
 

PENDAHULUAN  

Keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya dipengaruhi oleh 

kinerja karyawannya. Dalam perkembangan yang sudah kompetitif sekarang ini, 

perusahaan sangat membutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan yang dapat 

mencapai kinerja baik secara individu maupun kelompok agar tujuan perusahaan 

dapat tercapai sesuai yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Handoko (2011) 

kinerja dapat dicapai dengan maksimal apabila perusahaan mampu menciptakan 

kondisi yang dapat mendorong karyawannya untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan yang dimiliki secara optimal. Mathis dan Jackson 

(2002) mengungkapkan bahwa kinerja karyawan adalah sesuatu yang bisa 

mempengaruhi karyawan untuk memberikan kontribusi terhadap perusahaan.  

Peran pemimpin dalam keberhasilan perusahaan sangat penting karena 

tujuan perusahaan harus dicapai melalui peningkatan kerja karyawan. Dalam 

perusahaan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat memberikan ide 

baru agar pengembangan dan kemajuan perusahaan dapat tercapai. Tanpa 

pemimpin yang baik akan sulit untuk mencapai tujuan, pengembangan dan 

kemajuan perusahaan. Pemimpin juga harus bisa memberikan pengarahan dan 

tanggung jawab terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan 

organisasi sehingga pemimpin tersebut harus mempunyai kemampuan untuk 

mempengaruhi perilaku karyawannya dengan baik. Siagian (2004) mendefinisikan 

bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi 

bawahannya sehingga bawahan mau melakukan perintah pemimpin meskipun hal 

tersebut belum tentu disenangi bawahannya. Pemimpin harus mengarahkan serta 

mengawasi karyawan secara ketat untuk menjamin tugas yang dilaksanakan sesuai 

dengan apa yang diinginkannya serta pimpinan lebih memperhatikan pelaksanaan 

pekerjaan, hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpuasan karyawan yang 

berkeinginan untuk berkembang (Kartini, 2002). Dengan keadaan ini kinerja 

karyawan akan menurun yang dapat mengakibatkan target yang sudah 

direncanakan tidak dapat tercapai (Robbins, 2006). Apabila keadaan tersebut tidak 

mengambil tindakan dengan cepat, maka tujuan perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan tidak dapat dicapai akan menghambat kelangsungan hidup 

perusahaan di masa yang akan datang (Kartini, 2002). Mas'ud (2004) 
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mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang digunakan 

pemimpin untuk mengarahkan dan memberikan contoh yang berkaitan dengan 

perilaku kepada bawahannya. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian menurut 

Indriyanto (2014) bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Perusahaan diharapkan dapat mempertahankan karyawannya yang memiliki 

kualitas tinggi, salah satunya dengan menetapkan suatu strategi untuk memberikan 

kontribusi dengan apa yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan dalam 

bentuk imbalan atau penghargaan (Puwanenthiren, 2011). Fareed, dkk (2013) 

mendefinisikan reward sebagai semua uang baik tunai maupun non tunai serta 

pembayaran psikologis yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas 

kontribusi yang telah mereka berikan untuk perusahaan. Reward yang diterima 

karyawan akan membuat karyawan merasa dihargai dan karyawan merasa bahwa 

perusahaan ikut berpartisipasi dalam pengembangan karirnya (Dewhurst, 2010). 

Hatice (2012) berpendapat bahwa reward digolongkan menjadi dua jenis, yaitu 

intrinsic reward yang berupa rasa puas karyawan terhadap dirinya sendiri karena 

telah menyelesaikan suatu tugas yang baginya cukup menantang dan extrinsic 

reward yang berupa kompensasi langsung maupun tidak langsung dan manfaat 

lainnya. Farred et al. (2013) mengungkapkan bahwa reward berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan karena dapat digunakan untuk meningkatkan keefektifan 

karyawan dalam bekerja. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian menurut Suak, dkk 

(2017) bahwa reward tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Dalam perusahaan tentunya terdapat suatu beban kerja yang dirasakan oleh 

setiap karyawan. Menurut Manuaba (2000) beban kerja dapat berupa tuntutan tugas 

atau pekerjaan, organisasi dan lingkungan kerja. Beban kerja yang ditanggung 

karyawan satu dengan yang lainnya tidak sama karena jenis pekerjaan yang 

berbagai macam. Tinggi rendahnya beban kerja tergantung dengan tingkat 

kompleksitas prosedur kerja, tuntutan kerja, dan tanggung jawab pekerjaan yang 

tidak sama. Hal ini menyebabkan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan 

produktivitas tiap karyawan tidak sama dengan beban kerja masing-masing. Disisi 

lain, kerja manusia bersifat mental dan fisik maka, masing-masing karyawan 
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mempunyai tingkat beban kerja yang berbeda. Tingkat beban kerja yang terlalu 

tinggi dapat memungkinkan terjadi overstress, sebaliknya jika beban kerja yang 

terlalu rendah dapat memungkinkan terjadi undersstress. Oleh karena itu, 

perusahaan harus mengupayakan tingkat pembebanan yang optimal diantara beban 

kerja yang terlalu tinggi dan terlalu rendah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Lisnayetti (2006) menyatakan bahwa ada hubungan antara beban kerja terhadap 

kinerja karyawan, apabila beban kerja tinggi akan menyebabkan kinerja turun atau 

semakin tinggi beban kerja yang diterima karyawan akan mempengaruhi kinerja 

karyawan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian menurut Astianto (2014) 

bahwa beban kerja berpengarah signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Sudah ada beberapa penelitian terkait sebelumnya yang dilakukan di 

Indonesia, misalnya yang dilakukan oleh Indriyanto (2014) yang meneliti Pengaruh 

Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

di PT. Surya Kebak Tex Karanganyar. Suak, dkk (2017) meneliti Pengaruh Reward 

dan Punishment terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Sutan Raja 

Hotel Amurang Manado). Astianto (2014) meneliti Pengaruh Stres Kerja dan Beban 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 

Surabaya. Dari beberapa penelitian sebelumnya, masih terbatas yang meneliti 

bagaimana pengaruh antara kepemimpinan, reward dan beban kerja terhadap 

kinerja karyawan yang dikaji secara terpisah. Hasil review peneliti terhadap kajian 

tentang pengaruh kepemimpinan, reward dan beban kerja terhadap kinerja 

karyawan yang dikaji secara keseluruhan masih sulit ditemukan, sehingga dalam 

penelitian ini hendak mengkaji pengaruh kepemimpinan, reward dan beban kerja 

terhadap kinerja karyawan.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penulis tertarik melakukan 

penelitian tentang kepemimpinan, reward dan beban kerja yang dirasakan oleh 

karyawan PT. Kamaltex Karangjati bagian staff administrasi. Peneliti memilih 

karyawan PT. Kamaltex Karangjati bagian staff administrasi karena mereka sebagai 

karyawan bagian staff administrasi memiliki peranan penting dalam perusahaan. 

Sebagai karyawan bagian staff administrasi, mereka harus mengerjakan banyak 

pekerjaan penting, seperti mengumpulkan dan membuat laporan atau data hasil 

produksi, memproses data, mengontrol proses produksi serta melaksanakan 
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berbagai jenis pekerjaan penting lainnya di perusahaan. Mereka juga harus 

bertanggung jawab atas kelangsungan kegiatan administrasi di PT. Kamaltex 

Karangjati. Oleh karena itu, karyawan bagian staff administrasi PT. Kamaltex 

Karangjati perlu mendapatkan perhatian yang berkaitan dengan kepemimpinan, 

reward dan beban kerja karena dalam penelitian ini mereka sebagai karyawan 

bagian staff administrasi PT. Kamaltex Karangjati harus memiliki kinerja yang 

baik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang 

menjadi persoalan penelitian adalah (1) apakah kepemimpinan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan? (2) apakah reward berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan? (3) apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan?. 

Sehingga tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis pengaruh 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan (2) Untuk menganalisis pengaruh reward 

terhadap kinerja karyawan (3) Untuk menganalisis pengaruh beban kerja terhadap 

kinerja karyawan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang pengaruh kepemimpinan, reward dan beban kerja terhadap 

kinerja karyawan. Hasil penelitian juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

peneliti selanjutnya serta penelitian bermanfaat bagi perusahaan untuk 

meningkatkan kepemimpinan dan tingkat kinerja karyawan. 

KAJIAN PUSTAKA  

Kepemimpinan  

Pemimpin sangat penting dalam suatu perusahaan karena ia selaku pusat 

penggerak organisasi yang berusaha untuk memberitahu karyawannya agar 

berperilaku baik yang harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Kepemimpinan 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan apabila pemimpin tegas dalam memberikan 

pujian dan teguran, pemimpin yang bisa memberikan penjelasan kerja dan cara 

bekerja yang baik serta pemimpin yang bisa memberikan informasi yang berkaitan 

dengan pekerjaan kepada karyawannya agar bekerja lebih efektif dan efisien untuk 

perusahaan. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Rivai dan Mulyadi (2012) 

bahwa kepemimpinan merupakan proses memengaruhi karyawan untuk 

memperbaiki kinerja perusahaannya dan memotivasi perilaku karyawan dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Robbins (1996) mengemukakan bahwa 
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kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi satu kelompok ke arah 

tercapainya tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu 

proses untuk mempengaruhi karyawannya agar dapat bekerja dengan baik sesuai 

dengan tujuan perusahaan serta mampu memberikan contoh kerja yang baik agar 

karyawan dapat bekerja secara efisien dan semaksimal mungkin untuk dapat 

mencapai tujuan perusahaan. 

Indikator Kepemimpinan 

Menurut Wahjosumidjo (1991), indikator kepemimpinan adalah sebagai 

berikut: 

a. Bersifat Adil, dimana dalam kegiatan suatu organisasi, rasa kebersamaan 

diantara para anggota adalah mutlak, sebab rasa kebersamaan pada 

hakikatnya merupakan pencerminan antara pemimpin dengan bawahan 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

b. Memberi Sugesti, dimana sugesti digunakan sebagai saran atau anjuran. 

Sugesti mempunyai peran yang sangat penting di dalam memelihara harga 

diri serta rasa pengabdian, partisipasi dan rasa kebersamaan diantara para 

bawahan. 

c. Mendukung Tercapainya Tujuan, dimana tercapainya tujuan organisasi 

harus didukung oleh kepemimpinan. Oleh karena itu, agar organisasi dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka setiap tujuan harus 

disesuaikan dengan keadaan organisasi. 

d. Sebagai Katalisator, dimana seorang pemimpin berperan sebagai katalisator 

apabila pemimpin dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada dan 

berusaha memberikan reaksi yang dapat mendorong semangat kerja 

karyawan dengan maksimal. 

e. Menciptakan Rasa Aman, dimana seorang pemimpin waji b menciptakan 

rasa aman kepada karyawannya. Rasa aman tersebut dapat dilakukan 

apabila pemimpin mampu memelihara sikap optimisme dalam menghadapi 

permasalahan, sehingga karyawan merasa aman dan bebas dari segala 

perasaan gelisah dalam melaksanakan tugas-tugasnya karena karyawan 

merasa memperoleh jaminan keamanan dari pimpinan. 
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f. Sebagai Wakil Organisasi, dimana setiap karyawan yang bekerja pada suatu 

organisasi selalu memandang bahwa pimpinannya mempunyai peran dalam 

segala bidang kegiatan, terutama prinsip yang menganut keteladanan. 

g. Sumber Inspirasi, dimana seorang pemimpin pada hakikatnya merupakan 

sumber semangat bagi karyawannya. Oleh karena itu, setiap pemimpin 

harus bisa membangkitkan semangat kerja karyawannya sehingga 

karyawan dapat memahami tujuan organisasi dengan cara bekerja secara 

efektif. 

h. Bersikap Menghargai, dimana setiap karyawan dalam organisasi tentu 

memerlukan adanya pengakuan dan penghargaan dari pimpinan. Oleh 

karena itu, pemimpin berkewajiban untuk memberikan penghargaan dan 

pengakuan dalam bentuk apapun kepada karyawannya. 

Reward 

Dalam konsep manajemen, reward merupakan salah satu alat untuk 

meningkatkan motivasi kinerja para karyawan. Metode ini bisa mengasosiasikan 

perbuatan dan sikap seseorang dengan perasaan senang dan biasanya akan membuat 

mereka melakukan suatu perbuatan yang baik secara berulang-ulang. Pemberian 

reward pada karyawan yang berprestasi akan mempengaruhi kinerja karyawan dan 

memotivasi karyawan untuk berlomba-lomba melakukan tugasnya dengan sebaik 

mungkin agar mendapatkan reward. Puwanethiren (2011) mengemukakan reward 

terdiri dari semua komponen organisasi yang meliputi proses, aturan serta kegiatan 

dalam pengambilan keputusan untuk memberikan kompensasi dan manfaat kepada 

karyawan sebagai balasan atas kontribusi yang telah diberikan kepada organisasi. 

Graham dan Manus (2002) mendefinisikan reward sebagai semua jenis 

penghargaan langsung maupun tidak langsung, penghargaan intrinsik yang berupa 

pekerjaan itu sendiri, pengembangan dan pengalaman kerja serta penghargaan 

ekstrinsik yang berupa gaji, kompensasi dan tunjangan. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa reward adalah suatu jenis penghargaan bersifat intrinsik maupun ekstrinsik 

atau penghargaan langsung maupun tidak langsung yang diberikan perusahaan 

kepada karyawan yang berprestasi karena telah melaksanakan pekerjaan dengan 

sangat baik secara berulang-ulang.  
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Dimensi Reward  

Dimensi reward menurut Mahsun (2006) ada dua dimensi, yaitu: 

a. Penghargaan sosial, penghargaan yang berkaitan dengan pujian dan pengakuan 

diri perusahaan terhadap karyawan yang berupa finansial dan piagam 

penghargaan. Penghargaan sosial diperoleh dari dalam maupun luar organisasi 

yang merupakan penghargaan ekstrinsik yang diperoleh dari lingkungannya.  

b. Penghargaan psikis, penghargaan yang berkaitan dengan harga diri, kepuasaan 

diri dan rasa bangga atas pencapaian diri sendiri. Penghargaan psikis merupakan 

penghargaan intrinsik yang datang dari dalam diri seseorang. 

Sedangkan, Amstrong (2007) juga mengemukakan pendapatnya mengenai 

dimensi reward menjadi dua dimensi sebagai berikut: 

a. Relational Reward, jenis penghargaan ini hampir sama dengan instrinsic 

rewards, yaitu bentuk penghargaan yang bersifat non finansial dan tidak 

berwujud yang dapat  diterima karyawan untuk dirinya sendiri. Relational 

reward merupakan rasa puas karyawan terhadap dirinya sendiri karena telah 

menyelesaikan suatu tugas yang baginya cukup menantang.  

b. Transactional Reward, jenis penghargaan ini hampir sama dengan extrinsic 

reward, yaitu bentuk penghargaan yang bersifat finansial dan berwujud 

yang berupa manfaat bagi karyawan. Yang termasuk transactional reward 

berupa finansial, seperti gaji pokok, upah lembur dan bonus. Sedangkan, 

yang termasuk transactional reward berupa manfaat, seperti dana pensiun, 

asuransi dan cuti kerja. 

Beban Kerja  

Beban kerja seseorang biasanya sudah ditentukan dalam bentuk standar 

kerja perusahaan sesuai jenis pekerjaannya. Apabila sebagian besar karyawan 

bekerja sesuai dengan standar perusahaan, maka tidak menjadi masalah. 

Sebaliknya, jika karyawan bekerja di bawah standar, maka beban kerja yang 

diemban berlebih. Kemendagri No. 12/2008 menyatakan bahwa beban kerja adalah 

hasil kerja antara volume kerja dan norma waktu yang harus diselesaikan oleh suatu 

jabatan dan unit organisasi dengan jumlah pekerjaan yang diberikan. Kemampuan 

kerja setiap karyawan berbeda-beda, misalnya jika kemampuan kerja lebih tinggi 
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daripada beban kerja yang diberikan, maka karyawan akan merasa bosan. 

Sebaliknya, jika kemampuan kerja lebih rendah daripada beban kerja yang 

diberikan, maka karyawan akan merasakan kelelahan. Manuaba (2000) 

mengemukakan pendapat bahwa beban kerja yang terlalu berlebihan akan 

menimbulkan efek berupa kelelahan baik fisik maupun mental dan reaksi-reaksi 

emosional, seperti sakit kepala, gangguan pencernaan dan mudah marah. Beban 

kerja menurut Hariyati (2011) didefinisikan sebagai suatu perbedaan antara 

kapasitas atau kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa beban kerja adalah suatu jumlah pekerjaan yang 

harus dilaksanakan oleh karyawan dengan standar kerja perusahaan agar karyawan 

merasa tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah menyelesaikan pekerjaan 

yang diberikan oleh perusahaan. 

Adapun indikator beban kerja menurut Hariyati (2011) antara lain: 

1. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berpengaruh terhadap beban kerja 

karyawan yang berasal dari luar tubuh. Faktor eksternal antara lain: 

a. Tugas yang dilakukan bersifat fisik, seperti beban kerja, kondisi 

kerja, alat bantu kerja dan lain-lain. 

b. Organisasi kerja yang terdiri dari waktu kerja bergilir, lamanya 

waktu kerja, waktu istirahat dan lain-lain. 

c. Lingkungan kerja yang meliputi tingkat penerangan, suhu, 

hubungan karyawan satu dengan karyawan lainnya dan sebagainya. 

2. Faktor internal, faktor yang berpengaruh terhadap beban kerja karyawan 

yang berasal dari dalam tubuh sendiri. Faktor internal antara lain:  

a. Faktor somatis meliputi umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, 

ukuran tubuh dan status gizi. 

b. Faktor psikis terdiri dari kepuasan, kepercayaan, motivasi, 

keinginan dan persepsi. 

Kinerja Karyawan  

Kinerja dalam suatu perusahaan mempunyai peran penting agar tujuan 

perusahaan dapat dicapai. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan kinerja yang 

baik dan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan. Kinerja merupakan 

perilaku yang nyata yang dilaksanakan setiap orang sebagai prestasi kerja yang 



  

9 
 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan (Rivai, 2004). 

Menurut Mathis dan Jackson (2002) kinerja adalah apa yang dikerjakan dan apa 

yang tidak dikerjakan oleh karyawan. Regina (2010) menyatakan bahwa kinerja 

merupakan hasil perbandingan kerja karyawan yang dicapai sesuai dengan standar 

kerja yang telah ditentukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu 

pekerjaan yang dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan karyawan sesuai 

dengan tanggung jawab masing-masing yang telah diberikan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Mangkuprawira dan Hubeis (2007) mengemukakan pendapat mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan sebagai berikut: 

1. Faktor intrinsik, meliputi pengetahuan, kemampuan, motivasi dan 

komitmen yang dimiliki oleh setiap individu karyawan.  

2. Faktor ekstrinsik  

a) Faktor kepemimpinan, meliputi mutu manajer dalam memberikan 

dorongan, semangat, arahan dan dukungan kerja karyawan. 

b) Faktor tim, meliputi semangat dan dukungan yang diberikan oleh rekan 

dalam satu tim, kepercayaan dan kekompakan terhadap sesama anggota 

tim. 

c) Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja dan infrastruktur 

yang digunakan untuk proses organisasi. 

d) Faktor situasional, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan yang 

berasal dari dalam maupun luar organisasi. 

Indikator Kinerja Karyawan  

Menurut Jackson (2006) indikator kinerja karyawan adalah sebagai berikut: 

a. Kuantitas adalah sejumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan, 

seperti jumlah unit dan jumlah aktivitas yang harus diselesaikan serta 

dihasilkan oleh karyawan. 

b. Kualitas adalah hasil kerja karyawan yang diukur dari kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan, kesempurnaan dan kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 
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c. Ketepatan waktu, biasanya dapat diukur dari kinerja karyawan terhadap 

jumlah aktivitas yang diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi 

ouput. 

d. Kehadiran karyawan, biasanya di dalam perusahaan baik masuk kerja, 

pulang kerja, izin maupun tanpa keterangan seluruhnya akan 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

e. Kemampuan bekerja sama adalah kemampuan seorang karyawan untuk 

bekerja sama dengan rekan kerjanya dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan pekerjaan 

yang berguna bagi pimpinan maupun organisasi.  

PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan 

Dalam perusahaan kepemimpinan menentukan arah perusahaan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mas'ud (2004) mengungkapkan bahwa 

kepemimpinan adalah suatu proses yang digunakan pemimpin untuk mengarahkan 

dan memberikan contoh yang berkaitan dengan perilaku kepada bawahannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muizu (2014) mengungkapkan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini juga 

ditunjukkan oleh penelitian Indriyanto (2014) bahwa kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya 

dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Pengaruh Reward terhadap Kinerja Karyawan 

Mangkunegara (2009) mengemukakan bahwa reward merupakan upah 

yang diterima karyawan atas kinerja yang telah diberikan kepada perusahaan 

dengan baik. Maksudnya adalah reward diberikan perusahaan kepada karyawan 

karena karyawan tersebut sudah bekerja dengan sangat baik untuk perusahaan, 

maka reward diberikan sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap kinerja 

karyawan tersebut. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Farred et al. (2013) 

mengungkapkan bahwa reward berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

karena reward dapat digunakan untuk meningkatkan keefektifan karyawan dalam 

bekerja. Reward berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Mansyur, 
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2014). Hal ini juga ditunjukkan oleh penelitian Febrianti, dkk (2014) bahwa reward 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uraian di atas maka 

selanjutnya dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Reward berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lisnayetti (2006) menyatakan bahwa 

ada hubungan antara beban kerja terhadap kinerja karyawan, dimana jika beban 

kerja tinggi akan menyebabkan kinerja menurun atau semakin tinggi beban kerja 

yang diterima karyawan akan mempengaruhi kinerja karyawan tersebut begitu juga 

sebaliknya. Setyawan dan Kuswati (2006) mengatakan apabila beban kerja terus 

menerus bertambah tanpa adanya pembagian beban kerja yang sesuai, maka kinerja 

karyawan akan menurun. Artadi (2015) mengungkapkan beban kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini juga ditunjukkan oleh penelitian Astianto 

(2014) bahwa beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan uraian di atas maka selanjutnya dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3: Beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

KERANGKA KONSEP 

 Kerangka konsep penelitian yang disusun menggambarkan pengaruh 

langsung variabel kepemimpinan (X1), reward (X2) dan beban kerja (X3) terhadap 

kinerja karyawan (Y). 
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METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Kasiram (2008) 

mendefinisikan penelitin kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk 

memproses data yang berupa angka sebagai alat menganalisis penelitian terutama 

mengenai apa yang sudah diteliti.  

Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian staff 

administrasi PT. Kamaltex Karangjati yang berjumlah 53 orang. Objek penelitian 

di PT. Kamaltex Karangjati karena mewakili berbagai macam jenis pekerjaan dan 

setiap unit di dalamnya terdiri dari kelompok-kelompok kerja. Tidak semua anggota 

populasi akan diteliti, oleh karena itu dilakukan pengambilan sampel. Adapun 

sampel yang dipilih menggunakan metode non probability sampling dengan jenis 

sampel yang digunakan berupa accidental sampling, yaitu berdasarkan kemudahan 

dan kesediaan responden untuk mengisi kuesioner. Jumlah sampel yang diperoleh 

saat penelitian adalah sebanyak 45 orang. Peneliti hanya mendapatkan 45 orang 

sebagai sampel penelitian karena 8 orang dari 53 orang sebagai sampel tidak 

bertemu untuk mengisi kuesioner penelitian. Ada 8 orang tidak bertemu untuk 

mengisi kuesioner karena 6 orang sedang ditugaskan dinas ke luar kota dan 2 orang 

cuti.  

Jenis dan Sumber Data 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer. 

Supramono dan Utami (2003) menyatakan bahwa data primer adalah data yang 

diperoleh dengan cara penelitian lapangan dan mengelola sendiri. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. Adapun kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang terstruktur 

(structured questionnaire) artinya jawaban pertanyaan yang diajukan sudah 

disediakan. 
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Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel Kepemimpinan 

mengacu dari Wahjosumidjo (1991). Skala ukur yang digunakan adalah skala Likert 

dengan lima pilihan jawaban (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, 

(4) Setuju dan (5) Sangat Setuju. 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel Reward mengacu dari 

Mahsun (2006) dan Amstrong (2007). Skala ukur yang digunakan adalah skala 

Likert dengan lima pilihan jawaban (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) 

Netral, (4) Setuju dan (5) Sangat Setuju. 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel Beban Kerja mengacu 

dari Hariyati (2011). Skala ukur yang digunakan adalah skala Likert dengan lima 

pilihan jawaban (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju 

dan (5) Sangat Setuju. 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel Kinerja Karyawan 

mengacu dari Jackson (2006). Skala ukur yang digunakan adalah skala Likert 

dengan lima pilihan jawaban (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, 

(4) Setuju dan (5) Sangat Setuju. 

Teknik Analisis Data 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Suatu angket dikatakan valid apabila pernyataan pada angket mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh angket (Ghozali, 2005). Uji 

validitas menggunakan teknik corrected item-total correlation diolah dengan 

program SPSS. 

 Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005). Uji 

reliabilitas dilakukan dengan teknik cronbach’s alpha. 

Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan data primer. Ada beberapa langkah untuk 

menguji model yang akan diteliti sebagai berikut: 

 Pertama, uji normalitas, pada analisis regresi ini, metode yang digunakan 

adalah grafik histogram dan normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dan distribusi normal (Ghozali, 2005). Kedua, uji 
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multikolinearitas, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2005). Ketiga, uji 

heteroskedastisitas, yang bertujuan untuk menguji model regresi yang terjadi tidak 

sama variance dari residual satu ke pengamatan lain.  

 Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda untuk pengujian hipotesis. Sebelum data diolah lebih lanjut peneliti 

melakukan uji asumsi klasik berupa pengujian normalitas, uji multikolinearitas dan 

uji heteroskedastisitas.  

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum dari 

jawaban responden untuk mengetahui variabel kepemimpinan, reward dan beban 

kerja terhadap kinerja karyawan. 

I = Total skor tertinggi – Total skor terendah 

Jumlah 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Penelitian 

Pengujian ini menggunakan software SPSS V.22 yang sangat amat 

membantu dalam pengerjaan pengolahan data ini, untuk uji yang pertama yaitu uji 

validitas. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat bahwa item kuesioner 

penelitian valid adalah jika r hitung > r tabel. Item soal dianggap valid jika memiliki 

nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Pada penelitian ini dilakukan uji validitas 

kepada 45 sampel penelitian. R tabel untuk N = 45 adalah 0.294, sehingga item soal 

dikatakan valid jika nilai r hitungnya lebih besar dari 0.294.  

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel kepemimpinan, variabel 

reward, variabel beban kerja dan variabel kinerja karyawan. Adapun hasil analisis 

validitas dari masing-masing variabel yang disajikan dalam Tabel 6 berikut ini. 
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Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel 
Indikator 

Empirik 

Corrected item-

total correlation 
Kesimpulan 

Kepemimpinan K1 

K2 

K3 

K4 

K5 

K6 

K7 

K8 

0,799 

0,829 

0,879 

0,763 

0,731 

0,831 

0,724 

0,468 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid  

Valid 

Valid 

Valid 

Reward R1 

R2 

R3 

R4 

0,757 

0,780 

0,723 

0,720 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Beban Kerja BK1 

BK2 

BK3 

BK4 

BK5 

0,583 

0,447 

0,872 

0,669 

0,790 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kinerja Karyawan KK1 

KK2 

KK3 

KK4 

KK5 

0,645 

0,797 

0,796 

0,740  

0,717 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2019  

Berdasarkan Tabel 6. tampak bahwa pada pengujian validitas, semua 

indikator empirik dari masing-masing variabel mempunyai nilai corrected item-

total correlation atau r hitung > r0,05 (0,294) sehingga indikator empirik tersebut 

dinyatakan valid.  
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Sedangkan, uji reliabilitas menggunakan nilai cronbach alpha dimana alat 

ukur dikatakan reliabel jika memiliki nilai alpha > 0.60 (Priyatno, 2014). Hasil uji 

reliabilitas sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7 berikut ini. 

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

Variabel r Alpha Penilaian 

Kepemimpinan 0,895 Reliabel 

Reward 0,728 Reliabel 

Beban Kerja 0,719 Reliabel 

Kinerja Karyawan 0,775 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 7. tampak bahwa pada pengujian reliabilitas diperoleh 

bahwa semua nilai r alpha masing-masing variabel dinyatakan reliabel karena 

mempunyai nilai r alpha > 0,60. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil 

olahan data dari penelitian ini lolos uji validitas dan reliabilitas. 

Uji Asumsi Klasik 

Pengujian Normalias 

Untuk mengetahui distribusi frekuensi data yang normal atau tidak normal 

dapat dilihat melalui uji normalitas. Pengujian normalitas dilakukan terhadap 

variabel pengganggu atau residual. Identifikasi normalitas variabel pengganggu 

atau residual dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Adapun hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 8. 

berikut ini. 

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,503 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,962 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 
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Berdasarkan hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa angka 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebesar 0,503 mempunyai nilai signifikan sebesar 

0,962 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data residualnya adalah 

normal. 

Pengujian Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas diantara variabel dilakukan dengan cara melihat 

nilai Tolerance dan VIF dari hasil output regresi. Hasil pengujian multikolinearitas 

ditampilkan pada Tabel 9 berikut.  

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 (Constant

) 
5,012 ,258 

 
19,432 ,033 

  

X1 0055 ,038 ,464 1,456 ,383 ,197 5,080 

X2 -,111 ,094 -,490 -1,183 ,447 ,117 8,584 

X3 -,283 ,124 -,915 -2,274 ,264 ,123 8,116 

a. Dependent Variable:Y       

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 9, menunjukkan bahwa dilihat dari nilai tolerance, 

tampak semua nilai tolerance untuk masing-masing variabel bebas (kepemimpinan, 

reward dan beban kerja) > 0,10 maka disimpulkan tidak ada multikolinearitas 

diantara variabel bebasnya. Sementara, berdasarkan pada nilai VIF tampak bahwa 

semua nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas (kepemimpinan, reward dan 

beban kerja) < 10, maka disimpulkan tidak ada multikolinearitas diantara variabel 

bebasnya. 

Pengujian Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser.  

Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas ditunjukkan pada Tabel 10 berikut ini. 
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Tabel 10. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized  

Coefficients 

Standardized  

Coefficients 

T Sig. Collinearity  

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 

(Constant

) 
,310 ,252 

 
1,228 ,226 

  

X1 -,059 ,092 -,151 -,642 ,524 ,424 2,358 

X2 ,102 ,087 ,264 1,177 ,246 ,469 2,134 

X3 -,020 ,093 -,050 -,212 ,833 ,428 2,339 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan hasil uji glejser, tampak bahwa koefisien parameter untuk 

masing-masing variabel bebasnya tidak ada yang signifikan (angka sig > 0,05) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model 

regresi. 

Pengujian Hipotesis 

Setelah semua persyaratan uji asumsi klasik sudah terpenuhi, maka 

pengujian hipotesis dapat dilakukan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh kepemimpinan, reward dan beban kerja terhadap kinerja di 

PT. Kamaltex Karangjati baik secara parsial maupun secara simultan.  Pengujian 

hipotesis secara parsial menggunakan uji t yang ditunjukkan pada Tabel 11 berikut 

ini. 
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Tabel 11. Hasil Uji T 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Const

ant) 
2,327 ,409 

 
5,694 ,000 

  

X1 ,039 ,150 ,052 ,260 ,796 ,424 2,358 

X2 ,300 ,141 ,407 2,127 ,040 ,469 2,134 

X3 ,100 ,151 ,133 ,667 ,509 ,428 2,339 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Keterangan : *  = signifikan pada 0,05/2 = 0,025 

t  0,05 (df = 41 ) = 2,020 

Berdasarkan Uji T di atas dapat dikatakan bahwa pada X1 (Kepemimpinan)  

memiliki nilai t hitung < t tabel (0,260 < 2,020) dan Sig > 0,05 (0,796 > 0,05) maka 

H1 ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.  Pada X2 (Reward) memiliki 

nilai t hitung > t tabel (2,127 > 2,020) dan Sig > 0,05 (0,040 < 0,50) maka H2 

diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa reward secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan.  Pada X3 (Beban Kerja) memiliki t hitung < 

t tabel (0,667 < 2,020) dan Sig < 0,05 (0,509 > 0,05) maka H3 ditolak, jadi dapat 

disimpulkan bahwa beban kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan.  

Pengujian regresi linier berganda yang hasilnya ditunjukkan pada Tabel 12 

berikut ini. 
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Tabel 12. 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model Koefisien Regresi Beta T Sig. 

1 

(Const

ant) 
2,327 

 
5,694 ,000 

X1 ,039 

,300 

,100 

,052 ,260 ,796 

X2 ,407 2,127 ,040 

X3 ,133 ,667 ,509 

 

 Dari hasil analisis regresi berganda diatas diperoleh bentuk persamaan 

regresi linier bergandanya adalah : Y = 2,327- 0,039 X1 + 0,300 X2 + 0,100 X3 

 Konstanta sebesar 2,327 artinya bahwa jika variabel independen 

kepemimpinan (X1), reward (X2) dan beban kerja (X3) dianggap konstan, maka 

rata-rata kinerja karyawan (Y) sebesar 2,327, untuk b1 (nilai koefisien regresi X1) 

sebesar 0,039 bernilai positif mempunyai arti bahwa jika kepemimpinan (X1) 

meningkat 1 angka, sedangkan variabel lain tetap (konstan) maka mempengaruhi 

kinerja karyawan (Y) sebesar positif 0,039, untuk b2 (nilai koefisien regresi X2) 

sebesar 0,300 bernilai positif mempunyai arti bahwa jika reward (X2) meningkat 1 

angka, sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka kinerja karyawan (Y) 

akan meningkat sebesar 0,300; untuk b3 (nilai koefisien regresi X3) sebesar 0,100 

bernilai positif mempunyai arti bahwa jika beban kerja (X3) meningkat 1 angka, 

sedangkan variabel lain tetap (konstan) maka kinerja karyawan (Y) akan meningkat 

sebesar 0,100. 

Pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji F yang hasilnya 

ditunjukkan pada Tabel 13 berikut ini. 
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Tabel 13. Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 3,814 3 1,271 5,787 ,002b 

Residual 9,009 41 ,220   

Total 12,823 44    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Keterangan : *  = signifikan pada 0,05 

F(df 2 = 41) =  3,226 

Berdasarkan hasil Uji F di atas menghasilkan  F hitung > F tabel (5,787 > 

0,002) dan Sig < 0,05 (0,002 < 0,05). Jadi, dapat disimpulkan kepemimpinan, 

reward dan beban kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan.   

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang dikemukakan berikut ini meliputi usia, jenis 

kelamin, pendidikan terakhir dan lama bekerja karyawan di PT. Kamaltex 

Karangjati.  Berdasarkan usia dapat ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini.  

 

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa jumlah responden usia yang 

paling banyak, yaitu 26 orang (58%) dengan rentang usia 19-28 tahun. Sedangkan, 

usia yang paling sedikit sebanyak 2 orang (4%) dengan usia > 46 tahun.  

58%27%

11%
4%

Gambar 2. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Usia 

19 - 28 th

28 - 37 th

37 - 46 th

> 46 th
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Berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui bahwa para karyawan staff 

administrasi di PT. Kamaltex Karangjati tidak hanya didominasi salah satu gender 

saja.  Hal ini ditunjukkan pada Gambar 3 berikut ini. 

 

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan 

lebih banyak, yaitu sebanyak 35 orang (78%) dibandingkan responden laki-laki 

yang berjumlah 10 orang (22%). Lebih banyaknya jumlah responden perempuan 

bukan disengaja, melainkan memang secara kebetulan mereka berada saat 

penelitian ini dilakukan dan bersedia untuk menjadi responden. 

 Sehubungan dengan pendidikan terakhir para karyawan staff administrasi di 

PT. Kamaltex Karangjati, terlihat bahwa ada latar responden berdasarkan 

pendidikan terakhir yang ditunjukkan pada Gambar 4 berikut. 

 

Berdasarkan Gambar 4 menunjukkan bahwa jumlah responden terbanyak 

adalah mereka yang memiliki pendidikan terakhir S1, yaitu sebanyak 26 orang 

(58%). 

22%

78%

Gambar 3. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

22%

20%58%

Gambar 4. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pendidikan Terakhir

SMA

D3

S1



  

23 
 

Sehubungan dengan lama kerja di PT. Kamaltex Karangjati, terlihat bahwa 

ada responden yang belum lama masa kerjanya, yaitu < 2 tahun, 2-4 tahun, 4-6 

tahun namun ada juga yang sudah lama bekerja di PT. Kamaltex Karangjati yakni 

> 6 tahun.  Gambar 5 berikut ini menampilkan gambaran responden berdasarkan 

lama kerja di PT. Kamaltex Karangjati. 

           

Berdasarkan Gambar 5 bahwa jumlah responden terbanyak adalah mereka 

yang telah lama bekerja di PT. Kamaltex Karangjati dalam kurun waktu > 6 tahun, 

yaitu sebanyak 17 orang (38%). Dengan cukup lamanya responden bekerja di PT. 

Kamaltex Karangjati, maka tentunya responden telah cukup lama juga berinteraksi 

dengan rekan kerja dalam kelompok.  

Kepemimpinan, Reward, Beban Kerja dan Kinerja Karyawan 

Untuk menunjukkan rentang skala likert pada rata-rata jawaban responden 

pada kuesioner dengan dua variabel, maka dapat dicari dengan rumus: 

Nilai Interval = Nilai Max – Nilai Min = 5 – 1 = 0,8 

                  Jumlah Kelas           5 

Tabel 1. Tingkat Kategori Variabel 

Range Keterangan 

4,20 – 5,00 Sangat Tinggi 

3,40 – 4,19 Tinggi 

2,60 – 3.39 Sedang 

1,80 – 2,59 Rendah 

1,00 – 1,79 Sangat Rendah 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

7%

22%

33%

38%

Gambar 5. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Lama Bekerja

< 2 th

2 - 4 th

4 - 6 th

> 6 th
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Tabel 2. Gambaran Kepemimpinan Pada Karyawan PT. Kamaltex 

Karangjati 

No. Pernyataan 

Kepemimpinan 

Mean Kategori 

1 Pimpinan tidak membedakan 

karyawannya dalam memberikan 

pekerjaan. 

3,58 Tinggi 

2 Pimpinan memberikan dorongan 

semangat kerja yang tinggi 

kepada karyawan. 

4 Tinggi 

3 Pimpinan memberikan ide yang 

baik untuk meningkatkan hasil 

kerja. 

3,55 Tinggi 

4 Pimpinan memberikan informasi 

yang lengkap tentang petunjuk 

pelaksanaan kerja yang benar 

kepada semua karyawan. 

3,75 Tinggi 

5 Pimpinan berusaha mencari 

solusi untuk penyelesaian kondisi 

ketidakharmonisan diantara para 

karyawan di dalam perusahaan. 

3,82 Tinggi 

6 Pimpinan memberikan contoh 

cara bekerja yang benar dan baik 

kepada para karyawan. 

3,60 Tinggi 

7 Pimpinan berpenampilan rapi dan 

menarik. 

3,73 Tinggi 

8 Pimpinan memberikan ucapan 

selamat dan pujian kepada 

karyawan yang bekerja dengan 

baik. 

3,40 Tinggi 

 Rata – Rata Kepemimpinan 3,67 Tinggi 
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Pada tabel 2 menunjukkan nilai rata – rata variabel kepemimpinan sebesar 

3,67 yang termasuk kategori tinggi. Nilai rata – rata paling rendah terdapat pada 

pernyataan “Pimpinan memberikan ucapan selamat dan pujian kepada karyawan 

yang bekerja dengan baik.” dengan nilai 3,40. nilai tertinggi yaitu sebesar 4 terdapat 

pada pernyataan “Pimpinan memberikan dorongan semangat kerja yang tinggi 

kepada karyawan.” yang termasuk kategori Tinggi. 

Tabel 3. Gambaran Reward Pada Karyawan PT. Kamaltex Karangjati 

No. Pernyataan 

Reward 

Mean Kategori 

1 Pimpinan memberikan piagam 

penghargaan kepada karyawan 

yang berprestasi baik. 

2,77 Sedang 

2 Pimpinan memberikan ucapan 

selamat kepada karyawan atas 

prestasi kerja yang baik. 

3,24 Sedang 

3 Pimpinan bertanggung jawab 

yang lebih besar untuk 

meningkatkan pengembangan 

karir para karyawan. 

3,37 Sedang 

4 Pimpinan memberikan gaji dan 

upah lembur kepada karyawan 

sesuai dengan hasil kinerjanya. 

3,62 Tinggi 

 Rata – Rata Reward 3,25 Sedang 

Pada tabel 3 menunjukkan nilai rata – rata variabel reward sebesar 3,25 

yang termasuk kategori sedang. Nilai rata – rata paling rendah terdapat pada 

pernyataan “Pimpinan memberikan piagam penghargaan kepada karyawan yang 

berprestasi baik.” dengan nilai 2,77. nilai tertinggi yaitu sebesar 3,62 terdapat pada 

pernyataan “Pimpinan memberikan gaji dan upah lembur kepada karyawan sesuai 

dengan hasil kinerjanya.” yang termasuk kategori Tinggi. 
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Tabel 4. Gambaran Beban Kerja Pada Karyawan PT. Kamaltex Karangjati 

No. Pernyataan 

Beban Kerja 

Mean Kategori 

1 Pimpinan memberikan tugas 

yang sangat sulit kepada 

karyawan. 

2,60 Sedang 

2 Pimpinan memberikan waktu 

istirahat kerja yang cukup kepada 

karyawan. 

4 Tinggi 

3 Pimpinan memberikan ruang 

kerja yang nyaman dan aman. 

3,66 Tinggi 

4 Pimpinan memberikan 

kesempatan kepada karyawan 

untuk periksa ke poliklinik jika 

kesehatannya sedang menurun. 

4,24 Sangat Tinggi 

5 Pimpinan memberikan motivasi 

kepada karyawan agar bekerja 

lebih giat. 

3,89 Tinggi 

 Rata – Rata Beban Kerja 3,67 Tinggi 

Pada tabel 4 menunjukkan nilai rata – rata variabel beban kerja sebesar 3,67 

yang termasuk kategori tinggi. Nilai rata – rata paling rendah terdapat pada 

pernyataan “Pimpinan memberikan tugas yang sangat sulit kepada karyawan.” 

dengan nilai 2,60. nilai tertinggi yaitu sebesar 4,24 terdapat pada pernyataan 

“Pimpinan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk periksa ke poliklinik 

jika kesehatannya sedang menurun.” yang termasuk kategori Sangat Tinggi. 

 

 

 

 

 

 



  

27 
 

Tabel 5. Gambaran Kinerja Karyawan Pada Karyawan PT. Kamaltex 

Karangjati 

No. Pernyataan 

Kinerja Karyawan 

Mean Kategori 

1 Pekerjaan yang Anda hasilkan 

sudah sesuai dengan target yang 

ditentukan perusahaan. 

3,66 Tinggi 

2 Anda dapat menyelesaikan 

pekerjaan secara teliti, detail dan 

rapi tanpa ada coretan. 

3,77 Tinggi 

3 Anda dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan tepat waktu. 

3,80 Tinggi 

4 Anda masuk kerja dan pulang 

kerja sesuai dengan jam yang 

telah ditentukan. 

3,60 Tinggi 

5 Anda sering menyelesaikan 

pekerjaan secara kerjasama 

dengan rekan kerja. 

4 Tinggi 

 Rata – Rata Kinerja Karyawan 3,76 Tinggi 

Pada tabel 5 menunjukkan nilai rata – rata variabel kinerja karyawan sebesar 

3,76 yang termasuk kategori tinggi. Nilai rata – rata paling rendah terdapat pada 

pernyataan “Anda masuk kerja dan pulang kerja sesuai dengan jam yang telah 

ditentukan.” dengan nilai 3,60. nilai tertinggi yaitu sebesar 4 terdapat pada 

pernyataan “Anda sering menyelesaikan pekerjaan secara kerjasama dengan rekan 

kerja.” yang termasuk kategori  Tinggi. 

Pembahasan 

Pada hipotesis pertama, hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh signifikan antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

pada karyawan staff administrasi di PT. Kamaltex Karangjati. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Polakitan, dkk (2016) 

bahwa kepemimpinan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Asuransi Wahana Tata Manado. Oleh karena itu, ketika karyawan  
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PT. Kamaltex Karangjati memiliki tingkat kepemimpinan yang tinggi, maka dapat 

diartikan bahwa kinerja karyawan rendah. Sebaliknya, apabila kepemimpinan 

rendah, maka tingkat kinerja karyawan akan tinggi. Tidak adanya pengaruh 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dalam penelitian ini dapat disebabkan 

karena kepemimpinan tidak mempengaruhi kinerja karyawan. Kepemimpinan di 

PT. Kamaltex Karangjati tidak mempengaruhi kinerja karyawan karena terdapat 

faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan selain kepemimpinan 

selama ini. Hal ini juga bisa disebabkan karena perilaku pemimpin kepada 

karyawan masih banyak yang harus dievaluasi dan diperbaiki lagi, pemimpin juga 

kurang memantau kerja karyawannya. Hal inilah yang menyebabkan 

kepemimpinan tidak ada pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. 

Kamaltex Karangjati.  

Pada hipotesis kedua, hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara reward terhadap kinerja karyawan pada 

karyawan staff administrasi di PT. Kamaltex Karangjati. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mansyur (2014) bahwa reward 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, ketika 

karyawan PT. Kamaltex Karangjati sudah merasa diberikan reward di tempat kerja, 

maka kinerja karyawan juga semakin meningkat. Adanya pengaruh reward 

terhadap kinerja karyawan dalam penelitian ini karena selama ini karyawan merasa 

pemberian reward sudah diterapkan di PT. Kamaltex Karangjati. Selain itu, 

pemberian reward juga dilihat dari kategori pendidikan terakhir karyawan. 

Pemberian reward di perusahaan ini tidak hanya reward prestasi, namun juga 

pemberian reward untuk jam kerja tambahan. Jadi, secara  keseluruhan  reward  

sudah  terbagi  ke  semua karyawan. Hal inilah yang menyebabkan pemberian 

reward terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Kamaltex 

Karangjati.  

Pada hipotesis ketiga, hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh signifikan antara beban kerja terhadap kinerja karyawan 

pada karyawan staff administrasi di PT. Kamaltex Karangjati. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sitepu (2013) bahwa 

beban kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. 
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Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Manado. Oleh karena itu, ketika karyawan PT. 

Kamaltex Karangjati memiliki tingkat beban kerja yang tinggi, maka dapat 

diartikan bahwa kinerja karyawan rendah. Sebaliknya, apabila beban kerja rendah, 

maka tingkat kinerja karyawan akan tinggi. Tidak adanya pengaruh beban kerja 

terhadap kinerja karyawan dalam penelitian ini disebabkan beban kerja karyawan 

yang diberikan terlalu berlebihan, maka karyawan tersebut tidak dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan pekerjaan tersebut menjadi 

kurang efisien. Di samping itu, tugas yang diberikan terlalu berlebihan akan 

dirasakan karyawan sebagai sebuah beban, maka karyawan akan mengalami 

kelelahan fisik maupun mental sehingga kinerja karyawan akan menurun dan 

membuat kondisi kesehatannya juga ikut menurun. Hal inilah yang menyebabkan 

beban kerja tidak ada pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Kamaltex 

Karangjati. 

Variabel kepemimpinan yang dikategorikan tinggi, yang berarti bahwa 

pimpinan memberikan dorongan semangat kerja yang tinggi kepada karyawan. 

Kepemimpinan berkaitan dengan perilaku antara pimpinan dengan karyawan atau 

bawahan memiliki hubungan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan dan 

kinerja yang optimal. Bagi karyawan PT. Kamaltex Karangjati, pimpinan yang baik 

adalah pimpinan turut memberikan motivasi kerja kepada karyawan, tidak 

membedakan perlakuan kepada karyawan, memberikan contoh kerja yang baik, 

serta pimpinan mampu memecahkan permasalahan ketika terjadi kendala dengan 

masalah pekerjaan di PT. Kamaltex Karangjati. Maka, dapat disimpulkan bahwa 

selama bekerja di PT. Kamaltex Karangjati, karyawan merasa pimpinan sudah 

memberikan dorongan semangat kerja kepada karyawan sehingga hubungan antara 

pimpinan dan karyawan terjalin dengan baik. 

  Kemudian pada variabel kedua, yaitu reward yang dikategorikan sedang, 

yang berarti bahwa karyawan merasa pimpinan memberikan gaji dan upah lembur 

kepada karyawan sesuai dengan hasil kinejanya. Bagi karyawan PT. Kamaltex 

Karangjati, karyawan yang berprestasi akan mendapatkan reward berupa insensif 

kerja. Selain itu, karyawan juga mendapatkan reward berupa kenaikan gaji sesuai 

prestasi dan lembur kerja. Namun, untuk reward tergantung pada masing-masing 

departemen dan kurang sesuai dengan ekspetasi karyawan dikarenakan pemberian 



  

30 
 

reward terkadang kurang tepat sasaran. Maka, dapat digambarkan bahwa karyawan 

sudah cukup mendapatkan reward yang diharapkan selama bekerja di PT. Kamaltex 

Karangjati, seperti halnya diberikannya gaji dan upah lembur yang sesuai. 

  Kemudian variabel ketiga, yaitu beban kerja yang dikategorikan tinggi, 

yang berarti bahwa selama masa kerja di PT. Kamaltex Karangjati pimpinan 

memberikan kesempatan kepada karyawan untuk periksa ke poliklinik jika 

kesehatannya menurun tergolong tinggi. Bagi karyawan PT. Kamaltex Karangjati, 

jika beban kerja yang diberikan melebihi jam kerja, maka kinerja karyawan akan 

terganggu. Selain itu, beban kerja mengakibatkan overload dan human eror yang 

mengakibatkan karyawan tidak fokus, kelelahan, banyak beban pikiran, mudah 

mengeluh dan semangat kerja menjadi menurun. Dengan demikian, pengaruh beban 

kerja yuang berlebihan bagi karyawan dapat menimbulkan kondisi psikis dan 

kesehatan  menjadi menurun. Maka, dapat digambarkan bahwa karyawan merasa 

diperhatikan kesehatannya ketika karyawan terjadi masalah beban kerja yang 

mengakibatkan kondisi kesehatan karyawan bermasalah. Artinya, beban kerja yang 

diterapkan di PT. Kamaltex Karangjati sudah sesuai dengan kondisi karyawannya. 

Hal ini terjadi dikarenakan peraturan, kapasitas dan waktu kerja karyawan sudah 

dilakukan secara efektif dan efisien. 

Variabel yang terakhir, yaitu kinerja karyawanyang termasuk dalam 

kategori tinggi, yang berarti bahwa selama bekerja karyawan sering menyelesaikan 

pekerjaan secara kerjasama dengan rekan kerja. Bagi karyawan PT. Kamaltex 

Karangjati, ketika karyawan harus menyelesaikan target yang ditentukan 

perusahaan dengan tepat waktu, mereka selalu mengandalkan kerjasama baik antar 

kelompok maupun individu. Hal tersebut dikarenakan dengan kerjasama, maka 

pekerjaan akan terselesaikan dengan cepat dan baik sesuai dengan apa yang 

diinginkan pimpinan. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. 

Kamaltex Karangjati. 
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2. Reward mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. Kamaltex 

Karangjati. 

3. Beban kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. 

Kamaltex Karangjati. 

4. Secara bersamaan (simultan) kepemimpinan, reward dan beban kerja memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. Kamaltex Karangjati. 

Implikasi Teoritis 

Hasil uji regresi berganda pada variabel kepemimpinan tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, yang  menunjukkan bahwa  

hipotesis 1 ditolak. Hal ini menolak penelitian Muizu (2014) bahwa kepemimpinan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan mendukung penelitian 

Polakitan, dkk (2016) bahwa kepemimpinan tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan di PT. Asuransi Wahana Tata Manado. 

Hasil uji regresi berganda pada variabel reward memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan, yang menunjukkan bahwa hipotesis 2 

diterima. Hal ini mendukung penelitian Mansyur (2014) bahwa reward memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan menolak penelitian Suak, dkk 

(2017) bahwa reward tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan di Sutan Raja Hotel Amurang Manado. 

Hasil uji regresi berganda pada variabel beban kerja tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, yang menunjukkan hipotesis 3 

ditolak. Hal ini menolak penelitian Artadi (2015) bahwa beban kerja memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan mendukung penelitian Sitepu 

(2013) bahwa beban kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Manado. 

Implikasi Terapan 

Hasil temuan dari penelitian ini memberikan implikasi terhadap variabel 

reward untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan, maka variabel reward 

disarankan untuk terus ditingkatkan. Sedangkan, variabel kepemimpinan dan beban 

kerja bisa diabaikan. Cara meningkatkan sistem reward, yaitu dengan memberikan 

tugas terhadap karyawan sesuai standar kinerjanya, memberikan upah lembur, 

tunjangan dan bonus yang sama rata, serta membuat suasana lingkungan kerja yang 
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lebih nyaman dan tenang sehingga dapat terus meningkat pemberian reward kepada 

kinerja karyawan.   

Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan 

data. Kelemahan menggunakan metode kuesioner adalah metode ini hanya bisa 

menunjukkan tinggi rendahnya kategori interval dan tidak mengetahui alasannya.  

Saran Penelitian Yang Akan Datang 

Atas dasar keterbatasan penelitian seperti dikemukakan di atas, maka untuk 

penelitian mendatang sebaiknya: 

1. Masih sangat dimungkinkan bagi peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian dengan tema yang sama, yaitu pengaruh kepemimpinan, reward 

dan beban kerja terhadap kinerja karyawan, disarankan untuk memperluas 

area penelitian atau juga bisa menambahkan variabel komponen 

kepemimpinan, reward dan beban kerja yang lainnya yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

2. Mempertimbangkan penggunaan kuesioner yang di dalamnya tidak saja 

berisikan pertanyaan tertutup, namun juga bisa melakukan wawancara 

dalam pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang 

diperoleh lebih mendalam sehingga berguna dalam memperkaya 

pembahasan hasil penelitian.  
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Lampiran 

Lampiran 1 

 Tabel Operasional Variabel Kepemimpinan, Reward dan Beban Kerja 

dan Pengukurannya 

Jenis 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Indikator Skala 

Kepemimpinan 

(X1) 

Kepemimpinan 

adalah sikap perilaku 

seseorang pemimpin 

untuk mempengaruhi 

karyawannya dengan 

baik, memberikan 

motivasi serta 

mendukung 

pencapaian tujuan 

perusahaan agar 

tujuan dapat tercapai 

bersama. 

Menurut Wahjosumidjo 

(1991) indikator 

kepemimpinan adalah 

sebagai berikut:  

1. Bersifat Adil 

2. Memberi 

Sugesti 

3. Mendukung  

Tercapainya 

Tujuan  

4. Katalisator  

5. Menciptakan 

Rasa Aman  

6. Sebagai Wakil 

Organisasi 

7. Sumber 

Inspirasi  

8. Bersikap 

Menghargai  

Likert 
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Jenis 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Indikator Skala 

Reward  

(X2) 

Reward adalah suatu 

jenis penghargaan 

yang diberikan 

perusahaan kepada 

karyawan yang 

berprestasiatas 

pekerjaannya yang 

telah memberikan 

apresiasi terbaik 

untuk perusahaan 

berupa financial 

maupun non 

financial. 

Menurut Mahsun (2006) 

dan Amstrong (2007) 

indikator reward adalah 

sebagai berikut: 

1. Penghargaan 

Sosial  

2. Penghargaan 

Psikis  

3. Penghargaan 

Intrinsik  

4. Penghargaan 

Ekstrinsik 

 

 

 

Jenis 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Indikator Skala 

Beban Kerja 

(X3) 

Beban  kerja adalah 

suatu pekerjaan yang 

harus diselesaikan 

oleh karyawan pada 

waktu  tertentu serta 

pekerjaan yang  

harus dihadapi 

karyawan agar bisa 

mengatasi kejadian 

di luar waktu yang 

telah ditentukan. 

Menurut Hariyati 

(2011). Indikator beban 

kerja adalah sebagai 

berikut: 

1. Tugas Pekerjaan  

2. Organisasi Kerja  

3. Lingkungan 

Kerja  

4. Somatis  

5. Psikis 

Likert 
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Jenis 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Indikator Skala 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

Kinerja karyawan 

adalah suatu hasil 

pekerjaan  karyawan 

yang telah dicapai 

selama periode 

tertentu yang berupa 

tanggung jawab,  

kemampuan kerja 

dan ketaatan 

terhadap perusahaan. 

Menurut Jackson (2006) 

indikator kinerja adalah  

sebagai berikut: 

1. Kuantitas  

2. Kualitas  

3. Ketepatan 

Waktu  

4. Kehadiran  

5. Kemampuan 

Bekerjasama 

Likert 

 

 

Lampiran 2 

Kuesioner Penelitian 

KATA PENGANTAR 

Kepada : Bapak/Ibu/Sdri Karyawan 

Di  : PT Kamaltex Karangjati 

    Jl. Syekh Basyarun, Karangjati, 

  Bergas, Semarang – Jawa Tengah 

 

Dengan hormat, 

Dengan ini saya Indah Puji Hastuti, Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga Program Studi S-1 Manajemen, bermaksud meminta partisipasi 

Bapak/Ibu/Sdri Karyawan dalam penelitian ini. Saat ini saya sedang melakukan 

penelitian skripsi mengenai pemahaman tentang pengaruh kepemimpinan, reward 

dan beban kerja terhadap kinerja karyawan. Berkaitan dengan hal tersebut, saya 

mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdri Karyawan untuk mengisi lembar kuesioner ini 

berdasarkan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdri 

Karyawan. Hasil penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan 

sebagai bahan penelitian skripsi saya dan tidak untuk dipublikasikan secara umum. 
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 Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdri Karyawan, saya ucapkan 

terima kasih. 

 

Hormat saya, 

Dosen Pembimbing           Mahasiswa 

 

 

Prof. Christantius Dwiatmadja, SE, ME, Ph.D  Indah Puji Hastuti 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Isilah identitas dari Bapak/Ibu/Sdri Karyawan dengan keadaan sebenarnya: 

1 Nama / Inisial  

2 Usia  

3 Jenis Kelamin  

4 Pendidikan Terakhir  

5 Lama Bekerja Tahun / Bulan 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

Jawablah peryataan berikut dengan memberi tanda centang () pada kotak yang 

tersedia sesuai dengan jawaban Bapak/Ibu/Sdri Karyawan untuk menilai 

pernyataan yang disampaikan dengan keterangan sebagai berikut: 

 STS : Sangat Tidak Setuju 

 TS : Tidak Setuju 

 N : Netral 

 S : Setuju 

 SS : Sangat Setuju 
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Variabel Kepemimpinan 

No Pernyataan STS TS N S SS 

 a. Bersifat Adil 

1. Pimpinan tidak membedakan 

karyawannya dalam memberikan 

pekerjaan. 

     

 b. Memberi Sugesti 

2. Pimpinan memberikan dorongan 

semangat kerja yang tinggi kepada 

karyawan. 

     

 c. Mendukung Tercapainya Tujuan 

3.  Pimpinan mempunyai ide yang baik 

untuk meningkatkan hasil kerja. 

     

 d. Sebagai Katalisator 

4. Pimpinan memberikan informasi yang 

lengkap tentang petunjuk pelaksanaan 

kerja yang benar kepada semua 

karyawan. 

     

 e. Menciptakan Rasa Aman 

5. Pimpinan berusaha untuk mencari solusi 

untuk penyelesaian kondisi 

keidakharmonisan diantara para 

karywan di dalam perusahaan. 

     

 f. Sebagai Wakil Organisasi 

6. Pimpinan memberikan contoh cara 

bekrja yang benar dan baik kepada para 

karyawan.  

     

 g. Sumber Inspirasi 

7. Pimpinan berpenampilan rapi dan 

menarik. 

     

 h. Bersikap Menghargai 

8. Pimpinan memberikan ucapan selamat 

dan pujian kepada karyawan yang 

bekerja baik. 
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Variabel Reward 

No Pernyataan STS TS N S SS 

 a. Penghargaan Sosial 

9. Pimpinan memberikan piagam 

penghargaan kepada karyawan yang 

berprestasi baik. 

     

 b. Penghargaan Psikis 

10. Pimpinan memberikan ucapan selamat 

kepada karyawan atas prestasi kerja 

yang baik. 

     

 c. Penghargaan Intrinsik 

11.  Pimpinan bertanggung jawab yang lebih 

besar untuk meningkatkan 

pengembangan karir para karyawan. 

     

 d. Penghargaan Ekstrinsik 

12. Pimpinan memberikan gaji dan upah 

lembur kepada karyawan sesuai dengan 

hasil kinerjanya. 
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Variabel Beban Kerja 

No Pernyataan STS TS N S SS 

 a. Tugas Pekerjaan 

13. Pimpinan memberikan tugas yang 

sangat sulit kepada karyawan. 

     

 b. Organisasi Kerja  

14. Pimpinan memberikan waktu istirahat 

kerja yang cukup kepada karyawan. 

     

 c. Lingkungan Kerja 

15. Pimpinan memberikan ruang kerja 

yang nyaman dan aman. 

     

 d. Somatis 

16. Pimpinan memberikan kesempatan 

kepada karyawan untuk periksa ke 

poliklinik jika kesehatannya sedang 

menurun. 

     

 e. Psikis 

17. Pimpinan memberikan motivasi kepada 

karyawan agar bekerja lebih giat. 
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Variabel Kinerja Karyawan 

No Pernyataan STS TS N S SS 

 a. Kuantitas  

18. Pekerjaan yang Anda hasilkan sudah 

sesuai dengan target yang ditentukan 

perusahaan. 

     

 b. Kualitas  

19. Anda dapat menyelesaikan setiap 

pekerjaan dengan teliti, detail dan rapi 

tanpa ada coretan. 

     

 c. Ketetapan Waktu 

20. Anda dapat menyelesaikan pekerjaan 

dengan tepat waktu. 

     

 d. Kehadiran  

21. Anda masuk kerja dan pulang kerja 

sesuai dengan jam yang telah 

ditentukan. 

     

 e. Kemampuan Bekerjasama 

22. Anda sering menyelesaikan pekerjaan 

secara kerjasama dengan rekan kerja. 

     

 

 




