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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Butik Kharisma Indonesia didirikan tahun 1995 oleh Ny. Sandra 

Adiputri dan berlokasi di Jalan Gajahmada 134 Semarang. Butik ini 

bergerak di bidang gaun pesta dengan jumlah karyawan 32 orang. Butik 

ini memiliki segmen pasar di berbagai negara seperti di Indonesia, 

Singapura, Holland (Belanda), dan Australia. Latar belakang usahanya 

adalah sebagai berikut: menurut penuturan pendirinya butik ini awal 

berdirinya adalah dari hobi menjahit, kemudian menjual gaun pesta dan 

akhirnya menerima pesanan gaun pesta dan menjadi besar seperti sekarang 

ini. Untuk itu tentunya dibutuhkan karyawan yang tidak sedikit dan terdiri 

dari berbagai bagian dari mulai bagian pengukuran, bagian pola dan 

pemotongan kain, bagian penjahitan, bagian obras, bagian fitting, bagian 

bordir, bagian pemayetan, finishing, perlengkapan, sopir dan bagian 

umum. 

Berikut ini adalah gambar dari struktur organisasi Butik Kharisma 

Indonesia: 
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi Butik Kharisma Indonesia 

              Sumber: Butik Kharisma Indonesia 

Keterangan:  

1. Pimpinan bertugas memimpin jalannya perusahaan, mengevaluasi 

kinerja karyawan dan melakukan umpan balik demi lancarnya kinerja 

perusahaan. 

2. Kas dan sekretaris, bertugas menjadi wakil pimpinan, mengurus 

masalah keuangan dan mengawasi pekerjaan anak buah. 

3. Bagian produksi, bertugas melakukan proses produksi dari mulai 

pemotongan bahan baku hingga finishing, bagian ini terdiri dari: 

bagian pola dan potong, penjahitan, obras, fitting, bordir, pemayetan, 

dan finishing. 

4. Bagian umum, terdiri dari bagian umum dan perlengkapan yang 

mengurusi perlengkapan alat jahit dan masalah umum perusahaan. 

5. Sopir, bertugas mengirim barang ke konsumen dan membeli bahan 

baku. 

Pimpinan 

Kas dan Sekretaris 

Bagian 
Produksi 

Bagian 
Umum 

Sopir 
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4.2. Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi nama, usia, 

lama bekerja, jenis kelamin dan status mereka. Berikut ini adalah tabel yang 

menunjukkan gambaran umum responden berdasarkan pada usia dan lama 

bekerja mereka: 

Tabel 4.1. Usia dan Lama Bekerja 
Usia Lama Bekerja Total 

1-5 tahun 6-10 tahun >10 tahun 
17-25 tahun 9 

(28,1%) 
1 

(3,1%) 
0 

(0%) 
10 

(31,3%) 
26-30 tahun 6 

(18,8%) 
1 

(3,1%) 
1 

(3,1%) 
8 

(25,0%) 
>35 tahun 2 

(6,3%) 
4 

(12,5%) 
8 

(25,0%) 
14 

(43,8%) 
Total: 17 

(53,1%) 
6 

(18,8%) 
9 

(28,1%) 
32 

(100%) 
               Sumber: Data Primer yang Diolah (November, 2008) 

 
Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar responden pada 

penelitian ini berusia antara 17-25 tahun dan telah bekerja selama 1-5 

tahun ada 9 orang (28,1%) dan paling sedikit adalah mereka pada usia 

yang sama bekerja selama 6-10 tahun, serta usia 26-35 tahun dengan lama 

bekerja lebih daripada 6 tahun masing-masing 1 orang (3,1%). Artinya 

responden pada penelitian ini berusia muda dan produktif untuk bekerja 

pada Butik Kharisma Indonesia. 

Sedangkan gambaran umum responden berdasarkan pada jenis 

kelamin dan statusnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.2. Jenis Kelamin dan Status 
 

Jenis Kelamin Status Total 
Menikah BelumMenikah

Laki-laki 4 
(12,5%) 

2 
(6,3%) 

6 
(18,8%) 

Perempuan 21 
(65,6%) 

5 
(15,6%) 

26 
(83,3%) 

Total: 25 
(78,1%) 

7 
(21,9%) 

32 
(100%) 

               Sumber: Data Primer yang Diolah (November, 2008) 

 
Dari tabel tersebut diketahui bahwa sebagian besar responden pada 

penelitian ini adalah perempuan dan telah menikah ada 21 orang (65,6%) dan 

yang paling sedikit adalah laki-laki dan belum menikah ada 2 orang (6,3% 

saja). Artinya sebagian besar karyawan yang bekerja di Kharisma Butik 

Indonesia adalah perempuan sesuai dengan bidang pekerjaannya dan telah 

menikah sehingga mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 

4.3. Persepsi Responden Terhadap Gaya Kepemimpinan 

Untuk mengetahui persepsi responden terhadap gaya kepemimpinan 

pada Butik Kharisma Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.3.: 
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Tabel 4.3. Persepsi Responden Terhadap Gaya Kepemimpinan 

    Jawaban       
No Pernyataan SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) Total Rata- Kategori 
    S S S S S Skor rata    

1 

Pimpinan saya 
mempunyai pribadi yang 
menyenangkan 55 84 0 0 0 139 4,34 Transformasional 

2 

Saya mengagumi 
pimpinan karena dia 
memperlakukan orang 
lain dengan adil 140 16 0 0 0 156 4,88 Transformasional 

3 

Pimpinan saya dapat 
membangkitkan semangat 
kerja bawahannya 10 108 9 0 0 127 3,97 Transformasional 

4 

Pimpinan saya dapat 
menciptakan rasa 
optimisme bagi 
bawahannya  10 104 12 0 0 126 3,94 Transformasional 

5 

Pimpinan saya dapat 
memberikan masukan 
yang inovatif untuk 
keberhasilan pekerjaan 
saya 30 84 15 0 0 129 4,03 Transformasional 

6 

Pimpinan saya 
mempunyai tingkat 
kreativitas yang tinggi 
dalam mencari cara untuk 
mencapai tujuan 
perusahaan  95 52 0 0 0 147 4,59 Transformasional 

7 

Pimpinan saya dapat 
mendorong bawahannya 
untuk menyampaikan ide 
yang baik untuk pekerjaan 55 76 6 0 0 137 4,28 Transformasional 

8 

Pimpinan saya  dapat 
melatih bawahannya 
untuk bekerja lebih 
trampil 15 100 12 0 0 127 3,97 Transformasional 

9 

Pimpinan saya dapat 
menjadi penasehat apabila 
bawahannya mendapat 
masalah  65 76 0 0 0 141 4,41 Transformasional 

10 

Pimpinan saya adalah 
orang yang dapat 
dipercaya dan peduli 
kepada bawahannya 65 76 0 0 0 141 4,41 Transformasional 

  Jumlah:           137 4,28 Transformasional 
Sumber: Data Primer yang Diolah (November, 2008) 
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Berdasarkan pada tabel 4.3. dapat diketahui bahwa ternyata nilai rata-

rata skor keseluruhan sebesar 4,28 sehingga masuk dalam kategori gaya 

kepemimpinan transformasional. Artinya menurut responden pemimpin 

mereka memiliki pribadi yang menyenangkan, dikagumi anak buah karena 

adil, pemimpin dapat membangkitkan semangat anak buahnya, pemimpin 

dapat menciptakan rasa optimisme bagi bawahannya, dapat memberikan 

masukan yang inovatif demi keberhasilan pekerjaan, pemimpin memiliki 

tingkat kreativitas tinggi, dapat mendorong bawahan untuk menyampaikan ide 

baik untuk pekerjaan, melatih bawahan untuk bekerja lebih terampil, dapat 

menjadi penasehat, dan dapat dipercaya, serta peduli kepada bawahannya. 

Gaya kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan 

dimana seorang pemimpin memiliki kharisma, artinya karyawan Butik 

Kharisma Indonesia menganggap pimpinan butik memiliki pribadi yang 

menyenangkan, misalnya jika karyawan ada yang mengalami kesulitan 

pimpinan bersedia memahaminya dan memberikan solusi, selain itu karyawan 

butik juga mengagumi pimpinan karena memperlakukan karyawan dengan 

adil, hal ini mendorong karyawan Butik Kharisma Indonesia jadi menghargai 

pimpinan butik. 

Ciri gaya kepemimpinan transformasional yang kedua adalah 

inspirasional. Artinya pemimpin Butik Kharisma Indonesia dapat 

membangkitkan semangat kerja karyawan, jadi misalnya ada karyawan yang 

sedang ada masalah pimpinan dapat memberikan nasehat sehingga karyawan 

dapat bangkit kembali dan bersemangat lagi dalam bekerja. Selain itu 
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pemimpin memiliki semangat tinggi dalam bekerja sehingga mendorong 

karyawan untuk bekerja lebih giat dan dapat memberikan harapan yang tinggi 

kepada karyawan atau bawahannya. 

Di samping itu, pimpinan Butik Kharisma Indonesia dapat memberikan 

masukan yang inovatif dalam mencapai keberhasilan pekerjaan karyawan. 

Misalnya ada masalah yang dihadapi karyawan seperti tidak memahami 

pekerjaan yang dibebankan kepadanya, kemudian pemimpin dapat 

memberikan masukan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan karyawan 

yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan Butik Kharisma 

Indonesia memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dan dapat mendorong 

bawahannya untuk ikut juga ambil bagian dalam menyampaikan ide yang baik 

yang dimilikinya yang berhubungan dengan pekerjaan. 

Ciri berikutnya dari gaya kepemimpinan transformasional adalah 

perhaitan invidu. Jadi menurut karyawan, pimpinan Butik Kharisma Indonesia 

dapat melatih bawahannya untuk bekerja dengan lebih terampil, dapat 

memberikan masukan dan nasehat jika karyawan sedang menghadapi masalah, 

serta peduli pada kesejahteraan karyawan. Misalnya ada karyawan yang 

sedang mengalami kesulitan keuangan, maka pimpinan bersedia membantu 

meminjamkan uang untuk mengatasi kesulitannya tersebut.  

 

4.4.  Persepsi Responden Terhadap Iklim Organisasi 

Berdasarkan pada tabel 4.4. dapat diketahui nilai rata-rata skor 

keseluruhan untuk iklim organisasi adalah sebesar 3,84 dan termasuk 
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dalam kategori kondusif. Artinya selama ini responden pada Butik 

Kharisma Indonesia merasa iklim organisasinya kondusif atau mendukung 

dalam melakukan pekerjaannya. Menurut responden, pihak perusahaan 

selalu mengelola faktor lingkungan dengan baik, keselamatan kerja 

menjadi perhatian pihak perusahaan, promosi sering terjadi di perusahaan 

ini, perusahaan memperhatikan kebutuhan karyawan, kompensasi dan 

tunjangan dapat memuaskan kebutuhan karyawan, mekanisme umpan 

balik berjalan dengan baik, atasan mengkomunikaiskan program kepada 

bawahan, dan seluruh anggota perusahaan patuh pada peraturan atau 

prosedur yang ada. 

Tabel 4.4. Persepsi Responden Terhadap Iklim Organisasi 

Jawaban 
No Keterangan SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) Total Rata- Kategori 
    S S S S S Skor rata    

1 

Pihak perusahaan selalu mengelola 
faktor lingkungan dan karakteristik 
perusahaan dengan baik 5 100 18 0 0 123 3,84 Kondusif 

2 
Keselamatan kerja menjadi perhatian 
utama dari pihak perusahaan 5 76 36 0 0 117 3,66 Kondusif 

3 
Promosi dalam perusahaan ini sering 
terjadi 0 112 12 0 0 124 3,88 Kondusif 

4 

Pihak perusahaan memiliki pengaruh 
besar dan proaktif terhadap kebutuhan 
karyawan 5 96 18 2 0 121 3,78 Kondusif 

5 

Program kompensasi dan tunjangan 
dapat memuaskan karyawan 
perusahaan 0 112 12 0 0 124 3,88 Kondusif 

6 

Mekanisme umpan balik dari bawah ke 
atasan dan sebaliknya berjalan dengan 
baik 5 112 9 0 0 126 3,94 Kondusif 

7 
Atasan mengkomunikasikan program-
program kepada bawahan 0 120 6 0 0 126 3,94 Kondusif 

8 
Seluruh anggota organisasi/karyawan 
patuh terhadap prosedur yang efektif 5 92 24 0 0 121 3,78 Kondusif 

  Jumlah:           123 3,84 Kondusif 
Sumber: Data Primer yang Diolah (November, 2008) 
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Jadi menurut karyawan Butik Kharisma Indonesia, pihak manajemen 

Butik Kharisma selalu berusaha menjaga lingkungan kerjanya dalam kondisi 

yang baik, tidak membahayakan keselamatan karyawan, sehingga membuat 

karyawan merasa nyaman dalam bekerja. Selain itu karyawan juga 

mengungkapkan bahwa promosi atau kenaikan pangkat cukup sering terjadi di 

Butik Kharisma. Hal ini juga diiikuti dengan adanya kenaikan dalam hal 

kompensasi dan tunjangan, sehingga karyawan selama ini merasa puas. 

Kemudian apabila ada program-program baru yang dilaksanakan, bawahan 

diberi tahu sehingga dapat patuh atau menuruti aturan atau program baru yang 

berlaku tersebut. Misalnya ada peraturan baru bahwa karyawan tidak boleh 

datang terlambat lebih dari 15 menit, maka peraturan tersebut harus 

disosialisasikan kepada karyawan sehingga semua karyawan dapat 

mengetahuinya. Hal ini tentunya akan membuat semua karyawan patuh pada 

prosedur yang berlaku. Selain itu Butik Kharisme juga melakukan seleksi dan 

evaluasi SDM yang efektif, sehingga selama ini kualitas karyawan baik dan 

hasil kerjanya dapat menghasilkan kualitas jahitan baju yang baik pula. 

 

4.5. Persepsi Responden Terhadap Kinerja 

Persepsi responden (pimpinan perusahaan) terhadap kinerja 

karyawan dapat dilihat pada tabel 4.5.: 
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Tabel 4.5. Persepsi Responden Terhadap Kinerja 

Jawaban 
No Keterangan SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) Total Rata- Kategori 
    S S S S S Skor rata    

1 

Kuantitas kerja karyawan 
selama ini telah melebihi 
rata-rata karyawan lainnya 0 80 36 0 0 116 3,63 Tinggi 

2 

Kualitas kerja karyawan 
selama ini telah melebihi 
rata-rata karyawan lainnya 0 104 15 2 0 121 3,78 Tinggi 

3 

Selama bekerja karyawan ini 
selalu mengutamakan 
efisiensi produksi 0 76 39 0 0 115 3,59 Tinggi 

4 

Karyawan mampu 
melaksanakan pekerjaan 
utamanya 0 112 12 0 0 124 3,88 Tinggi 

5 

Karyawan mampu 
menggunakan akal sehat 
dalam bekerja 0 100 21 0 0 121 3,78 Tinggi 

6 

Karyawan selalu dapat 
menyelesaikan pekerjaan 
tepat waktu 0 116 9 0 0 125 3,91 Tinggi 

7 

Karyawan menggunakan 
kreativitas dalam 
menjalankan pekerjaan 0 96 24 0 0 120 3,75 Tinggi 

  Jumlah:           120 3,76 Tinggi 
Sumber: Data Primer yang Diolah (November, 2008) 

Berdasarkan pada tabel 4.5. dapat diketahui nilai rata-rata 

keseluruhan untuk kinerja adalah sebesar 3,76 dan termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya menurut persepsi pemimpin, bahwa kinerja 

karyawan Butik Kharisma selama ini telah memenuhi standar yang telah 

ditetapkan oleh pimpinan atau pihak perusahaan. Jadi dalam bekerja, 

kuantitas dan kualitas kerja karyawan melebihi rata-rata, selalu 

mengutamakan efisiensi pekerjaan, mampu melaksanakan pekerjaan 

utamanya, karyawan mampu menggunakan akal sehat dalam bekerja, 

karyawan selalu dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya, 

dan menggunakan kreativitas dalam menjalankan pekerjaan. 
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Jadi penilaian kinerja yang dilakukan oleh pimpinan Butik 

Kharisma Indonesia kepada pihak bawahannya dilakukan dengan cara 

melihat pada jumlah atau kuantitas kerja karyawan, apakah telah sesuai 

dengan standar yang ditetapkan atau belum. Kemudian juga melihat pada 

kualitas jahitan karyawan, dan hasilnya ternyata memang selama ini 

karyawan yang direkrut dengan efektif ini dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik sehingga jumlah kerja dan kualitas kerjanya terjamin dan 

menghasilkan gaun atau pakaian yang baik pula. Karyawan dalam bekerja 

juga memegang standar profesional yang tinggi, dalam arti jika pekerjaan 

harus selesai hari ini, maka meskipun harus lembur karyawan tersebut 

bersedia untuk menyelesaikannya, jadi pekerjaan dilakukan dengan 

profesional untuk memenuhi tuntutan konsumen. Karyawan juga dapat 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu serta kreatif dalam menjalankan 

pekerjaannya. Tingkat kreativitas yang tinggi memang dituntut untuk 

dapat bekerja sebagai karyawan butik sebab dengan kreativitas yang tinggi 

maka hasil kerja atau pakaian yang dihasilkan akan lebih baik dan disukai 

oleh konsumen.  

 

4.6. Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel X 

(gaya kepemimpinan dan iklim organisasi) terhadap variabel Y (kinerja). 

Berikut ini adalah hasilnya: 
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Tabel 4.6. Hasil Uji Regresi 

Coefficientsa

4,931 3,730 1,322 ,196
,222 ,099 ,339 2,239 ,033
,374 ,112 ,504 3,331 ,002

(Constant)
Gaya_Kepemimpinan
Iklim_Organisasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerjaa. 
 

Sumber: Data Primer yang Diolah (November, 2008) / Data SPSS 

 
Persamaan Regresi: Y = 4,931 + 0,222 X1 + 0,374 X2 

 

4.6.1. Hipotesis Pertama 

Berdasarkan pada tabel 4.6. diketahui bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap kinerja, dimana nilai koefisien regresinya 

adalah positif, nilai signifikansi (0,033) dan nilai tersebut lebih kecil dari 

nilai α (0,05). Hipotesis 1 dapat diterima, terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja, 

artinya gaya kepemimpinan transformasional apabila diterapkan lebih 

baik, maka diharapkan kinerja karyawan (responden) akan meningkat. 

  

4.6.2. Hipotesis Kedua 

Berdasarkan pada tabel 4.6. diketahui bahwa iklim organisasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja, dimana nilai koefisien regresinya 

adalah positif, nilai signifikansi (0,002) dan nilai tersebut lebih kecil dari 

nilai α (0,05). Hipotesis 2 dapat diterima, terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan iklim organisasi terhadap kinerja, artinya iklim organisasi 
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semakin kondusif, maka diharapkan kinerja karyawan (responden) akan 

meningkat. 

 

4.6.3. Hipotesis Ketiga 

 Dilakukan dengan uji F dengan hasil: 

Tabel 4.7. Hasil Uji F 

ANOVAb

75,161 2 37,581 19,561 ,000a

55,714 29 1,921
130,875 31

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Iklim_Organisasi, Gaya_Kepemimpinana. 

Dependent Variable: Kinerjab. 
 

Sumber: Data Primer yang Diolah (November, 2008) / Data SPSS 

 

Berdasarkan pada tabel 4.7. diketahui bahwa nilai signifikansi 

untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan iklim organisasi 

terhadap kinerja adalah sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari α 

(0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh positif gaya 

kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap kinerja. Semakin baik gaya 

kepemimpinan transformasional diterapkan dan semakin kondusif iklim 

organisasi maka diharapkan kinerja karyawan Butik Kharisma Indonesia 

akan ikut meningkat. 
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4.7. Implikasi Manajerial 

Gaya kepemimpinan transformasional merupakan gaya 

kepemimpinan merupakan faktor penentu yang mempengaruhi sikap, 

persepsi, dan perilaku karyawan di mana terjadi peningkatan kepercayaan 

kepada pemimpin, motivasi, kepuasan kerja dan mampu mengurangi 

sejumlah konflik yang sering terjadi dalam suatu organisasi (Podsakoff 

dkk, 1996). Gaya kepemimpinan transformasional tercermin dari 

pemimpin yang memiliki kharisma, peduli terhadap karyawan, dapat 

memotivasi bawahan dan memberikan insprirasi kepada bawahannya. Hal 

ini berbeda dengan gaya kepemimpinan transaksional dimana pada gaya 

kepemimpinan transaksional pemimpin hanya menukar usaha-usaha 

karyawan yang dilakukan karyawan dengan imbalan atau gaji saja. Gaya 

kepemimpinan transformasional sesuai dengan kepemimpinan yang 

diterapkan pada usaha atau bisnis jasa yang cakupannya belum terlalu 

besar, seperti Butik Kharisma Indonesia. 

Dari hasil analisis persepsi responden diketahui bahwa menurut 

responden pada penelitian ini gaya kepemimpinan yang diterapkan pada 

Butik Kharisma Indonesia adalah transformasional, iklim organisasi 

kondusif dan kinerja karyawannya tinggi. Maka hal ini sebaiknya dapat 

dipertahankan. 

Berdasarkan pada hasil pengujian regresi diketahui ternyata 

terdapat pengaruh positif antara gaya kepemimpinan dan iklim organisasi 

terhadap kinerja karyawan. Jadi sebaiknya pihak perusahaan (Butik 
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Kharisma Indonesia) dapat mempertahankan gaya kepemimpinannya yang 

selama ini telah dapat diterima dengan baik di mata karyawannya. Jadi jika 

pihak perusahaan jika ingin meningkatkan kinerja karyawannya maka 

variabel gaya kepemimpinan perlu diperhatikan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan, melakukan training 

kepada karyawan, memahami kesulitan dan kebutuhan karyawan, menjadi 

penasehat yang baik, memberikan solusi jika ada karyawan yang sedang 

mengalami kesulitan. 

Selain itu juga dapat dilakukan dengan mempertahankan iklim 

organisasi yang kondusif dikemudian hari sehingga pada akhirnya akan 

dapat meningkatkan kinerja karyawan pada Butik Kharisma Indonesia. 

Maka untuk dapat meningkatkan kinerja karyawannya, maka sebaiknya 

iklim organisasi dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap 

memperhatikan keselamatan kerja karyawannya, tetap 

mengkomunikasikan kepada karyawan jika ada aturan atau program yang 

baru ditetapkan dan berlaku di perusahaan, melakukan rekrutmen dan 

seleksi tetap dengan kualitas tinggi supaya dapat memiliki karyawan yang 

kompeten dan berkualitas dalam bekerja. 
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