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ABSTRAKSI 

 

 

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja 
karyawannya. Setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha 
meningkatkan kinerja karyawannya, dengan harapan apa yang menjadi tujuan 
organisasi atau perusahaan akan tercapai. Kinerja merupakan suatu hasil yang 
dicapai oleh pekerja dalam pekerjaannya menurut  kriteria tertentu yang berlaku 
untuk suatu pekerjaan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja, salah 
satunya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan hubungan dimana 
seseorang yakni pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk bekerjasama secara 
suka rela dalam mengusahakan tugas-tugas yang berhubungan, untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan pemimpin tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi 
kinerja adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian 
dalam bentuk informasi dari seseorang ke orang lain.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kepemimpinan, 
proses komunikasi, dan kinerja karyawan Perusda Percetakan Kota Semarang. 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan Perusda Percetakan Kota 
Semarang yang berjumlah 48 orang. Metode pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dan uji hipotesis yang digunakan adalah uji parsial (uji t), yaitu untuk 
mengetahui apakah variabel independen berpengaruh positf dan signifikan 
terhadap variabel dependen, dan uji simultan (uji f) yaitu untuk mengetahui 
apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen dengan menggunakan taraf signifikansi 5% secara dua arah. 

Hasil penelitian terhadap pengujian regresi dapat disimpulkan bahwa 
kepemimpinan dan komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
karyawan Perusda Percetakan Kota Semarang. Hal ini ditunjukan pada nilai t 
hitung sebesar 0,001 dan 0,005. Dari hasil pengujian regresi secara simultan yang 
dilakuakan menghasilkan nilai F hitung sebesar 56,756 dengan signifikansi 
sebesar 0,000.  Ini berarti variabel independen (kepemimpinan dan komunikasi) 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kinerja 
karyawan Perusda Percetakan Kota Semarang). Nilai Adjusted R Square sebesar 
0,703, hal ini berarti besarnya sumbangan variabel independen (kepemimpinan 
dan komunikasi) terhadap variabel dependen (kinerja) adalah sebesar 70,3%, 
sedangkan sisanya 29,7% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain. Hasil 
penelitian tersebut menunjukan masih ada variabel-variabel lain yang menjelaskan 
model, tetapi belum tercangkup dalam model penelitian ini seperti kompensasi 
kerja, komitmen kerja dan lingkungan kerja. 



viii 
 

Kata Pengantar 

 

 

 Penulis mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus 

Kristus yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis yakin tanpa bimbingan-Nya, penulis 

tidak akan mampu melewati segala hambatan yang terjadi selama proses 

penyusunan skripsi. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahawa karya tulis ini 

tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Baik dalam 

bentuk bimbingan, nasehat, informasi, doa, motivasi, hingga sarana dan dana. 

Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih yang 

mendalam kepada: 

1. Bapak Dr. Andreas Lako selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

2. Ibu Ch. Trihardjayanti N. SE. MSI selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya dan memberikan perhatian kepada penulis selama masa 

penyusunan skripsi. Terima kasih atas kesabarannya dikarenakan terkadang 

penulis sulit untuk memahami apa yang diinginkan ibu. 

3. Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 

agar penulis mampu menghadapi tantangan di masa depan. 

4. Kedua orang tua penulis, terimakasih papa dan mama atas pengorbanannya 

baik materi mapun non materi. Terimakasih atas doa terbaik yang kalian 



ix 
 

panjatkan untuk penulis. Kasih sayang kalian telah memberikan energi baru 

dalam jiwa penulis untuk terus berusaha menjadi anak yang dapat kalian 

banggakan. Penulis berjanji, air mata kalian tidak akan terbuang dengan sia-

sia. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan umur panjang kepada 

kalian, sehingga kalian dapat melihat dan menikmati kesuksesan yang akan 

penulis raih di kemudian hari. Semoga Tuhan selalu memberkati keluarga kita. 

5. Mba Anna, mba Intan dan Angga kalian adalah saudara terbaik yang penulis 

miliki walaupun terkadang kita sering bertengkar tetapi justru pertengkaran 

tersebut yang akan mendewasakan kita semua dalam berfikir dan berperilaku. 

Mungkin inilah proses yang harus kita lalui untuk menjadi kakak-beradik yang 

berkualitas dalam hidup berkeluarga. 

6. Teman-teman di Wisma Legos dan Pak Joko terimakasih atas dukungannya 

selama ini. Hari-hari berlalu dengan penuh warna dengan kehadiran kalian 

semua. 

7.  De’ Outsiders Rizky, Billy, Donald, Dista, Yudhis, Septian, Krisna, Baskoro, 

Rizky Dita, Wildha, Fenny, siapa lagi ya? Terimakasih telah menjadi sahabat 

terbaik yang pernah penulis miliki selama di Semarang. Kalian bukan hanya 

sahabat di lapangan dikala futsal tetapi juga sahabat di luar lapangan. Tidak 

lupa ucapan terimakasih atas kepercayaan kalian kepada penulis karena telah 

mempercayakan gawang De’ Outsiders selama ini kepada penulis sehingga 

gawang kita tidak kemasukan banyak gol dari serangan lawan yang 

menakutkan, good job for me hehe… 



x 
 

8. Adik-adik tersayang Angel, Melinda, Liana, Aulia dan Adiya terimakasih atas 

dukungan yang kalian berikan kepada penulis selama penulis berada di 

Semarang. Kalian selalu membuatku tersenyum dan tertawa semoga Tuhan 

selalu memberkati kalian semua. 

9. Rizal Haris, teman yang selalu berbagi pekerjaan semoga kesuksesan 

menghampiri kita. 

 

Penulis menyadari bahawa seseuatu tidak ada yang sempurna, penulis 

yakin bahwa karya ini masih sangat jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mohon 

maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga apa yang telah tertuang 

dalam karya ini, akan bermanfaat bagi banyak orang. 

 

 

Semarang,    Juni 2009 

 

                                                                                                  Penulis 

 

 



xi 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL................................................................................ i 

HALAMAN PERSETUJUAN………………………………………..... ii 

HALAMAN PENGESAHAN………………………………………….. iii 

HALAMAN PERNYATAAN.................................................................. iv 

HALAMAN MOTTO................................................................................ v 

HALAMAN PERSEMBAHAN............................................................... vi 

ABSTRAKSI............................................................................................. vii 

KATA PENGANTAR............................................................................... viii 

DAFTAR ISI.............................................................................................. xi 

DAFTAR TABEL...................................................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR................................................................................. xiv 

DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................. xiv 

  

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................... 1  

1.1. Latar Belakang Masalah........................................................................ 1    

1.2. Perumusan Masalah............................................................................... 4      

1.3. Tujuan Penelitian...................................................................................    5 

1.4. Manfaat penelitian................................................................................. 5      

 

BAB II LANDASAN TEORI.....................................................................  7       

2.1. Pengertian Kepemimpinan...................................................................     7 

2.2. Komunikasi..........................................................................................     13 

2.2.1 Pengertian Komunikasi...............................................................     13   

2.2.2 Komunikasi dalam Organisasi....................................................     14     

 2.2.3 Komunikasi yang Efektif...........................................................  16    

2.3.    Pengertian Kinerja..............................................................................  18 

2.4. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan……………..  21 

2.5. Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan…………………  22 



xii 
 

2.6. Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan 24 

2.7. Kerangka Pikir……………………………………………………….   25 

2.8. Definisi Operasional………………………………………………….   26 

 2.8.1 Gaya Kepemimpinan……………………………..………….....   26 

 2.8.2 Komunikasi…………………………………….………………   27 

 2.8.3 Kinerja………………………………………………………….   28 

 

BAB III METODE PENELITIAN.............................................................        31 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian................................................................ 31 

3.2. Populasi...............................................................................................       31 

3.3. Jenis dan Sumber Data........................................................................       31 

3.4. Metode Pengumpulan Data.................................................................       32 

3.5. Skala Pengukuran Data.......................................................................       32 

3.6.  Uji Validitas dan Reliabilitas…………………………………...…...       32 

3.6.1 Uji Validitas………………………………….……………......       32 

3.6.2 Uji Reliabilitas……………………………………..…………..       36 

3.7. Metode Analisis Data……………………………………..….……….       38 

3.7.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif………………..……………….       38 

3.7.2 Analisis Inferensial………………………………..…………...       39 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN...................................................       42 

4.1. Gambaran Umum Responden...............................................................       42 

4.2. Analisis Deskriptif Kuantitatif..............................................................       44 

4.3. Analisis Inferensial…………………………………………………....       50 

4.4. Pembahasan…………………………………………………………...       53 

BAB V PENUTUP......................................................................................       57 

5.1. Kesimpulan............................................................................................       57 

5.2. Saran......................................................................................................       57 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 3.1. Hasil Uji Validitas Kepemimpinan…………………………      34 

Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas Komunikasi…………………………….      34 

Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas Kinerja  

(sebelum penghapusan item tidak valid)……………………       35 

Tabel 3.4. Hasil Uji Validitas Kinerja 

  (setelah penghapusan item tidak valid)…………………….       36 

Tabel 3.5. Hasil Uji Reliabilitas 

  (sebelum penghapusan item tidak valid)…………………… .     37 

Tabel 3.6. Hasil Uji Reliabilitas 

  (setelah penghapusan item tidak valid)……………………...    38 

Tabel 4.1. Pengelompokan Responden Berdasarkan Posisi/Bagian dan 

Pendidikan…………………………………………………. ...   42 

Tabel 4.2. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepemimpinan…..   45 

Tabel 4.3. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Komunikasi……..    47 

Tabel 4.4. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja…………..   49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1. Model Kepemimpinan Situasional Hersey-Blanchard….….    10 

Gambar 2.2. Kerangka Pikir……………………………………………..     25 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1  KUESIONER PENELITIAN 

LAMPIRAN 2  TABULASI DATA DAN FREKUENSI 

LAMPIRAN 3  REGRESI 

LAMPIRAN 4  VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

LAMPIRAN 5  BUKU KONSULTASI SKRIPSI 

LAMPIRAN 6  BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI KOMPREHENSIF 

  DAN BUKTI REVISI 

 

 



ABSTRAKSI 
 

 

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawannya. 

Setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan kinerja 

karyawannya, dengan harapan apa yang menjadi tujuan organisasi atau perusahaan 

akan tercapai. Kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja dalam 

pekerjaannya menurut  kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Ada 

banyak faktor yang mempengaruhi kinerja, salah satunya adalah kepemimpinan. 

Kepemimpinan merupakan hubungan dimana seseorang yakni pemimpin 

mempengaruhi pihak lain untuk bekerjasama secara suka rela dalam mengusahakan 

tugas-tugas yang berhubungan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemimpin 

tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah komunikasi. Komunikasi 

adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk informasi dari seseorang ke 

orang lain.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kepemimpinan, proses 

komunikasi, dan kinerja karyawan Perusda Percetakan Kota Semarang. Populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh karyawan Perusda Percetakan Kota Semarang yang 

berjumlah 48 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan uji 

hipotesis yang digunakan adalah uji parsial (uji t), yaitu untuk mengetahui apakah 

variabel independen berpengaruh positf dan signifikan terhadap variabel dependen, 

dan uji simultan (uji f) yaitu untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan menggunakan 

taraf signifikansi 5% secara dua arah. 

Hasil penelitian terhadap pengujian regresi dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan dan komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan Perusda Percetakan Kota Semarang. Hal ini ditunjukan pada nilai t hitung 

sebesar 0,001 dan 0,005. Dari hasil pengujian regresi secara simultan yang 



dilakuakan menghasilkan nilai F hitung sebesar 56,756 dengan signifikansi sebesar 

0,000.  Ini berarti variabel independen (kepemimpinan dan komunikasi) secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kinerja karyawan 

Perusda Percetakan Kota Semarang). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,703, hal ini 

berarti besarnya sumbangan variabel independen (kepemimpinan dan komunikasi) 

terhadap variabel dependen (kinerja) adalah sebesar 70,3%, sedangkan sisanya 29,7% 

dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain. Hasil penelitian tersebut menunjukan 

masih ada variabel-variabel lain yang menjelaskan model, tetapi belum tercangkup 

dalam model penelitian ini seperti kompensasi kerja, komitmen kerja dan lingkungan 

kerja. 
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