpulan: 

1. Tolerance value < 0,10 dan VIF  > 10 maka 

terjadi multikolinieritas 

2. Tolerance value > 0,10 dan VIF  < 10 maka 

terjadi multikolinieritas 

       Hasil perhitungan uji multikolinieritas pada 

penelitian ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 
(Const

ant) 

12.725 1.902  6.691 .000   
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Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

        Berdasarkan hasil output yang ada dalam tabel 

4.10 di atas, dapat dijelaskan bahwa dengan nilai 

tolerance semua variabel sebesar 0,909 > 0,10 dan 

nilai VIF untuk semua variabel sebesar 1,100 < 10, 

dengan demikian dapat disimpulkan penelitian ini 

tidak terjadi multikolinieritas. 

2.  Analisis Regresi Linier Sederhana 

       Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikansi antara 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 84 hasil 

output analisis regresi linier sederhana adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Linieritas X1 dengan Y 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .608
a
 .370 .360 1.325 

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan 

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

      Dari hasil output di atas menunjukkan bahwa 

koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,608 

yang mengartikan bahwa kepemimpinan memiliki 

hubungan positif terhadap kinerja karyawan. Koefisien 

                                                           
84 Danang Sunyoto, Praktik SPSS,…… 121. 

X1 
.428 .078 .538 5.511 .000 .909 1.10

0 

X2 
.199 .084 .231 2.363 .021 .909 1.10

0 

a. Dependent Variable: Y 
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determinasi (R Square) sebesar 0,370 menunjukkan 

bahwa kepemimpinan berpengaruh sebesar 37% 

terhadap kinerja karyawan dan 63% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Linieritas X2 dengan Y 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Err or of 

the Estimate 

1 .603
a
 .354 .344 1.116 

a. Predictors: (Constant), Upah 

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

       Dari hasil output di atas menunjukkan bahwa 

koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,603 

yang mengartikan bahwa upah memiliki hubungan 

positif terhadap kinerja karyawan. Koefisien 

determinasi (R Square) sebesar 0,354 menunjukkan 

bahwa upah berpengaruh sebesar 35,4% terhadap 

kinerja karyawan dan 64,6% lainnya dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

       Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi 

berganda untuk mengetahui satu variabel terikat 

(dependent) dan dua atau lebih variabel bebas 

(independent) secara bersama-sama atau simultan. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

kepemimpinan dan upah, sedangkan variabel terikat 

adalah kinerja karyawan. Hasil perhitungan regresi 

linier berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.13 
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Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
                                            Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 
12.7

25 

1.902  6.691 .000 

X1 .428 .078 .538 5.511 .000 

X2 .199 .084 .231 2.363 .021 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

       Berdasarkan output yang ditampilkan dalam tabel 

4.13 di atas dapat dijelaskan bahwa persamaan analisis 

regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Y = 12.725 + 0,428X1 + 0,199X2 + error 

Keterangan: 

a. Konstanta (b0) Nilai konstanta (b0) sebesar 12.725 

menunjukkan bahwa, apabila variabel independen 

X1 dan X2 nol atau tidak ada maka kinerja karyawan 

adalah sebesar 12.725 satuan. 

b. Konstanta (b1) Untuk Variabel X1 

(kepemimpinan) Besarnya nilai koefisien regresi 

(b1) sebesar 0,428. Nilai (b1) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara 

variabel kepemimpinan (X1) dengan kinerja 

karyawan (Y). Jika kepemimpinan ditingkatkan 

maka kinerja karyawan menjadi meningkat. Nilai 

koefisien regresi (b1) sebesar 0,428 artinya jika 

kepemimpinan dinaikkan sebesar 1 satuan atau 
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dinaikkan satu tingkat, maka kinerja karyawan naik 

sebesar 0,428 satuan dengan asumsi variabel 

independen yang lain tetap. 

c. Konstanta (b2) Untuk Variabel X2 (upah) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,199 

Nilai (b2) yang positif menunjukkan adanya 

hubungan yang searah antara variabel upah (X2) 

dengan variabel kinerja karyawan (Y). Jika upah 

ditingkatkan maka kinerja karyawan menjadi 

meningkat. Nilai koefisien regresi (b2) sebesar 

0,199 artinya jika upah dinaikkan sebesar 1 satuan 

atau dinaikkan satu tingkat, maka kinerja karyawan 

naik sebesar 0,199 satuan dengan asumsi variabel 

independen yang lain tetap. 

4. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

       Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

bebas yaitu Kepemimpinan (X1) dan Upah (X2) 

terhadap Kinerja Karyawan di Perusahaan Bakpia 

Ahmads Family (Y) dapat dilihat dari hasil 

pengolahan data menggunakan program SPSS 

21.00. sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Koefisien Determinasi Regresi Linier Berganda 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .647a .418 .401 1.282 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 
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       Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui 

bahwa besarnya nilai koefisien determinasi 

ditunjukkan oleh nilai R2  pada R Square. Yaitu 

sebesar 0,418 atau 41,8% yang artinya bahwa peran 

atau kontribusi semua variabel independen yakni 

Kepemimpinan dan Upah mampu menjelaskan 

variabel dependen yakni Kinerja Karyawan sebesar 

41,8% sedangkan sisanya sebesar 58,2% 

diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan 

dalam penelitian ini. 

b.  Uji Parsial (Uji t) 

       Penelitian ini menggunakan uji parsial t untuk 

mengetahui pengaruh satu variabel bebas 

(independent) terhadap variabel terikat (dependent). 

Hasil perhitungan uji parsial t bisa dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji t 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 12.725 1.902  6.691 .000 

X1 .428 .078 .538 5.511 .000 

X2 .199 .084 .231 2.363 .021 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

       Berdasarkan hasil output yang ditampilkan 

pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa: 
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1) Nilai t hitung pada koefisien X1 

(kepemimpinan) mempunyai nilai t hitung > t 

tabel  (5,511 > 1,995), sehingga Ho ditolak dan 

Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa: 

H1  = Kepemimpinan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

2) Nilai t hitung pada koefisien X2 (upah) 

mempunyai nilai t hitung > t tabel (2,363 > 

1,995), sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa: 

H2 = Upah berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja   karyawan 

c. Uji Kesesuaian Model (Uji F) 

       Penelitian ini menggunakan uji kesesuaian 

model F atau bersama-sama untuk mengetahui 

pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Hasil perhitungan uji kesesuaian model (uji 

F) bisa dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji F 
ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 79.194 2 39.597 24.080 .000b 

Residual 110.177 67 1.644   

Total 189.371 69    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 
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       Berdasarkan hasil output yang ditampilkan 

pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Nilai F 

hitung > F tabel  (24,080  > 3,132), sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa kepemimpinan dan upah berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

E. Pembahasan dan Interpretasi 

1. Pembahasan  

a. Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja 

Karyawan pada Perusahaan Bakpia Ahmad’s 

Family di Kabupaten Trenggalek 

      Hasil analisis dengan bantuan program 

komputer SPSS 21 for windows menunjukkan 

koefisien korelasi sebesar 0,608 dan koefisien 

determinasi R2 sebesar 0,370 yang berarti bahwa 

terdapat pengaruh yang positif kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Bakpia 

Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek sebesar 

37% dan lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

 Uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa thitung 

sebesar 5,511 dengan signifikansi 0,000 dan nilai 

ttabel 1,995 maka thitung > ttabel atau 5,511 > 1,995 

artinya kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten 

Trenggalek. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori 

yang diungkapkan oleh Moeller dan Witt bahwa 

seorang pemimpin memiliki pengaruh besar dalam 
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mendorong peningkatan kinerja para karyawan. 

Peningkatan kualitas kinerja bawahan memiliki 

pengaruh pada penciptaan kualitas kerja sesuai 

dengan pengharapan. 

b. Pengaruh Upah terhadap Kinerja Karyawan pada 

Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten 

Trenggalek 

Hasil analisis dengan bantuan program 

komputer SPSS 21 for windows menunjukkan 

koefisien korelasi sebesar 0,603 dan koefisien 

determinasi R2 sebesar 0,354 yang berarti bahwa 

terdapat pengaruh yang positif upah terhadap 

kinerja karyawan pada Perusahaan Bakpia Ahmad’s 

Family di Kabupaten Trenggalek sebesar 35,4% dan 

lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

 Uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa thitung 

sebesar 2,363 dengan signifikansi 0,021 dan nilai 

ttabel 1,995 maka thitung > ttabel atau 2,363 > 1,995 

artinya upah berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

       Dapat disimpulkan bahwa upah berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Bakpia 

Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori yang diungkapkan 

oleh Brown bahwa peningkatan upah sesuai dengan 

kinerja dapat dijadikan sebagai upaya untuk 

mendorong kinerja karyawan mereka.  

c. Pengaruh Kepemimpinan dan Upah terhadap 

Kinerja Karyawan pada Perusahaan Bakpia 

Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek 
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       Hasil analisis dengan bantuan program 

komputer SPSS 21 for windows menunjukkan 

koefisien korelasi sebesar 0,647 dan koefisien 

determinasi R2 sebesar 0,418 yang berarti bahwa 

terdapat pengaruh yang positif kepemimpinan dan 

upah terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan 

Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek 

sebesar 41,8% dan lainnya dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

 Uji F yang dilakukan menunjukkan bahwa 

Fhitung sebesar 24,080 dengan signifikansi 0,000. 

Sedangkan untuk nilai Ftabel (n-2) = 70-2 = 68 

diperoleh nilai 3,132 maka Fhitung > Ftabel atau 24,080 

> 3.132 sehingga secara simultan (bersama-sama) 

kepemimpinan dan upah berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

       Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan 

upah berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten 

Trenggalek. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori 

yang diungkapkan oleh Gibson bahwa kinerja 

sangat besar manfaatnya bagi karyawan maupun 

organisasi. Seluruh perusahaan atau organisasi 

dalam melaksanakan visi dan misinya sangat 

tergantung dengan peran kepemimpinan dan budaya 

yang ada di organisasi tersebut. 

2. Interpretasi 

       Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat 

dikembangkan strategi yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan. Pihak manajemen hendaknya 
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memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan di antaranya: 

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepemimpinan merupakan faktor yang paling 

signifikan atau dominan terhadap kinerja karyawan 

pada Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di 

Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, diharapkan 

Perusahaan Bakpia Ahmads family dapat 

mempertahankan atau meningkatkan faktor-faktor 

dari kepemimpinan tersebut. Upaya memimpin 

yang diharapkan oleh karyawan salah satunya 

dengan cara mempererat hubungan antara pimpinan 

dengan anggota, hal ini dapat ditingkatkan salah 

satunya dengan menjalin komunikasi yang baik 

antara atasan dengan bawahan. Semakin baik 

kepemimpinan yang ada akan meningkatkan kinerja 

dari para karyawan. Namun sebaliknya, Semakin 

buruk kepemimpinan yang ada akan menurunkan 

kinerja dari para karyawan. 

b. Dari segi upah yang merupakan variabel kedua 

setelah kepemimpinan memberikan pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten 

Trenggalek. Oleh karena itu, diharapkan Perusahaan 

Bakpia Ahmad’s Family dapat mempertahankan 

atau bahkan meningkatkan faktor-faktor upah 

tersebut. 

 

 

 



 

74 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas serta 

berdasarkan data yang penulis peroleh dari penelitian 

sebagaimana yang telah dibahas dalam skripsi ini, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel kepemimpinan berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten 

Trenggalek, yang ditunjukkan dengan nilai t hitung > t 

tabel yaitu (5,511 > 1,995) dengan signifikan 0,000 di 

bawah α (0,05) 

2. Secara parsial variabel upah berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan diperoleh 

nilai t hitung > t tabel (2,363 > 1,995) dengan 

signifikan 0,021 di bawah α (0,05) 

3. Secara simultan variabel kepemimpinan dan upah 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada Perusahaan Bakpia Ahmads 

Family di Kabupaten Trenggalek, yang ditunjukkan 

dengan nilai F hitung > F tabel (24,080  > 3,132) 

dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

B. Saran  

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dikemukakan, maka untuk meningkatkan kinerja 

karyawan pada Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di 

Kabupaten Trenggalek, penulis menyarankan: 

1. Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten 

Trenggalek harus dapat meningkatkan 
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kepemimpinannya sehingga perusahaan dapat 

memberikan motivasi dan dorongan yang kuat 

dengan cara: menertibkan segala peraturan yang ada 

di perusahaan bakpia dan apabila ada yang 

melanggar harus diberikan sanksi. 

2. Upah yang diberikan selain disesuaikan dengan 

UMK, juga disesuaikan dengan kinerja para 

karyawannya agar para karyawan bersemangat 

dalam bekerjanya, sehingga hal ini pun akan 

berdampak baik bagi perusahaan. 

3. Bagi karyawan harus senantiasa mematuhi 

peraturan yang diberikan oleh pimpinan dan selalu 

menjaga komunikasi antara atasan dengan bawahan 

agar sebuah pekerjaan yang dirasa sulit dapat 

dipecahkan dengan baik. 
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