
 

33 
 
 

BAB IV 

HASIL 

 

4.1 Karakteristik Responden 

 Pada penelitian ini, responden adalah low manager yang bekerja di perusahaan 

manufaktur yang ada di Semarang. Penulis memperoleh informasi dari Direktori 

Industri Manufaktur Jawa Tengah 2014. Setelah proses penyebaran kuesioner pada 

bulan Maret 2018 ke 83 perusahaan, dan terdapat beberapa perusahaan sampel yang 

tidak merespon, baik dari via telepon, ataupun penulis mendatangi langsung 

perusahaan yang bersangkutan. Sehingga penulis hanya memperoleh 30 perusahaan 

sampel saja. Dan (Jogiyanto, 2013) mengatakan bahwa untuk penelitian skala kecil 

paling tidak terdapat 30 sampel. Maka dari itu penulis hanya mencantumkan 30 

perusahaan saja berdasarkan dengan teori milik jogiyanto. Namun dari 30 perusahaan 

yang diberikan kuisioner, hanya beberapa perusahaan saja yang kembali 

Jumlah kuisioner yang dibagikan penulis terhadap perusahaan masing masing 

saya beri 10 kuisioner sehingga sejumlah 300 exemplar kuesioner, namun yang 

kembali hanya berjumlah 150 exemplar kuesioner. Dari 150 exemplar kuesioner, 

semuanya dapat diolah.. 
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Tabel 4.1 Daftar Nama Pengajuan Kuesioner 

 

No. Nama Perusahaan  Meneri

ma 

Menola

k 

1. PT. Nusantara  V 

2. CV. Surya Jaya 

Sempurna 

 V 

3. PT. Sri Boga Ratu 

Raya 

V  

4. PT. Indosigma 

Surya Cipta 

V  

5. PT. Dami Sariwana V  

6. PT. Bonanza 

Megah.Ltd 

V  

7. PT. Agric Amarga 

Jaya 

V  

8. PT. Gratia Husada 

Farma 

V  

9. PT. Central Protein 

Prima 

V  

10. CV. Beta 

Endorphin 

V  

11. PT. Raja Besi V  

12. Singa Mas 

Indonesia 

V  

13. CV. Plastik Laris 

Jaya 

V  

14. CV. Bolang Baling 

Semarang 

V  

15. CV. Semarang 

Helmet 

V  

16. PT. Java Agritech V  

17. PT. Indotirta Jaya 

Abadi  

V  

18. PT. Bitratex 

Industries 

V  

19. PT. Busana Apparel 

Group 

V  

20. PT. Rimba Ciptaan 

Indah 

V  

21. PT. Ganesa Tirta 

Raharja 

V  

22. PT. Holy Karya 

Sakti 

V  

23. CV. Laris Jaya V  

24. PT.Indodecor 

Primantara 

Industries 

V 

 

25. Roti De Koning V  

26. PT. Semarang 

Makmur 

V  

27. CV. Cerah Jaya V  

28. PT. Damaitex V  

29. PT. Bandeng 

Juwana 

V  

30. Virgin Cake Bakery V  

31. Jessy Cake V  

32. Timbangan PGB V  

33. PT. Erlangga Edi 

Laboratories 

 V 

34. Mie Citra Mandiri  V 

35. CV. DM Food  V 

36. Swiss Bakery  V 

37. Bumbu Rokok 

Lawet 

 V 

38. PT. Erlimopex  V 

39. CV. Waringin Putih  V 

40. PT. Fumira  V 

41. PT. Fast Food 

Indonesia 

 V 

42. PT. Dyriana  V 

43. Holland Bakery  V 

44. Monic Bakery  V 

45. PT. Javaprima 

Abadi 

 V 

46. CV. Sendang 

Agung 

 V 

47. Batik Semarang 16  V 

48. Sumber Agung  V 

4.9 Roti Kencana  V 

50. PT. IndoTeh  V 

51. PT. HM Sampoerna  V 

52. PT. SAI Apparel  V 

53. PT. Pabrik Sendok  V 

54. CV. Eterna  V 

55. Konveksi Ulyana  V 
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56. PT. Forisindo  V 

57. Mitra Karya  V 

58. UD. Berdikari  V 

59. PT. Belgindo Raya  V 

60. UD. Air Mas Jaya  V 

61. CV. Jagung  V 

62. UD. Tirto Lukito  V 

63. CV. Roda Jati  V 

64. CV. Anugrah Prima  V 

65. UD. Samudera Jaya  V 

66. Indo Lakto  V 

67. PT. Gita Madu 

Sweets 

 V 

68. PT. Sukasari Mitra 

Mandiri 

 V 

69. PT. Taman Delta 

Indonesia 

 V 

70. CV. Slamet Widodo  V 

71. PT. Istana Boga  V 

72. CV. Tirto Waluyo  V 

73. CV. Pusaka Hidup  V 

74. PT. Rodeo  V 

75. PT. Tensindo  V 

76. PT. Aorta  V 

77. PT. Janico Raya  V 

78. Inosia  V 

79. PT. Sinar Dunia  V 

80. Karton Suhartono  V 

81. CV. Pulojati Utama  V 

82. PT. Menamco  V 

83. CV. Lestari  V 

84. CV. Jordan  V 

Data yang terdapat pada tabel diatas adalah perusahaan – perusahaan 

manufaktur yang penulis hubungi untuk penyebaran kuesioner, namun dari 84 sampel 

perusahaan, hanya ada 30 saja yang merespon, hal ini disebabkan karena perusahaan 

ada yang tidak ingin dijadikan sampel penelitian dan ada beberapa kuesioner yang 

tidak kembali kepada penulis seperti yang penulis katakana , ada beberapa yang sudah 

menolak    melalui via telepon .  
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Tabel 4.2 Tabel Pengembalian Kuesioner 

 

 

No Perusahaan Kuesioner 

Dikirim 

Kuesioner 

Kembali 

1. PT. Sri Boga Ratu Raya 10 10 

2. PT. Indosigma Surya Cipta 10 10 

3. PT. Dami Sariwana 10 10 

4. PT. Bonanza Megah.Ltd 10 10 

5. PT. Agric Amarga Jaya 10 0 

6. PT. Gratia Husada Farma 10 10 

7. PT. Central Protein Prima 10 7 

8. CV. Beta Endorphin 10 4 

9. PT. Raja Besi 10 0 

10. Singa Mas Indonesia 10 6 

11. CV. Plastik Laris Jaya 10 0 

12. CV. Bolang Baling Semarang 10 10 

13. CV. Semarang Helmet 10 10 

14. PT. Java Agritech 10 10 

15. PT. Indotirta Jaya Abadi  10 10 

16. PT. Bitratex Industries 10 10 

17. PT. Busana Apparel Group 10 10 

18. PT. Rimba Ciptaan Indah 10 10 

19. PT. Ganesa Tirta Raharja 10 0 

20. PT. Holy Karya Sakti 10 0 

21. CV. Laris Jaya 10 0 

22. PT.Indodecor Primantara Industries 10 10 

23. Roti De Koning 10 0 

24. PT. Semarang Makmur 10 0 

25. CV. Cerah Jaya 10 3 

26. PT. Damaitex 10 0 

27. PT. Bandeng Juwana 10 0 

28. Virgin Cake Bakery 10 0 

29. Jessy Cake 10 0 

30 Timbangan PGB 10 0 

TOTAL 300 150 
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4.2 Analisis Validitas dan Reliabilitas 

Penggunaan uji validitas data adalah untuk mengukur apakah pertanyaan yang 

tertera pada kuesioner untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Jadi metode ini digunakan untuk mengukur ketepatan tiap pertanyaan 

kuesioner atau indikator yang digunakan (Muniarti dkk, 2013:20). Kriteria valid 

adalah jika nilai Cronbach's Alpha If Item Deleted masing-masing indikator 

pertanyaan ≤ dari nilai Cronbach's Alpha instrumen (Murniati dkk., 2013:34). 

Tabel 4.3 Uji validitas Leadership Development  

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

LD1 70.09 16.864 .037 .136 .579 
LD2 69.93 16.747 .040 .127 .581 
LD3 69.61 17.675 -.046 .191 .588 
LD4 69.53 15.137 .538 .434 .489 
LD5 69.93 14.834 .396 .605 .499 
LD6 69.89 15.524 .326 .422 .517 
LD7 69.81 15.432 .333 .609 .515 
LD8 69.63 16.813 .190 .408 .543 
LD9 69.60 15.933 .377 .520 .516 
LD10 69.58 15.749 .399 .430 .511 
LD11 69.57 16.918 .176 .339 .545 
LD12 69.52 16.399 .280 .493 .530 
LD13 69.71 15.927 .375 .445 .516 
LD14 69.61 17.368 .065 .286 .561 
LD15 69.59 17.115 .093 .269 .558 
LD16 69.58 17.453 .036 .237 .566 
LD17 69.57 17.320 .074 .341 .560 
LD18 69.86 17.544 .002 .347 .573 

 

Pada tabel 4.3 dalam uji validitas leadership development dapat dilihat bahwa 

Cronbach Alpha if item deleted dari LD1 sampai dengan LD18 lebih kecil dari nilai 

Cronbach’s Alpha 0,667. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua alat uji data variabel 

leadership development adalah valid, yang artinya data dapat digunakan untuk 

dijadikan kuesioner.    
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Tabel 4.4 Uji Validitas Motivasi 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

MO1 18.57 15.536 .443 .318 .759 
MO2 18.54 15.955 .443 .278 .758 
MO3 18.46 14.116 .584 .349 .723 
MO4 18.37 13.887 .545 .384 .735 
MO5 18.29 14.649 .540 .331 .735 
MO6 18.14 15.302 .574 .377 .730 

Sumber : Data primer, 2018. Lampiran 2 

 Berdasar data yang diperoleh dari tabel 4.4, dapat disimpulkan bahwa 150 

jawaban dari variabel motivasi (MO) dinyatakan valid, karena lebih kecil dari pada 

nilai Cronbach Alpha 0,774. 

Tabel 4.5 Uji Validitas Kinerja Karyawan 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

KI1 15.9200 12.208 .432 .204 .534 
KI2 15.9867 13.812 .296 .135 .590 
KI3 15.8000 13.450 .303 .138 .588 
KI4 15.5000 13.406 .293 .148 .592 
KI5 15.4933 12.802 .354 .179 .568 
KI6 15.6000 12.631 .403 .195 .548 

Sumber :Data primer, 2018. Lampiran 2 

  Berdasar data yang diperoleh dari tabel 4.5, dapat dilihat bahwa 

Cronbach Alpha If Deleted  variabel kinerja karyawan (KI1) hingga (KI6) < dari nilai 

Cronbach Alpha, maka dapat disimpulkan bahwa alat uji data variabel kinerja 

karyawan adalah valid. 
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Uji Reliabilitas 

 

Penggunaan Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur kehandalan suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel ketika jawaban seseorang terhadap kuesioner tersebut adalah stabil dari 

waktu ke waktu. Jadi uji reliabilitas disini digunakan untuk mengukur konsistensi 

data atau ketepatan dari keseluruhan kuesioner atau instrumen penelitian (Muniarti 

dkk., 2013:20). Kriteria reliabel adalah jika nilai Cronbach Alpha di antara 0,7-

0,9 bearti kuesioner telah tergolong kriteria reliabel tinggi (Murniati dkk., 

2013:34). 

Tabel 4.6. Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Instrumen Keterangan 

Ledership Development (LD) 0,667 Reliabel Tinggi 

Motivasi (MO) 0,774 Reliabel Tinggi 

Kinerja Karyawan (KI) 0,615 Reliabel Tinggi 

Sumber : data primer diolah, 2018. Lampiran 2 

 

 Tabel 4.6 menghasilkan nilai untuk variabel  leadership development (LD) 

menghasilkan nilai Cronbach Alpha 0,667, hal ini menunjukkan bahwa semua 

pernyataan dalam variabel leadership development (LD) dinyatakan reliabel dan 
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memiliki keterangan reliabilitas tinggi, sehingga dapat digunakan untuk mengukur 

variabel leadership development. 

 

 Variabel motivasi (MO) menghasilkan nilai Cronbach Alpha 0,774, hal ini 

menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam variabel motivasi (MO) dinyatakan 

reliabel dan memiliki keterangan reliabilitas tinggi, sehingga dapat digunakan untuk 

mengukur variabel motivasi. 

 

 Variabel kinerja karyawan (KI) menghasilkan nilai Cronbach Alpha 0,615, 

maka dapat dikatakan bahwa seluruh pernyataan pada variabel kinerja karyawan (KI) 

dinyatakan reliabel dan memiliki reliabilitas tinggi sehingga dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data yang digunakan sebagai pengukuran variabel kinerja karyawan. 
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4.3 Statistik Deskriptif  

Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif jawaban kuisioner yang penulis 

sebarkan kepada low manager yang bekerja di perusahaan manufaktur di kota 

Semarang. 

Tabel 4.7 CompareMeans 

Keterangan  
Leadership 

development 
Sig. Motivasi Sig. 

Kinerja 

karyawan 
Sig. 

Gender: ∑       

Pria 72 4.10 
0.47 

3.58 
0.128 

3.12 
0.758 

Wanita 78 4.09 3.76 3.16 

Umur :        

20 – 30 Tahun 100 4.10 
0.57 

3.53 
0.001 

3.12 
0.592 

Lebih 30 Tahun 50 4.08 3.97 3.18 

Lama Bekerja :        

1 – 5 Tahun 108 4.09 

0.432 

3.69 

0.687 

3.16 

0.651 
6 – 10 Tahun 42 4.12 3.63 3.10 

Pendidikan:        

S1 89 4.10 

0.761 

3.72 

0.412 

3.17 

0.540 
Kurang dari S1 61 4.09 3.61 3.10 

 

Dari tabel 4.7 dapat kita lihat bahwa persepsi responden pria mengenai 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam organisasi untuk 
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memberikan arahan atau pengertian terhadap manajer bawahan yang akan 

memberikan dampak bagi manajer tersebut sebesar 4.10, dapat dikatakan bahwa 

persepsi mereka tinggi, artinya leadership development mereka baik. Sedangkan 

untuk responden wanita lebih rendah daripada pria, meskipun berada dalam level 

yang tinggi. Persepsi responden mengenai kemampuan yang dimiliki oleh seorang 

pemimpin dalam organisasi untuk memberikan araham atau pengertian terhadap 

manajer bawahan yang akan memberikan dampak bagi manajer antara pria dan 

wanita tidak berbeda, yang artinya persepsi mereka tidak berbeda mengenai 

leadership development, karena t statistik lebih besar dari 0.1. Untuk responden 

umur persepsi responden umur 20-30 tahun mengenai kemampuan yang dimiliki 

oleh seorang pemimpin dalam organisasi untuk memberikan arahan atau pengertian 

terhadap manajer bawahan yang akan memberikan dampak bagi manajer tersebut 

sebesar 4.10, dapat dikatakan bahwa persepsi mereka tinggi, artinya leadership 

development mereka baik. Sedangkan untuk responden umur lebih dari 30 Tahun 

lebih rendah, meskipun berada dalam level yang tinggi. Tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara responden umur 20 – 30 tahun dengan umur lebih dari 30 tahun, 

karena t – statistik lebih besar dari 0.1. Untuk responden lama bekerja responden 

yang bekerja selama 6 – 10 tahun mengenai persepsi responden yang bekerja 

selama 6 – 10 tahun mengenai kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin 

dalam organisasi untuk memberikan arahan atau pengertian terhadap manajer 

bawahan yang akan memberikan dampak bagi manajer tersebut sebesar 4.12, yang 

artinya persepsi mereka terhadap leadership development tinggi, sedangkan untuk 
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responden yang bekerja antara 1 – 5 tahun memiliki nilai rata – rata sebesar 

4.09, meskipun berada dalam level yang tinggi. Tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara kedua responden lama bekerja, dikarenakan t – statistik lebih 

besar dari 0.1. Untuk responden pendidikan persepsi responden pendidikan S1 

mengenai kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam organisasi 

untuk memberikan arahan atau pengertian terhadap manajer bawahan yang akan 

memberikan dampak bagi manajer tersebut dengan rata – rata sebesar 4.10 artinya 

persepsi leadership development mereka tinggi, sedangkan untuk responden yang 

berpendidikan kruang dari S1 leadership lebih rendah daripada responden 

pendidikan S1, meskipun berada dalam level yang tinggi. Tidak ada perbedaan 

signifikan antara responden yang berpendidikan S1 dan kurang dari S1 tidak 

berbeda, dikarenakan t- statistik lebih besar dari 0.1 

Untuk persepsi responden wanita mengenai persepsi individu mengenai 

keterbukaannya terhadap menerima dan memberikan masukkan atau kesempatan 

oleh karyawan  lain yang berguna dalam sebuah pekerjaan di perusahaan memiliki 

rata – rata nilai sebesar 3.76, yang artinya persepsi responden wanita lebih tinggi, 

sedangkan untuk pria lebih rendah daripada wanita meskipun berada dalam level 

yang tinggi. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara responden pria dan wanita, 

dikarekanan nilai t – statistik lebih besar dari 0.1. Untuk selanjutnya responden 

umur mengenai persepsi umur lebih dari 30 tahun mengenai individu mengenai 

keterbukaannya terhadap menerima dan memberikan masukkan atau kesempatan 

oleh karyawan  lain yang berguna dalam sebuah pekerjaan di perusahaan memiliki
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 rata – rata nilai sebesar 3.97 dapat dikatakan bahwa persepsi mereka tinggi, 

yang artinya motivasi mereka baik.sedangkan untuk responden umur 20 – 30 tahun 

lebih rendah daripada responden umur lebih dari 30 tahun meskipun berada dalam 

level yang tinggi. Namun terdapat perbedaan yang signifikan antara responden 

yang memiliki umur 20 – 30 tahun dengan umur yang lebih dari 30 tahun, 

dikarenakan nilai t – statistik lebih kecil dari 0.1. untuk selanjutnya persepsi 

responden yang lama bekerjanya 1 – 5 tahun mengenai persepsi individu mengenai 

keterbukaannya terhadap menerima dan memberikan masukkan atau kesempatan 

oleh karyawan  lain yang berguna dalam sebuah pekerjaan di perusahaan memiliki 

nilai rata – rata sebesar 3.69, dapat dikatakan persepsi mereka tinggi, yang artinya 

motivasi mereka baik. Untuk responden lama bekerja 6 – 10 tahun motivasi lebih 

rendah daripada responden yang lama bekerja 1 – 5 tahun meskipun berada dalam 

level yang tinggi, dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara responden lama 

bekerja antara 1 -  5 tahun dengan 6 – 10 tahun dikarenakan nilai t – statistik lebih 

besar dari 0.1. selanjutnya responden yang memiliki pendidikan S1 mengenai 

persepsi individu mengenai keterbukaannya terhadap menerima dan memberikan 

masukkan atau kesempatan oleh karyawan  lain yang berguna dalam sebuah 

pekerjaan di perusahaan memiliki nilai rata – rata 3.72, dapat dikatakan persepsi 

mereka tinggi, yang artinya motivasi mereka baik, untuk pendidikan kurang dari S1 

motivasi lebih rendah daripada responden yang memiliki pendidikan S1 meskipun 

berada dalam level yang tinggi. Dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara responden kurang dari S1 dan S1, karena nilai t- statistik lebih besar dari 0.1
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Selanjutnya responden wanita mengenai persepsi individu mengenai 

kemampuan kualitatif dan kuantitatif kinerja serta komitmen untuk bertanggung 

jawab dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya seorang karyawan harus 

memiliki tingkat kemampuan yang tinggi memiliki nilai rata – rata sebesar 3.16, 

dapat dikatakan persepsi mereka tinggi, yang artinya kinerja karyawan mereka 

baik. Unutk responden pria kinerja karyawan lebih rendah daripada wanita 

meskipun berada dalam level yang tinggi. Tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara responden pria dan wanita karena nilai t – statistik lebih beasar dari 0.1 

 

4.4 Uji Hipotesis 

 

4.4.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dimaksudkan untuk mendeteksi apakah data 

yang akan digunaan untuk menguji hipotesis, yang merupakan sampel dari 

populasi, merupakan dat empiris yang memenuhi hakikat naturalistil. Hakikat 

naturalistil ,menganut faham bahwa fenomena (gejala) yang terjadi dialam ini 

berlangsung secara wajar dan dengan kecenderungan berpola. Menggunakan 

Uji Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan normal jika nilai probabilitas (sig) 

Kolmogorov-Smirnov > 0,1 (Muniarti dkk., 2013:62). Berikut adalah hasil dari 

uji Normalitas pada persamaan 1 , 2 dan 3 :  
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1. 𝐾𝑖 = 𝑎 + 𝑏1𝐿𝐷 + 𝑒 

Tabel 4.8 Tabel Uji Normalitas  

 

  

 

 

 

  

Tabel 4.8 menunjukkan nilai Asymp Sig (2-tailed) yakni 0,200. Dimana pada 

penelitian ini, dapat diketahui bahwa Asymp Sig untuk Standardized Residual yaitu 

sebesar 0,200 > 0,1. Artinya data residual persamaan yang pertama ini terdistribusi 

normal. 

2. 𝑀 = 𝑎 + 𝑏2𝐿𝐷 + 𝑒 

 Berikut adalah hasil uji normalitas pada persamaan yang ke-2 :  

 Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas persamaan 2 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Standardized 

Residual 

N 150 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .99663865 
Most Extreme Differences Absolute .131 

Positive .083 
Negative -.131 

Test Statistic .131 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Standardized 

Residual 

N 150 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .99663865 
Most Extreme Differences Absolute .191 

Positive .117 
Negative -.191 

Test Statistic .191 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Data primer, 2018 
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 Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) yakni 

sebesar 0,200. Diketahui bahwa dalam persamaan yang ke 2 ini memiliki data 

residual yang terdistribusi normal. Dapat dilihat dari Asymp Sig untuk 

Standardized Residual sebesar 0,200 > 0,1. 

 

Selanjutnya adalah hasil uji normalitas pada persamaan yang ke 3 :  

3. 𝐾𝑖 = 𝑎 +  𝑏1𝐿𝐷 +  𝑏2 𝑀 + 𝑒 

  

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas persamaan ke 3 

 

 

 

 

  

 

 

Pada tabel 4.10 menunjukan bahwa nilai signifikansi pada persamaan 

ke 3 ini yaitu sebesar 0,200. Yang artinya bahwa nilai signifikansi pada 

pengujian normalitas ini lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha yaitu 0,1. 

Artinya data residual persamaan ke 3 ini terdistribusi normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Standardized 

Residual 

N 150 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .99326592 
Most Extreme Differences Absolute .105 

Positive .058 
Negative -.105 

Test Statistic .105 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
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4.4.2 Uji Heterokedastisitas  

Pada analisis regresi, heterokedastisitas berarti situasi dimana keragaman 

variabel independen bervariasi pada data yang kita miliki.Salah satu asumsi kunci 

pada metode regresi biasa adalah bahwa error memilik keragaman yang sama pad 

tiap sampel-sampelnya. Data dikatakan bebas heterokedastisitas jika sig. > 0,1 

(Muniarti dkk., 2013:65).  Berikut ini adalah hasil dari Uji Heterokedastisitas dari 

persamaan yang pertama : 

   

 Tabel 4.11 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Sumber: Data primer, 2018 

Pada hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.8 diatas menunjukkan 

bahawa nilai signifikansi adalah 0,575. Nilai signifikansi tersebut lebih 

besar dari nilai alpha (0,1). Berarti, variabel tidak berpengaruh signifikan 

pada absolute standardized residual. Maka dari itu, dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada heteroskedastisitas pada persamaan ini. 

Lalu selanjutnya pada persamaan yang ke 2 : 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 1 .000 .316 .575b 

Residual .169 148 .001   
Total .169 149    

a. Dependent Variable: abs_res 
b. Predictors: (Constant), X1 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 Sumber: Data primer, 2018. Lampiran 4 

 

Hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi pada persamaan ini adalah 0,113. Nilai signifikansi ini lebih besar 

dibandingkan dengan nilai alpha yaitu 0,1. Yang artinya bahwa variabel independen 

tidak berpengaruh signifikan pada absolute standardized residual. Maka dari itu dapat 

disimpulkan pula tidak terdapat heterokedastisitas pada persamaan ini. 

Selanjutnya untuk persamaan yang ke 3 : 

 Tabel 4.13 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Sumber: Data primer, 2018. Lampiran 4 

Untuk hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.13 diatas menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar 0,689. Nilai tersebut lebih besar 

dibandingkan dengan nilai alpha 0,1. Yang artinya bahwa variabel 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .004 1 .004 2.541 .113b 

Residual .223 148 .002   
Total .227 149    

a. Dependent Variable: abs_res2 
b. Predictors: (Constant), X1 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.777 2 1.889 .373 .689b 

Residual 743.638 147 5.059   
Total 747.415 149    

a. Dependent Variable: abs_res 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 
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independent tidak berpengaruh signifikan pada absoluet standardized 

residual. Maka dari itu dapat disimpulkan pula tidak terdapat 

heterokedastisitas pada pengujian tersebut. 

 

4.4.3 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan 

linear pasti. Multikolinearitas menyebabkan regresi tidak efisien atau 

penyimpangannya besar (Gujarati, 2012 dalam Muniarti dkk., 2013). 

Multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance  dan variance inflation factor  (VIF). 

Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai tolerance ≥ 0,1 

dan nilai VIF ≤ 10 (Muniarti dkk., 2013:71). Hanya untuk persamaan yang ketiga 

saja, karena lebih dari 1 variabel independent. 

 Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber: Data primer, 2018 

Dapat dilihat pada tabel 4.14 diatas bahwa nilai Tolerance semua variabel adalah 

< 1 dan nilai VIF semua variabel tidak ada yang lebih besar dari pada 10. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antar variabel atau tidak terjadi 

multikolinearitas.

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.526 5.273  .669 .505   
X1 .074 .071 .075 1.044 .298 .988 1.012 

X2 .448 .066 .486 6.757 .000 .988 1.012 

a. Dependent Variable: Y1 
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4.5 Uji Mediasi 

Variabel mediasi atau yang sering disebut dengan variabel intervening adalah 

variabel yang secara teori mempengaruhi penelitian yang diobservasi (variabel 

dependen), yang efeknya harus diinferensi melalui efek hubungan antara variabel 

independent dengan variabel dependennya (Jogiyanto, 2013). Hasil pengujian mediasi 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini  

 

Persamaan 1 : 𝐾𝑖 = 𝑎 + 𝑏1𝐿𝐷 + 𝑒 

 Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Persamaan I 

Sumber: Data primer, 2018 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa untuk regresi pengaruh langsung leadership 

development terhadap kinerja karyawan diketahui bahwa nilai sig lebih besar dari nilai 

alpha 0,1 yakni sebesar 0,117 sehingga hipotesis ditolak , yang artinya tidak ada 

pengaruh antara persepsi individu mengenai kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin 

dalam organisasi untuk memberikan arahan maupun pengertian terhadap kemampuan 

kualitatif dan kuantitatif kinerja karyawan. Meskipun didalam statistic deskriptif 

menunjukkan bahwa persepsi individu mengenai kemampuan yang dimiliki oleh 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.517 5.931  1.605 .111 

LD .127 .080 .129 1.578 .117 

a. Dependent Variable: KI 
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pemimpin dalam organisasi untuk memberikan arahan maupun pengertian itu 

tinggi namun tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Persamaan 2 : 𝑀 = 𝑎 + 𝑏2𝐿𝐷 + 𝑒 

 Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Persamaan II 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13.379 6.449  2.075 .040 

LD .118 .087 .110 1.350 .179 

a. Dependent Variable: MO 

 

Kemudian untuk selanjutnya pada model persamaan yang kedua Dari data 

tabel diatas dapat dilihat bahwa utuk pengujian pengaruh langsung leadership 

development terhadap motivasi bahwa hipotesis ditolak, dikarenakan nilai signifikan 

lebih besar daripada nilai alpha 0,1, yakni nilai sig sebesar 0,179. Meskipun didalam 

statitik deskriptif menunjukkan bahwa persepsi individu dalam memberikan arahan 

maupun pengertian itu tinggi, namun tidak berpengaruh terhadap motivasi. 

Persamaan 3 : 𝐾𝑖 = 𝑎 +  𝑏1𝐿𝐷 +  𝑏2 𝑀 + 𝑒 

Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Persamaan III 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.526 5.273  .669 .505 

LD .074 .071 .075 1.044 .298 

MO .448 .066 .486 6.757 .000 

a. Dependent Variable: KI 

Sumber: Data primer, 2018
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Untuk tabel 4.17 dapat dilihat diatas bahwa untuk pengujian regresi yang 

terakhir yakni untuk pengujian langsung leadership development dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan dapat dikatakan untuk variabel leadership development 

terhadap kinerja karyawan memiliki nilai signifikan sebesar 0,298 yang artinya lebih 

besar dibandingkan dengan alpha 0,1. Sedangkan untuk variabel motivasi terhadap 

kinerja karyawan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0 yang artinya lebih kecil dari 

nilai alpha yaitu 0,1. Berikut ini adalah penjelasan mengenai uji mediasi, untuk 

sebagai syarat mediasi dapat diketahui bahwa model persamaan regresi yang ke 1, 2, 

dan 3 harus signifikan. Berdasar dari kesimpulan data tabel diatas maka syarat untuk 

melakukan uji mediasi tidak terpenuhi. Hal ini berarti motivasi tidak memediasi efek 

leadership development terhadap kinerja karyawan. 

 

Gambar 1 Hasil Ketiga Analisis Regresi 

 

 

 

  

Dari hasil pengujian mediasi motivasi pada efek leadership development terhadap 

kinerja dapat ditemukan bahwa, hubungan antara leadership development terhadap 

kinerja tidak signifikan, dan pada hubungan antara motivasi dengan kinerja juga tidak 

Leadership Development 

Motivasi 

Kinerja Karyawan 

1 

C’ = 0,075 

C = 0,129 
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signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa syarat mediasi tidak terpenuhi yang artinya, 

Motivasi tidak memediasi efek leadership development terhadap kinerja. 

Tabel 4.18 Tabel Hasil Uji Sobel Tes 

 

Hasil pengujian dengan sobel test menunjukkan hasil bahwa indirect effect 

ternyata tidak signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada kolom p-value semua 

ternyata tidak signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada kolom p-value semua 

pengujian baik sobel test (0,183), Aroian (0,188), maupun Goodman test (0,178) 

menunjukan angka lebih besar dari α = 0.1. pengujian ini supaya tahu adanya 

seberapa besarnya hubungan direct dan indirect bisa terlihat antara uji regresi dan 

sobel itu konsisten, namun hasil dari direct dan indirect tidak bisa menjadikan 

motivasi sebagai mediasi. 
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4.6 Pembahasan 

Motivasi sebagai mediasi dari efek leadership development terhadap kinerja 

karyawan. 

 Berdasarkan dari analisa intervening 1 dan 2 dapat dilihat bahwa tidak 

signifikan, hal ini disebabkan karena kinerja dari karyawan tersebut masih kurang baik 

yakni kualitas dan kuantitas kerja tidak lebih baik dan tidak melebihi rata – rata dari 

karyawan lainnya, efisiensi waktu yang dimiliki oleh seorang pekerja juga tidak 

memadai, mereka merasa bahwa kinerja dari mereka masih di bawah rata – rata dari 

karyawan lainnya dan karyawan juga merasa bahwa motivasi yang diberikan belum 

mereka dapatkan hal ini disebabkan karena mereka tidak ingin belajar lebih 

bertanggung jawab dengan pekerjaan yang mereka terima, tidak ingin menerima dan 

diberi masukan oleh karyawan lain dan tidak ingin memberikan berbagai keputusan 

yang inovatif, sehingga motivasi yang diterima masih kurang dan menyebabkan uji 

mediasi pada persamaan ke 1 dan ke 2 tidak signifikan. Sedangkan untuk hasil  analisa 

intervening persamaan ke 3 menunjukkan bahwa leadership development tidak bisa 

mempengaruhi kinerja karyawan perusahaan manufaktur di Kota Semarang melalui 

motivasi, yang dapat dibuktikan dari kurang timbulnya dorongan dari dalam diri 

seorang manajer, yang mendorong dirinya untuk dapat membangun motivasi kepada 

low manajer ( bawahannya), dengan cara memberikan pembinaan yang bisa membuka 

sebuah potensi diri seseorang, pelatihan dan pengembangan, pemberdayaan, 

partisipasi, dan delegasi.   
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 Dapat disimpulkan bahwa motivasi tidak bisa menjadi variabel yang 

memediasi antara leadership development terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya seorang manajer atau pemimpin yang tepat untuk 

mampu mempengaruhi karyawannya untuk mau melaksanakan tugasnya dengan 

sukarela dan dapat menerima pengaruhnya dengan senang hati, dapat mengendalikan 

diri dan emosi, bersedia diberikan masukan oleh karyawan lain, belajar lebih 

bertanggung jawab lagi dalam pekerjaan, dan memberikan beberapa keputusan yang 

inovatif. Dapat dilihat juga berdasarkan dari profil perusahaan yang dijadikan sebagai 

sampel dalam penelitian ini, bahwa dari daftar perusahaan tersebut banyak sekali 

perusahaan yang sudah berdiri sejak lama bahkan melebihi dari rata – rata 15 tahun, 

hal ini menyebabkan low manager merasa tidak begitu memperdulikan leadership 

development yang diberikan oleh manajer mereka. Karena low manager merasa bahwa 

perusahaan tempat mereka bekerja sudah tentu memberikan arahan yang baik untuk 

visi dan misi dari perusahaan tersebut. Maka dari itu para low manager tidak 

menganggap penting peran seorang manajer atasan mereka untuk dapat memberikan 

leadership development terhadap kemampuan mereka. Dan terdapat pula keterbatasan 

dalam penelitian ini, yaitu dimana untuk sample perusahaan kurang cukup untuk dapat 

membuktikan bahwa motivasi sebagai mediasi dari efek leadership development 

terhadap kinerja karyawan. 

 

 

  


