
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah PT. Pos Indonesia (Persero) 

 Pos Indonesia merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang 

bergerak di bidang jasa kurir, logistik dan transaksi keuangan. Nama PT Pos 

Indonesia (Persero) secara resmi digunakan pada tahun 1995, setelah sebelumnya 

menggunakan nama dinas PTT (Posts Telegraaf end Telefoon Diensts) pada 

Tahun 1906; kemudian berubah menjadi Djawatan PTT (Pos Telegraph and 

Telephone) pada tahun 1945; kemudian berubah status menjadi Perusahaan 

Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) di tahun 1961; dan menjadi PN Pos 

& Giro di tahun 1965, serta kemudian menjadi Perum Pos dan Giro di tahun 1978. 

 Pos Indonesia merupakan salah satu BUMN tertua di Indonesia. 

Keberadaannya di nusantara berawal dari perusahaan dagang Hindia Belanda atau 

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang mendirikan Kantor Pos pada 

tanggal 26 Agustus 1746 di Batavia (Jakarta) dengan maksud untuk memudahkan 

pengiriman surat, terutama dalam kegiatan perdagangan. 

 

 

 

 

 

 



4.1.2 Logo PT. Pos Indonesia (Persero) 

 

Gambar 4.1 Logo PT. Pos Indonesia (Persero) 

Sumber: Data PT. Pos Indonesia (Persero), 2012 

Makna dan arti logo perusahaan: 

1. Simbol burung merpati dalam posisi terbang dengan pandangan lurus ke 

depan, lima garis sayap yang berbentuk garis-garis kecepatan, memiliki 

arti/makna bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya 

mengutamakan pada kecepatan, ketepatan dan terpercaya. 

2. Simbol bola dunia melambangkan peran perusahaan sebagai 

penyelenggara layanan yang mampu menjadi sarana komunikasi dalam 

lingkup nasional maupun internasional. 

3. Tipe tulisan “POS INDONESIA” dengan huruf Futura Extra Bold 

memberikan ciri khas sebagai perusahaan kelas dunia. 

4. Warna Logo menggunakan warna korporat yaitu warna Pos Orange dan 

Abu-abu. Warna Pos orange mengandung makna dinamis dan cepat. 



Warna abu-abu yang merupakan warna natural mengandung makna 

modern dari sisi pendekatan bisnis. 

4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi 

  Visi yang ditetapkan bagi perusahaan adalah “To be the logistics 

from the East” atau “Menjadi raksasa logistik dari Timur”. Istilah 

“raksasa” biasanya digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang kuat dan 

berukuran lebih besar daripada ukuran normal. Sehingga dengan 

menggunakan istilah “raksasa” pada visi perusahaan, diharapkan 

stakeholder/pemangku kepentingan akan lebih mudah membayangkan 

perusahaan yang akan terjadi pada perusahaan di masa mendatang. 

2. Misi 

a. Menjadi aset yang berguna bagi bangsa dan negara 

 BUMN adalah perusahaan milik negara dan bangsa 

Indonesia. Memajukan aset bangsa menjadi makin bermanfaat adalah 

misi yang amat mulia bagi perusahaan. Melalui pengembangan aset 

yang makin berharga akan bisa membantu negara dalam setoran pajak 

maupun dividen. 

b. Menjadi tempat berkarya yang menyenangkan 

 Perusahaan menyadari benar bahwa kinerja terbaik hanya 

bisa dicapai jika karyawan merasa senang dan tenang dalam berkarya. 

Ketika karyawan bekerja dengan tenang dan senang, maka akan lebih 

mudah membangkitkan motivasi, kreativitas dan semangat juang untuk 

membentuk pos menjadi juara di industri pos dan logistik. 



c. Menjadi pilihan terbaik bagi para pelanggan  

 Persaingan makin berat, pilihan bagi pelanggan makin 

banyak dan makin beragam. Tidak ada pilihan lain bagi perusahaan 

kecuali dengan menyediakan variasi produk dan jasa yang dibutuhkan 

dan diinginkan oleh pelanggan dengan kualitas yang tinggi. Kualitas 

tinggi bukan lagi menjadi slogan saja, tapi kualitas tinggi telah menjadi 

“way of life” seluruh insan Pos. 

d. Senantiasa berjuang untuk memberi yang terbaik bagi masyarakat 

 Bekerja bukanlah sekedar cari nafkah. Bekerja adalah untuk 

berkarya. Kualitas karya haruslah meningkat dari hari ke hari. Melalui 

keyakinan terhadap perbaikan terus menerus setiap hari, perusahaan 

yakin akan bisa memberikan yang lebih baik bagi bangsa, negara, 

pelanggan, karyawan, masyarakat serta pemegang saham. 

3. Kredo 

  Sumber daya ada batasnya, tetapi kreativitas tak terbatas. Dengan 

iman kepada Tuhan dan persatuan, kita menuju kejayaan (Resources are 

Limited, Creativity is Unlimited. In God we trust, through unity we 

prosper). 

 

4.2 Karakteristik Responden 

 Dari hasil penyebaran kuesioner kepada semua karyawan PT Pos 

Indonesia Kota Kediri yang berjumlah 135 responden, maka dapat diperoleh 

gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin responden dan usia 

responden. Gambaran karakteristik responden secara rinci adalah sebagai berikut : 



4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1  

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
No Jenis Kelamin Jumlah 

Responden 

Persentase 

1 Laki-laki 107 79,26% 

2 Perempuan 28 20,74% 

 Jumlah 135 100,00% 

 Sumber : data primer diolah 2017 

 Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa responden berjenis 

kelamin laki-laki berjumlah 107 responden (79,26%) dan sebanyak 28 responden 

(20.74%) berjenis kelamin perempuan. Dari data tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan 

jenis kelamin perempuan. Banyaknya karyawan laki – laki dikarenakan terdapat 

beberapa pekerjaan dengan mobilitas cukup tinggi sehingga dibutuhkan karyawan 

yang memiliki ketahanan fisik yang kuat, tanggung jawab yang besar dan 

kecepatan kerja yang baik. 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 Data karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 

4.2. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.2  

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 
No Usia Jumlah Responden Persentase 

1 < 25 tahun 40 29,63% 

2 25 tahun s/d 35 tahun 57 42,22% 

3 > 35 tahun 38 28,15% 

 Jumlah 135 100,00% 

Sumber: data primer diolah 2017 

 Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa responden dengan 

katagori usia antara 25 tahun sampai dengan 35 tahun memiliki jumlah responden 

terbanyak sebesar 57 orang dengan persentase sebesar 42,22%, usia dibawah 25 

tahun sebesar 40 orang dengan persentase 29,63% dan usia lebih 35 tahun keatas 

memiliki jumlah responden terendah yaitu sebesar 38 orang dengan persentase 

sebesar 28,15%. Dengan banyaknya karyawan yang masuk katagori usia antara 25 

tahun sampai dengan 35 tahun, maka mayoritas karyawan PT Pos Indonesia Kota 

Kediri memiliki pengalaman yang cukup dan memiliki mobilitas kerja yang 

tinggi. 

 

4.3 Deskripsi Frekuensi Variabel 

 Deskripsi distribusi item ini digunakan untuk mengetahui variasi dan 

frekuensi jawaban responden terhadap item-item pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner. Berikut distribusi frekuensi jawaban dari semua responden yang akan 

dijelaskan: 

 

 



4.3.1 Distribusi Frekuensi Variabel Kepemimpinan Transformasional (X1) 

 Variabel kepemimpinan transformasional terdapat enam belas item 

pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden 

dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3  

Distribusi Frekuensi Variabel Kepemimpinan Transformasional (X1) 

 

Item 
5 4 3 2 1 Jumlah Rata-

rata F % f % f % f % f % Jumlah % 

X1.1 67 49.63 63 46.67 5 3.70 0 0.00 0 0.00 135 100 4.46 

X1.2 60 44.44 69 51.11 5 3.70 0 0.00 1 0.74 135 100 4.39 

X1.3 43 31.85 85 62.96 5 3.70 2 1.48 0 0.00 135 100 4.25 

X1.4 43 31.85 80 59.26 10 7.41 2 1.48 0 0.00 135 100 4.21 

X1.5 52 38.52 73 54.07 8 5.93 2 1.48 0 0.00 135 100 4.30 

X1.6 38 28.15 86 63.70 10 7.41 1 0.74 0 0.00 135 100 4.19 

X1.7 37 27.41 88 65.19 9 6.67 1 0.74 0 0.00 135 100 4.19 

X1.8 34 25.19 90 66.67 9 6.67 2 1.48 0 0.00 135 100 4.16 

X1.9 28 20.74 96 71.11 8 5.93 3 2.22 0 0.00 135 100 4.10 

X1.10 32 23.70 95 70.37 5 3.70 3 2.22 0 0.00 135 100 4.16 

X1.11 40 29.63 84 62.22 9 6.67 2 1.48 0 0.00 135 100 4.20 

X1.12 37 27.41 88 65.19 9 6.67 1 0.74 0 0.00 135 100 4.19 

X1.13 33 24.44 87 64.44 13 9.63 2 1.48 0 0.00 135 100 4.12 

X1.14 39 28.89 87 64.44 6 4.44 3 2.22 0 0.00 135 100 4.20 

X1.15 31 22.96 94 69.63 8 5.93 2 1.48 0 0.00 135 100 4.14 

X1.16 30 22.22 79 58.52 24 17.78 2 1.48 0 0.00 135 100 4.01 

  
4.20 

Sumber : data primer diolah  2017 

Pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 135 responden, dapat 

menghasilkan penilaian tentang variabel kepemimpinan transformasional. Hasil 

deskriptif didapatkan nilai rata–rata kepemimpinan transformasional sebesar 4,20. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional di PT Pos 

Indonesia (Persero) Kota Kediri sudah dapat dilaksanakan dengan baik. 

 

 



4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Komitmen Organisasi (X2) 

 Variabel komitmen organisasi terdapat delapan item pertanyaan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Variabel Komitmen Organisasi (X2) 

 

Item 
5 4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
f % f % f % f % f % Jumlah % 

X2.1 81 60.00 48 35.56 5 3.70 1 0.74 0 0.00 135 100 4.55 

X2.2 44 32.59 80 59.26 7 5.19 4 2.96 0 0.00 135 100 4.21 

X2.3 41 30.37 85 62.96 4 2.96 5 3.70 0 0.00 135 100 4.20 

X2.4 43 31.85 78 57.78 12 8.89 2 1.48 0 0.00 135 100 4.20 

X2.5 37 27.41 91 67.41 4 2.96 3 2.22 0 0.00 135 100 4.20 

X2.6 62 45.93 68 50.37 2 1.48 3 2.22 0 0.00 135 100 4.40 

X2.7 37 27.41 92 68.15 3 2.22 3 2.22 0 0.00 135 100 4.21 

X2.8 34 25.19 93 68.89 6 4.44 2 1.48 0 0.00 135 100 4.18 

    4.27 

Sumber : data primer diolah 2017 

 Pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 135 responden, dapat 

menghasilkan penilaian tentang variabel komitmen organisasi. Hasil deskriptif 

didapatkan nilai rata–rata komitmen organisasi sebesar 4,27. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa komitmen organisasi di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota 

Kediri memiliki komitmen yang tinggi. 

4.3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

 Variabel kinerja karyawan terdapat lima item pertanyaan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 

4.5. 

 

 

 

 



Tabel 4.5  

Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Karyawan(Y) 

 

Item 

5 4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 

f % F % f % f % f % Jumlah % 

Y1 32 23.70 96 71.11 4 2.96 3 2.22 0 0.00 135 100 4.16 

Y2 38 28.15 91 67.41 3 2.22 3 2.22 0 0.00 135 100 4.21 

Y3 44 32.59 83 61.48 5 3.70 3 2.22 0 0.00 135 100 4.24 

Y4 37 27.41 89 65.93 7 5.19 2 1.48 0 0.00 135 100 4.19 

Y5 47 34.81 82 60.74 5 3.70 1 0.74 0 0.00 135 100 4.30 

    4.22 

Sumber : data primer diolah 2017 

 Pada Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 135 responden, dapat 

dihasilkan penilaian tentang variabel kinerja karyawan. Hasil deskriptif 

didapatkan nilai rata–rata kinerja karyawan sebesar 4,22. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa kinerja karyawan di PT Pos Indonesia (Persero) Kota Kediri 

memiliki kemampuan bekerja yang sudah baik. 

 

4.4 Uji Instrumen Penelitian 

 Kuisioner dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisa. Oleh karena 

itu dalam analisa yang dilakukan lebih bertumpu pada skor responden pada tiap-

tiap pengamatan. Sedangkan benar tidaknya skor responden tersebut tergantung 

pada pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang baik harus memenuhi 

2 persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 

  



4.4.1 Uji Validitas 

 Pengujian validitas sangat diperlukan dalam suatu penelitian, khususnya 

yang menggunakan kuisioner dalam memperoleh data. Pengujian validitas 

dimaksudkan untuk mengetahui keabsahan antara konsep dan kenyataan empiris. 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan 

kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang ingin diukur atau dapat mengungkapkan data dari variabel 

yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan 

sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang 

variabel yang dimaksud. 

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-

masing faktor atau variabel dengan total faktor atau variabel tersebut dengan 

menggunakan korelasi (r) product moment. Kriteria pengujian untuk menerima 

atau menolak hipotesis adanya pernyataan yang valid atau tidak dapat dilakukan 

dengan: 

H0 : r = 0, tidak terdapat data yang valid pada tingkat kepercayaan (α) 5%. 

H1 : r ≠ 0, terdapat data yang valid pada tingkat kepercayaan (α) 5%. 

Hipotesa nol (H0) diterima apabila r hitung < r tabel, demikian sebaliknya 

hipotesa alternatif (H1) diterima apabila r hitung > r tabel. Pengujian validitas yang 

dilakukan dengan melalui program SPSS ver. 20.0 for windows dengan 

mengggunakan korelasi product moment menghasilkan nilai masing-masing item 

pernyataan dengan skor item pertanyaan secara keseluruhan dan untuk lebih 

jelasnya disajikan dalam Tabel 4.6. 

 



Tabel  4.6 Uji Validitas Variabel  

 

Item r hitung Sig. r Tabel Keterangan 

X1.1 0.663 0.000 0.3 Valid 

X1.2 0.586 0.000 0.3 Valid 

X1.3 0.752 0.000 0.3 Valid 

X1.4 0.658 0.000 0.3 Valid 

X1.5 0.679 0.000 0.3 Valid 

X1.6 0.563 0.000 0.3 Valid 

X1.7 0.642 0.000 0.3 Valid 

X1.8 0.703 0.000 0.3 Valid 

X1.9 0.586 0.000 0.3 Valid 

X1.10 0.746 0.000 0.3 Valid 

X1.11 0.571 0.000 0.3 Valid 

X1.12 0.709 0.000 0.3 Valid 

X1.13 0.717 0.000 0.3 Valid 

X1.14 0.681 0.000 0.3 Valid 

X1.15 0.626 0.000 0.3 Valid 

X1.16 0.555 0.000 0.3 Valid 

X2.1 0.595 0.000 0.3 Valid 

X2.2 0.525 0.000 0.3 Valid 

X2.3 0.780 0.000 0.3 Valid 

X2.4 0.693 0.000 0.3 Valid 

X2.5 0.713 0.000 0.3 Valid 

X2.6 0.588 0.000 0.3 Valid 

X2.7 0.727 0.000 0.3 Valid 

X2.8 0.642 0.000 0.3 Valid 

Y1 0.784 0.000 0.3 Valid 

Y2 0.644 0.000 0.3 Valid 

Y3 0.848 0.000 0.3 Valid 

Y4 0.737 0.000 0.3 Valid 

Y5 0.649 0.000 0.3 Valid 

Sumber: Data primer diolah 2017 

 Dari Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai sig. r item pertanyaan lebih kecil 

dari 0.05 (α = 0.05) yang berarti tiap-tiap item variabel adalah valid sehingga 

dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

variabel penelitian 

 



4.4.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas menunjukkan tingkat kemantapan, keajegan dan ketepatan 

suatu alat ukur atau uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. 

Teknik pengujian reliabilitas menggunakan nilai koefisien reliabilitas 

alpha. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari koefisien 

reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah reliabel 

(handal).   

Tabel 4.7 Uji Reliabilitas Variabel  

 

No. Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan 

1 Kepemimpinan Transformasional (X1) 0,909 Reliabel 

2 Komitmen Organisasi (X2) 0,811 Reliabel 

3 Kinerja Karyawan(Y) 0,786 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah 2017 

 Dari Tabel 4.7 diketahui bahwa nilai koefisien reliabilitas untuk semua 

variabel lebih besar dari 0,6. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya 

maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian sudah reliabel. 

 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi 

penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi 

berganda melalui alat bantu SPSS ver. 20 for windows, diadakan pengujian uji 

asumsi klasik. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut : 

  



4.5.1 Uji Normalitas 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal 

atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

Hipotesis yang digunakan : 

H0 : residual tersebar normal 

H1 : residual tidak tersebar normal 

 Jika nilai sig. (p-value) > 0,05 maka H0 diterima yang artinya normalitas 

terpenuhi. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas 

 

 
Sumber: Data primer diolah 2017 

 Dari hasil perhitungan didapatkan nilai sig. sebesar 0.489 (dapat dilihat 

pada tabel 4.8) atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H0 diterima yaitu 

bahwa asumsi normalitas terpenuhi. 

4.5.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi 

hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau 

dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai tolerance yang didapat dari 

perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance < 0,1 maka terjadi 

multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Variabel bebas 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

X1 0.376 2.660 

X2 0.376 2.660 

Sumber: Data primer diolah 2017 

 Berdasarkan Tabel 4.9, berikut hasil pengujian dari masing-masing 

variabel bebas: 

 Tolerance untuk kepemimpinan transformasional adalah 0.376 

 Tolerance untuk komitmen organisasi adalah 0.376 

 Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance > 0,1 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel 

bebas. Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka 

terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel  bebas :  

 VIF untuk kepemimpinan transformasional adalah 2,660 

 VIF untuk komitmen organisasi adalah 2,660 

 Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya 

multikolinearitas dapat terpenuhi 

4.5.3 Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu 



variabel bebas. Atau adanya perbedaaan nilai ragam dengan semakin 

meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan uji scatter plot. 

Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis: 

H0 : ragam sisaan homogen 

H1 : ragam sisaan tidak homogen 

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisistas 

Sumber: Data primer diolah 2017 

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan scatterplot 

menyebar dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat 

gejala heterokedastisitas.  

 Seluruh uji asumsi klasik telah terpenuhi maka dapat dikatakan model 

regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah layak 

atau tepat.  



4.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara 

variabel bebas, yaitu kepemimpinan transformasional (X1) dan komitmen 

organisasi (X2) terhadap variabel terikat yaitu kinerja karyawan (Y).  

4.6.1 Persamaan Regresi 

 Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows 

ver 20.00 didapat model regresi seperti pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Regresi 

 
Variabel 

Terikat 

Variabel 

Bebas 

(Standardized Coefficients) 

Beta 
t hitung Sig. Keterangan 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

  1.960 0.052  

X1 0.311 3.423 0.001 Signifikan 

X2 0.500 5.506 0.000 Signifikan 

Sumber: Data primer diolah 2017 

 Model regresi yang digunakan adalah standardized regression, karena data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data interval yang pengukurannya 

menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok. Dalam standardized regression, 

ukuran variabel atau ukuran jawabannya telah disamakan.  

 Adapun persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 4.10 adalah 

sebagai berikut : 

Y = b1X1 + b2X2 + e 

Y =0,311 X1 + 0,500X2 

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

 b1 = 0,311, artinya kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,311 satuan 

untuk setiap tambahan satu satuan X1 (kepemimpinan transformasional). Jadi 



apabila kepemimpinan transformasional mengalami peningkatan 1 satuan, maka 

kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,311 satuan dengan asumsi variabel 

yang lainnya dianggap konstan. 

 b2 = 0,500, artinya kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,500 satuan 

untuk setiap tambahan satu satuan X2 (komitmen organisasi), jadi apabila 

komitmen organisasi mengalami peningkatan 1 satuan, maka kinerja karyawan 

akan meningkat sebesar 0,500 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya 

dianggap konstan. 

 Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa kepemimpinan 

transformasional dan komitmen organisasi meningkat maka akan diikuti 

peningkatan kinerja karyawan. 

 

4.7 Koefisien Determinasi (R2) 

 Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (kepemimpinan 

transformasional (X1) dan komitmen organisasi (X2) terhadap kinerja karyawan 

(Y) digunakan nilai R2, nilai R2 seperti dalam Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Koefisien Korelasi dan Determinasi 

 

R R Square Adjusted R Square 

0.769 0.591 0.585 

Sumber : Data primer diolah 2017 

 Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh 

atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 

4.11, diperoleh hasil adjusted R
2
(koefisien determinasi) sebesar 0,585. Artinya 

bahwa 58,5% variabel kinerja karyawan akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, 

yaitu kepemimpinan transformasional (X1) dan komitmen organisasi (X2). 



Sedangkan sisanya 41,5% variabel kinerja karyawan akan dipengaruhi oleh 

variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti variabel 

motivasi, kepuasaan kerja dll. 

 Selain koefisien determinasi juga didapatkan koefisien korelasi yang 

menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu kepemimpinan 

transformasional dan komitmen organisasi dengan variabel kinerja karyawan, 

nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.769, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara variabel bebas yaitu kepemimpinan transformasional (X1) dan 

komitmen organisasi (X2) dengan kinerja karyawan (Y) termasuk dalam kategori 

kuat karena berada pada selang 0,6 – 0,8. 

 

4.8 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah 

data terkumpul dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis 

yang dibuat oleh peneliti.  

4.8.1 Hasil Hipotesis (t test / parsial) 

 t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas 

secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel maka hasilnya 

signifikan dan berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel 

atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H0 diterima dan 

H1ditolak. Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel 4.12. 

 

 



Tabel 4.12 Hasil Uji t / Parsial 

 

Variabel Terikat Varaibel bebas t hitung t Tabel Sig. Keterangan 

Kinerja karyawan (Y) 
X1 3.423 1.978 0.001 Signifikan 

X2 5.506 1.978 0.000 Signifikan 

Sumber: Data primer diolah 2017 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh hasil sebagai berikut : 

 t test antara X1 (kepemimpinan transformasional) dengan Y (kinerja karyawan) 

menunjukkan t hitung = 3,423. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual =132) 

adalah sebesar 1,978. Karena t hitung > t tabel yaitu 3,423>1,978 atau nilai sig t 

(0,001) < α = 0.05 maka pengaruh X1 (kepemimpinan transformasional) terhadap 

kinerja karyawan adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan dapat dipengaruhi secara 

signifikan oleh kepemimpinan transformasional atau dengan meningkatkan 

kepemimpinan transformasional maka kinerja karyawan akan mengalami 

peningkatan secara nyata. 

 t test antara X2 (komitmen organisasi) dengan Y (kinerja karyawan) 

menunjukkan t hitung = 5,506. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 132) 

adalah sebesar 1,978. Karena t hitung > t tabel yaitu 5,506 > 1,978 atau nilai sig t 

(0,000) < α = 0.05 maka pengaruh X2 (komitmen organisasi) terhadap kinerja 

karyawan adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan dapat dipengaruhi 

secara signifikan oleh komitmen organisasi atau dengan meningkatkan komitmen 

organisasi maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan secara nyata. 

 

 

 



4.9 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya telah 

membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan dan komitmen 

organisasi terhadap kinerja karyawan.  

4.9.1 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional (X1) terhadap Kinerja 

Karyawan (Y) 

 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui 

bahwa terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

karyawan secara signifikan. Varibel kepemimpinan transformasional sendiri 

terdapat 16 item. Diketahui bahwa item X1.1 (pimpinan telah membantu 

mengembangkan potensi) memiliki rata-rata tertinggi dari variabel ini sebesar 

4,46. Hal ini menunjukkan bahwa para pimpinan perusahaan ikut berkontribusi 

dalam mengembangkan potensi setiap karyawannya. Namun, masih ada suatu hal 

yang harus ditingkatkan seperti item X1.16 (pimpinan selalu memberikan 

kesempatan bagi individu yang memiliki kemampuan dan aspirasi yang berbeda) 

memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 4,01. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

para pimpinan perusahaan kurang memberikan kesempatan bagi karyawan yang 

memiliki kemampuan terutama dalam berpendapat. 

 Penelitian ini sesuai Patiar and Wang (2016) yang mengatakan bahwa 

kepemimpinan transformasional berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Menurut teori Bass (1985) pemimpin transformasional mampu 

memotivasi bawahan untuk melakukan jauh melampaui harapan dengan 

mengaktifkan kebutuhan tatanan pengikut yang lebih tinggi, membangun iklim 



kepercayaan dan mempengaruhi mereka untuk mengorbankan kepentingan pribadi 

demi kebaikan organisasi (Bass, 1985).  

4.9.2 Pengaruh Komitmen Organisasi (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui 

bahwa terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan secara 

signifikan. Variabel komitmen organisasi ini terdiri dari 8 item. Diketahui bahwa 

item X2.1 (bersedia melakukan lebih banyak usaha yang diharapkan untuk 

membantu Pos Indonesia menjadi sukses) memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 

4,55. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa sebagian karyawan PT Pos Indonesia 

(Persero) Kota Kediri bersedia bekerja lebih keras demi membantu perusahaan  

mencapai kesuksesan di masa depan. Namun, terdapat suatu kendala dalam 

perusahaan seperti yang ditunjukkan item X2.8 (saya merasa Pos Indonesia 

merupakan tempat terbaik dari semua perusahaan jasa yang ada) memiliki nilai 

rata-rata terendah sebesar 4,18. Hal tersebut mengindikasikan terdapat sebagian 

kecil karyawan yang masih belum menganggap Pos Indonesia sebagai tempat 

terbaik dari semua perusahaan jasa.  

 Penelitian ini telah sesuai dengan Patiar & Wang (2016) dan Zehir et all 

(2012) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan. Porter et all (1974) mengatakan keterikatan ini (komitmen) 

dicirikan oleh niat untuk tetap berada dalam organisasi (mengidentifikasi dengan 

nilai dan tujuannya) dan kemauan untuk memberikan usaha ekstra atas namanya. 

 

  

 



4.10 Implikasi Penelitian 

 Berdasarkan aspek kepemimpinan, PT. Pos Indonesia (Persero) Kota 

Kediri perlu menerapkan gaya kepemimpinan transformasional di setiap 

divisi/bagian perusahaan. Para pimpinan/manajer perusahaan lebih meningkatkan 

kontribusi dalam membantu mengembangkan potensi setiap karyawannya. Selain 

itu,  para pimpinan/manajer sebaiknya lebih terbuka dan bersedia menerima saran 

dan pendapat dari karyawan ketika terdapat persoalan yang sulit dihadapi ketika 

bekerja. Melalui metode kepemimpinan transformasional, setiap manajer dan 

karyawan dapat lebih banyak melakukan interaksi dalam bekerja sehingga setiap 

manajer dapat mengetahui potensi setiap karyawannya dan ikut membantu 

mengembangkan potensi tersebut. Berdasarkan aspek dari komitmen organisasi, 

PT Pos Indonesia (Persero) Kota Kediri perlu mempertahankan dan meningkatkan 

hubungan kerja dengan karyawan melalui serangkaian program kerja baik formal 

maupun informal. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan kesejahteraan 

karyawan agar karyawan merasa aman dan nyaman bekerja di perusahaan. Semua 

usaha tersebut akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan 

karyawannya sehingga akan terbentuk suatu komitmen bersama demi kemajuan 

perusahaan. Semakin baik komitmen organisasi yang dibangun membuat kinerja 

karyawan semakin meningkat. 

  



 


