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MOTTO 

 

“Jika Allah menghendaki, cukup Allah berkata “jadi” maka terjadilah.” 

(QS. Yasin 82)  

 

“Jika kamu mempermudah urusan orang lain, maka Allah juga akan 

mempermudah segala urusanmu” 

 

“Sesungguhnya Allah itu dekat. Kau mungkin mendapati sebuah persimpangan 

atau jalan yang berliku, tapi bersama-Nya kau tak akan kehilangan arah atau 

merasa tertipu” 

 

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is 

not to stop questioning.” 

(Albert Einstein) 
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ABSTRAK 

PENGARUH EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA, 

DAN KOMUNIKASI  

TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

(Studi Empiris Pada UMKM di Kabupaten Magelang) 

 

Oleh: 

Amelia Puspita Sari 

16.0101.0181 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh efektivitas 

kepemimpinan, lingkungan kerja, dan komunikasi terhadap kinerja karyawan 

UMKM di Kabupaten Magelang. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif fengan 

kusioner sebagai sumber data. Populasi yang digunakan adalah karyawan UMKM 

di Kabupaten Magelang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling yaitu teknik sampling yang diberi batasan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden. Data dianalisis 

dengan menggunakan regresi linier berganda dengan software SPSS 23. Hasil 

yang diperoleh pada penelian ini adalah efektivitas kepemimpinan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  
 

Kata kunci : Kinerja Karyawan, Efektivitas Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, 

Komunikasi  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tantangan dan perubahan lingkungan mendorong setiap organisasi 

untuk terus berusaha membuat organisasinya menjadi lebih baik dan maju. 

Memasuki era saat ini persaingan antar organisasi menjadi semakin ketat. 

Hal inilah yang membuat setiap organisasi di tuntut untuk memperoleh 

dan mempertahankan karyawan yang tidak hanya handal namun juga 

mempunyai pemimpin yang berkompeten. Pada saat ini, tujuan dari setiap 

organisasi adalah untuk bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Sumber 

daya manusia merupakan objek vital pada organisasi. Sumber daya 

manusia yang berkualitas dan berkinerja dengan baik akan membawa 

dampak yang sangat besar dalam keberlangsungan organisasi. Dengan 

kata lain keberhasilan organisasi adalah terletak pada sumber daya 

manusia.  

 Kinerja karyawan memiliki peran yang sangat penting dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Organisasi yang memiliki tingkat kinerja 

karyawan yang tinggi, biasanya mempunyai keunggulan kompetitif yang 

dapat menunjang organisasi untuk bertahan dalam persaingan yang ketat 

ini. Pentingnya peran karyawan dalam keberhasilan suatu organisasi, 

memicu organisasi untuk terus besaha meningkatkan kinerja karyawannya. 

Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau kelompok karyawan 

mempunyai standar keberhasilan yang ditetapkan oleh organisasi 

1 
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Moehiriono (2012). Jika karyawan memiliki pengetahuan yang baik, maka 

karyawan dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaannya dengan efektif dan 

efisien. Menurut Mangkunegara (2015) kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

Kabupaten Magelang mempunyai berbagai jenis UMKM yang 

berkembang diantaranya industri olahan makanan, industri tahu, industri 

batik, industri mebel dan berbagai jenis industri lainnya. Pemerintah 

mendorong UMKM agar terus bertambah. Perkembangan UMKM 

menarik perhatian yang lebih serius dari berbagai kalangan baik 

pemerintah maupun masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari peran UMKM 

dalam penyerapan tenaga kerja dan sumbangan pendapatan nasional 

(GDP). Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang mencatat 

UMKM di Kabupaten Magelang dari tahun 2014 sampai tahun 2018.  

Tabel 1.  

Jumlah UMKM di Kabupaten Magelang 

 

     

 

 

           Sumber: magelangkab.bps.go.id (2019) 

Dari data di atas UMKM di Kabupaten Magelang mengalami 

kenaikan setiap tahunnya. Adanya perkembangan usaha mikro kecil 

menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan 

Tahun Jumlah UMKM 

2014 38.540 

2015 39.671 

2016 39.172 

2017 39.745 

2018 39.772 
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jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan dan juga 

menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat sekitarnya. Melalui 

modal yang sedikit dapat membangun usaha dan teknologi yang 

digunakan juga sangat sederhana. 

Dibalik dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya UMKM 

terdapat kendala-kendala yang dihadapi UMKM. UMKM memiliki 

beberapa kendala usaha baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor 

internal diantaranya adalah kualitas tenaga kerja atau SDM, jika dilihat 

dari tingkat pendidikan atau keahlian pekerja yang masih rendah, tingkat 

kewirausahaan yang kurang, kendala permodalan, dan lain sebagainya. 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Suci (2017) bahwa keberhasilan 

UMKM masih memiliki kendala yang harus di antisipasi meliputi 

kurangnya akses permodalan, kurangnya keterampilan manajerial dan 

pengoperasian dalam mengorganisir serta terbatasnya pemasaran menjadi 

hal mendasar untuk berkembang. 

 Salah satu faktor yang menjadi kendala yang dihadapi selain 

kinerja karyawan adalah seberapa efektifnya seorang pemimpin dalam 

menggerakkan suatu organisasi. Seorang pimpinan bukan hanya sebagai 

obyek dalam pencapaian tujuan saja, tetapi seorang pemimpin itu 

sekaligus menjadi subjek atau pelaku. Jadi, pemimpin adalah salah satu 

kunci berhasil atau gagalnya suatu organisasi. Pendapat ini mempunyai 

konsekuensi adanya suatu tuntutan kepada organisasi untuk lebih 

memperhatikan aspek-aspek kritis yang merupakan faktor penentu 
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keberhasilan kinerja seorang pemimpin. Keberhasilan kinerja karyawan 

secara langsung akan membentuk keberhasilan organisasi. 

Pemimpin saat ini harus mempersiapkan diri dengan keterampilan 

yang beragam seperti keterampilan efektivitas untuk meningkatkan kinerja 

dalam organisasi yang berguna untuk meminimalisir atau mencegah 

kegagalan. Sedangkan efektivitas kepemimpinan adalah  kepemimpinan 

yang signifikan dan mempengaruhi hasil organisasi. Terdapat beberapa 

aspek untuk menjadi pemimpin yang efektif. Hal ini berawal dari 

pemimpin itu sendiri, terkait dengan personaliti, kemampuan, dan motivasi 

dan juga sikap pemimpin menjadi aspek penting. Keterampilan 

kepemimpinan yang minim merupakan faktor utama penyebab kegagalan 

organisasi. Untuk itu, perlunya mengembangkan perilaku kepemimpinan 

untuk membimbing organisasi tetap berjalan dalam melalui semua situasi 

baik dalam krisis. Kepemimpinan sangat penting dalam setiap organisasi, 

pemimpin yang baik akan menyebabkan kelancaran fungsi, karyawan 

termotivasi dan secara keseluruhan efektivitas dalam kinerja organisasi 

Bus et.al (2015) 

 Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah kondisi pekerjaan yang dimana 

memberikan suasana dan situasi kerja karyawan yang nyaman untuk 

mencapai tujuan organisasi. Lingkungan kerja yang kurang mendukung 

akan menjadi salah satu penyebab karyawan menjadi stres, sulit 

konsentrasi, dan merasa bosan yang akan menyebabkan penurunan kinerja 
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karyawan tersebut. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi organisasi 

untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak bagi karyawan karena 

lingkungan kerja memiliki dampak yang besar bagi kinerja karyawan di 

suatu organisasi. 

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, organisasi harus 

mengupayakam adanya komunikasi yang baik. Komunikasi juga menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Komunikasi yang 

efektif sangat diperlukan agar organisasi mengetahui apa yang dibutuhkan 

oleh karyawan dan juga komunikasi akan memudahkan pertukaran 

informasi antara pemimpin dan karyawan maupun karyawan dengan 

karyawan. Walau terdapat banyak perbedaan diantara individu-individu 

tersebut, komunikasi dapat berjalan dengan efektif jika individu-individu 

tersebut dapat menghormati satu sama lain dan dapat memahami dan 

menyadari sebagai manusia yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

Kesuksesan dalam organisasi tidak terlepas dari hambatan dalam 

komunikasi, akan tetapi hambatan ini jangan dijadikan sebagai masalah 

tapi harus dijadikan bekal untuk kedepannya agar komunikasi dalam 

organisasi menjadi lebih baik lagi. 

Penelitian-penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas 

kepemimpinan dan kinerja karyawan menghasilkan hasil yang berbeda-

beda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Notanubun (2018), 

Madanchian et.al (2019), dan Rasmuji et.al (2017)  menyatakan ada 

pengaruh positif dan signifikan efektivitas kepemimpinan terhadap kinerja 
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organisasi, namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Setyaningsih (2019) yang menyatakan tidak ada pengaruh efektivitas 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Hal ini dikarenakan bahwa 

semakin tinggi tingkat keefektifan seorang pemimpin akan semakin baik 

pula kinerja karyawan. Sebaliknya jika tingkat keefektifan seorang 

pemimpin rendah, maka semakin rendah tingkat kinerja karyawan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabil (2018) dan Fiansi et.al 

(2019) menyatakan bahwa lingkungan kerja dan komunikasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja. Namun penelitian yang dilakukan 

Andrew et.al (2016) yang menghasilkan  bahwa lingkungan kerja secara 

parsial berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal 

ini dikarenakan setiap peningkatan atau perbaikan pada lingkungan kerja 

akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang meningkat, sebaliknya 

jika terjadi penurunan dalam lingkungan kerja akan menimbulkan 

penurunan dalam kinerja karyawan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sabil (2018) dan Safri et.al (2019) 

menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pegawai, bertolak belakang dengan Sari (2019) yang menyatakan 

bahwa komunikasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini dikarenakan semakin baiknya komunikasi, kinerja 

karyawan akan semakin baik pula, begitupun sebaliknya, jika komunikasi 

terjalin dengan tidak baik maka kinerja karyawan akan menurun.  
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Pada penelitian terdahulu masih didapat ketidak konsistensian hasil 

penelitian mengenai efektivitas kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, dan komunikasi terhadap 

kinerja karyawan. Berdasarkan research gap dan fenomena gap yang ada 

dalam penelitian ini, maka penulis tertarik untuk meneliti tertarik untuk 

meneliti : Pengaruh Efektivitas Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, 

dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Empiris Pada 

UMKM Di Kabupaten Magelang). 

B.  Rumusan Masalah 

1. Apakah efektivitas kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan  UMKM? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

UMKM? 

3. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan UMKM? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh efektivitas kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan UMKM 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan UMKM 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kinerja 

karyawan UMKM 
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D. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

antara lain : 

1) Segi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bahan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan penelitian dengan teori sumber daya manusia 

atau manajemen kinerja yang relevan terkait dengan masalah yang di 

teliti dan memungkinkan untuk dijadikan bahan reverensi di penelitian 

selanjutnya. 

2) Segi Praktis 

a) Bagi peneliti  

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai 

tambahan ilmu pengetahun dan tambahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan 

kinerja karyawan. 

b) Bagi organisasi 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

organisasi, dan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi 

serta masukan dalam pengambilan keputusan.  

E. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab dimana antara bab yang 

satu dengan bab lainnya merupakan satu komponen yang saling terkait. 

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 
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1. Bagian Awal 

Bagian ini berisi halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan, keaslian, halaman riwayat hidup, motto, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak. 

2. Bagian isi 

Bagian ini terdiri atas beberapa tahapan bagian yaitu : 

a. Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisi informasi bagi pembaca tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

b. Bab II : Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis 

Bab ini akan dikemukakan grand theory penelitian mengenai 

kinerja karyawan yang diambil dari literatur atau pustaka teori 

atribusi, terdapat pula tinjauan pustaka mengenai kinerja karyawan, 

efektivitas kepemimpinan, lingkungan kerja, dan komunikasi. 

Bagian ini juga membahas mengenai telaah penelitian terdahulu, 

perumusan hipotesis, dan model penelitian. 

c. Bab III : Metode Penelitian 

Bagian ini akan diuraikan metode yang digunakan dalam 

penelitian. Metode penelitian akan diuraikan tentang objek 

penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, uji data dan 

metode analisis data. 



10 

 

 

 

d. Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian ini akan dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan 

masalah dengan menggunakan alat analisis SPSS, sehingga dapat 

mencapai tujuan penelitian. 

e. Bab V : Penutup 

Pada bagian ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi 

dimana dalam bab ini meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian, 

dan saran. 

3. Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Atribusi 

Teori atribusi digunakan sebagai grand theory pada penelitian 

ini karena teori atribusi menekankan pada bagaimana individu 

menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan 

dengan pemikiran dan perilaku mereka. Teori atribusi pertama kali 

dikemukakan oleh Heider (1958) dan dikembangkan lebih lanjut oleh 

Jones et.al (1965), Kelley (1972), dan Weiner (1974). 

1) Heider (1958) 

Fritz Heider adalah salah satu ahli psikologi yang pertama kali 

mendefinisikan dan mencetuskan istilah atribusi. Heider 

mengungkapkan dua pengertian atribusi yaitu yang pertama 

atribusi sebagai proses persepsi dan yang kedua atribusi sebagai 

penilaian kausalitas. 

a) Atribusi sebagai proses persepsi 

Heider mengatakan atribusi merupakan inti dari proses 

persepsi manusia. Lalu Heider berpendapat bahwa manusia 

terikat dalam proses psikologis yang menghubungkan 

pengalaman subyektif mereka dengan berbagai obyek yang 

ada. Kemudian, berbagai obyek tersebut direkonstruksi 

secara kognitif agar menjadi sumber-sumber akibat dari 

11 
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kemampuan untuk memahami. Sebaliknya, ketika orang 

mencoba untuk membayangkan sebuah obyek, maka mereka 

akan menghubungkan pengalaman tersebut ke dalam pikiran 

mereka.  

b) Atribusi sebagai penilaian kausalitas 

Ketertarikan Heider pada kognisi sosial telah membawanya 

pada perumusan atribusi selanjutnya. Heider berpendapat 

bahwa kognisi sosial adalah proses dimana orang merasakan 

dan membuat penilaian tentang orang lain. Di sinilah 

kemudian muncul atribusi sebagai penilaian kausalitas yang 

menekankan pada penyebab orang berperilaku tertentu. 

2) Jones et.al (1965) 

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Jones dan Davis bermula 

dari asumsi bahwa seseorang mengobservasi perilaku orang lain 

dan kemudian menarik kesimpulan tentang ciri-ciri sifat 

kepribadian orang yang diamati tersebut. Dengan kata lain, teori 

inferensi korespondensi ini menjelaskan tentang bagaimana kita 

menarik kesimpulan tentang orang lain melalui observasi atau 

pengamatan terhadap orang lain tersebut.  

3) Kelley (1972) 

Teori Atribusi yang yang dikembangkan oleh Kelley berkembang 

pada tahun 1970-an, teori ini memandang bahwa individu sebagai 

psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang 
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terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi 

yang dikemukakan oleh Kelley menyatakan bahwa dalam 

menyimpulkan kausalitas internal maupun eksternal dengan 

memperlihatkan tiga hal, yaitu : 

a) Konsensus: apakah orang lain bertindak seperti penganggap 

b) Konsistens : apakah penganggap bertindak yang sama pada 

situasi yang lain 

c) Kekhasan : apakah orang itu bertindak yang sama pada 

situasi lain atau pada saat itu saja  

4) Weiner (1974) 

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Weiner membahas masalah 

yang berkaitan dengan analisis suatu dimensi. Atribusi yang terjadi 

dalam dimensi yang sama, baik itu internal ataukah eksternal dapat 

menimbulkan beberapa akibat. Weiner mengatakan bahwa terdapat 

faktor-faktor penting yang mempengaruhi atribusi yaitu 

kemampuan, upaya atau usaha, kesulitan tugas, dan 

keberuntungan. Teori Atribusi yang dikembangkan okeh Weiner  

dikelompokkan ke dalam tiga dimensi kausalitas, yaitu : 

a) Locus of control – internal dan eksternal 

b) Stability – apakah penyebab berubah setiap waktu atau tidak 

c) Controllability – penyebab seseorang dapat mengendalikan 

keterampilan dan penyebab seseorang tidak dapat 

mengendalikan tindakan orang lain dan lain-lain. 
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5) Luthans (2005) 

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Luthans menjelaskan 

mengenai proses bagaimana seseorang menentukan penyebab dan 

motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang 

bagaimana sesorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain 

atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal 

misalnya sifat, karakter, sikap, ataupun eksternal misalnya tekanan, 

situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh 

terhadap perilaku individu.  

6) Robbins et.al (1958) 

Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati 

perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan 

apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal 

Robbins et.al (1958). Perilaku yang disebabkan secara internal 

merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi 

seorang individu, dengan kata lain tidak terpengaruh oleh hal lain. 

Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku 

yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu 

tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.  

Pada penelitian  ini teori atribusi digunakan sebagai dasar 

analisis peneliti dikarenakan teori ini menjelaskan mengenai 

pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar 

mereka. Dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang 
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dialami dan melihat hubungan antara perilaku dengan lingkungan 

terdapat hubungan yang saling memengaruhi, begitu juga dengan 

kinerja karyawan yang merupakan hasil dari pekerjaan yang dilakukan 

oleh karyawan di dalam organisasi dengan tingkat efektivitas 

kepemimpinan, lingkungan kerja, dan komunikasi kepada organisasi. 

Ketika karyawan merasa keefektifan kepemimpinan yang baik, 

lingkungan kerja yang nyaman dan aman, dan dapat menjalin 

komunikasi dengan baik dengan atasan dan bawahan ataupun dengan 

sesama rekan kerja, maka akan memberikan keuntungan kepada 

organisasi itu sendiri dengan tingkat kinerja yang tinggi yang 

dilakukan oleh karyawan. Hal itu merupakan salah satu pendorong 

untuk suatu organisasi dapat maju dan mencapai tujuan organisasinya.   

2. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Edison et.al (2016) mengungkapkan kinerja adalah hasil dari suatu 

proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu 

berdasarkan ketentuan atau kesepakatan organisasi atau perusahaan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja adalah hasil seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan 

tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama di 

dalam suatu organisasi Veithzal (2015). 
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b. Faktor Kinerja Karyawan 

Menurut Mangkunegara (2015) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja antara lain : 

1) Faktor kemampuan (Ability) 

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan porensi (IQ) diatas rata-rata (IQ 110-120) 

dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan 

terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia 

akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan, oleh 

karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang 

sesuai dengan keahliannya (the right man in place, the man 

on the right job). 

2) Faktor Motivasi  

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai 

dalam menghadapi situasi (situation) motivasi merupakan 

kondisi yang menggerakan dari pegawai terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).  

c. Indikator Kinerja Karyawan 

Hasibuan (2012) mengatakan bahwa terdapat beberapa 

indikator yang menunjukkan pencapaian kinerja karyawan dalam 

bekerja apakah baik atau buruk maupun sesuai atau tidak sesuai 

dengan ketentuan yang ada dalam organisasi atau perusahaan 

antara lain berupa: 
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1) Pencapaian target kerja 

Salah satu indikator untuk menilai kinerja adalah pencapaian 

target kerja yang mencakup pencapaian secara kualitatif 

maupun kuantitatif. Apabila target yang telah ditetapkan dapat 

tercapai dengan baik sesuai dengan standar kerja yang telah 

ditetapkan sebelumnya, maka kinerja karyawan dan unit kerja 

dalam suatu organisasi/perusahaan baik. Secara umum 

penetapan target kerja telah dibuat diawal tahun program kerja, 

sehingga di penghujung tahun akan selalu dilakukan evaluasi 

untuk mencapai tingkat pencapaian. Apabila pencapaian target 

dapat terpenuhi atau setidaknya mendekati program 

sebelumnya, maka dapat dikatakan kinerja karyawan baik, 

demikian pula sebaliknya. 

2) Tepat waktu dalam penyelesaian pekerjaan 

Kesesuaian antara pekerjaan dengan jadwal yang telah 

ditetapkan sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru 

karena pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan. Adakalanya 

penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan, hal ini dikarenakan banyak aspek yang melingkupi 

suatu  unit kerja. Namun demikian apabila pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan tepat waktu, pekerjaan berjalan dengan 

sesuai rencana maka menunjukkan kinerja karyawan baik 

sesuai dengan harapan. 
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3) Kualitas pekerjaan yang baik 

Pekerjaan yang dilakukan disusun melalui sistematika yang 

jelas dengan melihat skala prioritas yang ada sehingga dapat 

memberikan hasil yang optimal. Tidak semua pencapaian hasil 

kerja baik. Adakalanya kualitas hasil kerja kurang memuaskan, 

sehingga membutuhkan perbaikan. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa, apabila kualitas pekerjaan dapat diterima dengan baik 

dan terdapat sedikit koreksi dan perbaikan, maka dapat 

dikatakan kinerja karyawan baik. 

4) Tepat sasaran dalam melakukan pekerjaan 

Tepat sasaran memiliki arti bahwa, adanya kesesuaian antara 

pekerjaan yang diselesaikan dengan permasalahan yang ada 

dalam unit kerja. Adakalanya sasaran pekerjaan meleset dari 

permasalahan yang ada, dikarenakan kurang dipahaminya 

masalah-masalah yang harus diselesaikan. Dengan kata lain 

dapat dikemukakan bahwa, apabila pekerjaan dapat 

diselesaikan tepat sasaran, sesuai dengan masalah yang ada 

maka kinerja karyawan baik. Pencapaian program kerja 

mengacu pada pedoman dasar pekerjaan. Adanya inisiatif 

dalam bekerja, sehingga program kerja yang telah ditetapkan 

berupaya untuk dapat dicapai dengan baik melalui kesadaran 

diri bahwa bekerja adalah kewajiban yang harus dilakukan. 
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3. Efektivitas Kepemimpinan 

a. Pengertian Efektivitas Kepemimpinan 

Menurut Vroom et.al (2013), efektivitas kepemimpinan 

adalah memilih keputusan yang tepat dan membolehkan partisipasi 

pengikutnya secara optimal. Terdapat lima bentuk pengambilan 

keputusan, yaitu berbagai model : keputusan, konsultasi secara 

individual, konsultasi kelompok, pemimpin sebagai fasilitator, dan 

delegasi. Efektivitas kepemimpinan adalah hasil dari pelaksanaan 

pemimpin dalam mencapai tujuan sebuah unit, komitmen 

karyawan yang kontinyu, pengembangan saling percaya, saling 

menghormati, dan kewajiban dalam hubungan antara pemimpin-

bawahan Colquitt et.al (2013) 

Seorang pemimpin dapat dikatakan efektif apabila tujuan 

organisasinya dapat tercapai. Untuk mampu mencapai tujuan 

tersebut, pemimpin diharapkan mempunyai kompetensi yang 

sejalan dengan kepentingan organisasi. Selain itu, masih banyak 

faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja. 

b. Ciri-ciri pemimpin yang efektif 

Rodney (2015) mengungkapkan ciri-ciri pemimpin yang 

efektif antara lain : 

1) Adanya rasa tanggung-jawab,  

2) Semangat 

3) Kemauan keras 
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4) Mengambil resiko 

5) Orisinalitas 

6) Kepercayaan diri 

7) Kapasitas untuk menangani tekanan 

8) Kapasitas untuk mempengaruhi 

9) Kapasitas untuk mengkoordinasi upaya-upaya orang lain 

dalam pencapaian tujuan. 

c. Dimensi Efektivitas Kepemimpinan 

Menurut Robbins (2015) ada tiga dimensi yang dapat 

mendefinisikan faktor situasional yang menentukan efektivitas 

kepemimpinan. Ketiga dimensi tersebut adalah : 

1) Hubungan pemimpin-anggota 

Adalah batasan dimana pemimpin memiliki dukungan dan 

kesetiaan dari para bawahan, dan juga pemimpin 

mempengaruhi kelompok. Seorang pemimpin yang 

diterima oleh anggota kelompok adalah dalam situasi yang 

lebih menguntungkan daripada pemimpin yang tidak 

diterima oleh anggota kelompoknya atau karyawan. 

2) Kekuasaan Posisi   

Batasan dimana pemimpin memiliki kewenangan untuk 

mengevaluasi kinerja bawahan dan memberikan 

penghargaan serta hukuman kepada bawahan atas perbuatan 

yang mereka lakukan 
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3) Struktur Tugas   

Batasan dimana terdapat standar prosedur operasi untuk 

menyelesaikan tugas, sebuah gambaran rinci dari produk 

atau jasa yang telah jadi, dan indikator objektif mengenai 

seberapa baiknya tugas itu dilaksanakan. 

Pemimpin yang efektif dan dinamis akan mampu 

mengendalikan, mengarahkan serta memotivasi bawahannya kearah 

tercapainya kinerja yang sesuai dengan standar organisasi dan 

mendukung tercapainya tujuan organisasi. 

4. Lingkungan Kerja 

a. Pengertian Lingkungan Kerja  

Siagian (2014) mengemukakan bahwa lingkungan kerja 

adalah lingkungan dimana pegawai melakukan pekerjaannya 

sehari-hari. Seorang pegawai yang bekerja di lingkungan kerja 

yang mendukung dia untuk bekerja secara optimal akan 

menghasilkan kinerja yang baik, sebaliknya jika seorang pegawai 

bekerja dalam lingkungan kerja yang tidak memadai dan tidak 

mendukung untuk bekerja secara optimal akan membuat pegawai 

yang bersangkutan menjadi malas, cepat lelah sehingga kinerja 

pegawai tersebut akan rendah.  

Sedangkan Widodo (2019) mengatakan lingkungan kerja 

merupakan lingkungan dimana para karyawan dapat melaksanakan 

tugasnya sehari-hari dengan keseluruhan sarana dan prasarana 

kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. 
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan 

kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan pada 

saat bekerja, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, yang 

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas dan 

pekerjaannya sehari-hari. 

Sarwoto (2018) mengatakan lingkungan kerja yaitu: 

Lingkungan dimana suatu pekerjaan dilaksanakan meliputi:  

1) Perlengkapan dan fasilitas perlengkapan dan fasilitas yang 

harus tersedia seperti fasilitas meja, pesawat telepon, buku dan 

bahan referensi, rak arsip dan lain-lain. 

2) Lingkungan tempat kerja lingkungan tempat kerja yang dapat 

mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas.  

a) Tata ruang yang baik  

b) Cahaya dalam ruangan yang cukup  

c) Suhu dan kelembaban udara yang menyenangkan  

d) Suara yang tidak mengganggu konsentrasi kerja dan lain-

lain 

Suasana kerja yang baik akan dihasilkan terutama dalam 

organisasi yang tersusun dengan baik. Selanjutunya organisasi 

yang tersusun secara tidak baik dapat menimbulkan pembagian 

kerja yang tidak jelas, saluran penugasan dan tanggung jawab yang 

simpang siur dan lain-lain. Sehingga dapat mempengaruhi 

efisiensinya pelaksanaan mekanisme kerja. 
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b. Faktor-faktor lingkungan kerja 

Menurut Widodo (2019) lingkungan kerja dalam suatu perusahaan 

merupakan semua keadaan yang terdapat di tempat kerja, dan bisa 

mempengaruhi kinerja karyawan baik langsung atau tidak 

langsung.  

Lingkungan kerja itu sendiri mencakup beberapa faktor yang 

mempengaruhi suatu kondisi lingkungan kerja: 

1) Penerangan atau cahaya  

Cahaya atau penerangan sangat diperlukan dan besar 

manfaatnya karena bagi karyawan guna mendapat dan 

keselamatan dan kelancaran dalam bekerja. Oleh sebab itu 

perlu diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang tepat dan 

mampu menerangi karyawan yang sedang bekerja tetapi tidak 

menyilaukan.  

2) Temperatur  

Temperatur ditempat kerja harus dalam keadaan normal, setiap 

anggota tubuh manusia mempunyai temperatur berbeda. Tubuh 

manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan 

normal, dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga 

dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar 

tubuh. Tetapi kemampuan untuk menyesuaikan diri tersebut 

ada batasannya, yaitu bahwa tubuh manusia masih dapat 

menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar tubuh tidak lebih 
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dari 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin 

dari keadaan normal tubuh.  

3) Kelembaban  

Kelembaban ini berhubungan atau dipengaruhi oleh temperatur 

udara, dan secara bersama-sama antara kelembaban, kecepatan 

udara bergerak dan radiasi panas dari udara tersebut akan 

mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat menerima 

atau melepaskan panas dari tubuhnya. Suatu keadaan dengan 

temperatur udara sangat panas dan kalambaban tinggi, akan 

menimbulkan pengurangan panas dari dalam tubuh secara 

besar-besaran, karna sistem penguapan. 

4) Sirkulasi udara  

Sirkulasi udara ditempat kerja harus selalu diperhatikan karena 

merupakan oksigen yang diperlukan oleh setiap mahluk hidup 

untuk menjaga kelangsungan hidup yaitu untuk proses 

metabolisme. Udara di sekitar lingkungan kotor apabila kadar 

oksigen dalam udara tersebut telah berkurang dan tercampur 

dengan gas dan bau-bauan yang berbahaya bagi kesehatan 

tubuh. Jadi dalam bekerja harus memerlukan sumber utama 

adanya udara. Misalnya adanya tanaman disekitar tempat 

kerja, pohon disekitar tempat kerja agar karyawan bisa 

merasakan kenyamanan ataupun fentilasi yang terdapat pada 

tempat kerja sehingga udara dapat keluar masuk. 
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5) Kebisingan  

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk 

mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak 

dikehendaki oleh telinga terutama dalam jangka panjang bunyi 

tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak 

pendengaran, dan menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan 

menurut penelitian, kebisingan yang serius bisa menyebabkan 

kematian.  

6) Hubungan Atasan dengan Bawahan  

Interaksi antara atasan dan bawahannya yang dapat 

menciptakan lingkungan yang dapat memotivasi dan menahan 

karyawan agar tetap dalam organisasi itu.  

7) Hubungan Sesama Rekan Kerja  

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti akan selalu 

butuh kehadiran manusia lain untuk bisa melakukan interaksi 

agar bisa memenuhi kebutuhan sosialnya. Setiap manusia ingin 

bekerja bersama orang lain, sebagaimana yang kita ketahui 

bahwa manusia tidak akan mampu menyelesaikan semua 

pekerjaan yang ada tanpa kehadiran dan bantuan orang lain. 

5. Komunikasi  

a. Pengertian komunikasi 

Liweri (2014) mengatakan bahwa  komunikasi organisasi 

adalah studi tentang bagaimana orang-orang yang bekerja di dalam 
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organisasi berkomunikasi dalam konteks organisasi, interaksi dan 

pengaruh antar struktur organisasi, dan pengorganisasian. 

Komunikasi merupakan proses dua arah yang memberikan 

kesempatan kepada orang yang berkomunikasi untuk merespon 

dan juga menyampaikan pesan-pesan.  

b. Faktor-faktor komunikasi  

Pace et.al (2014) mengatakan terdapat beberapa faktor yang 

mampu mempengaruhi komunikasi organisasi. Faktor-faktor 

tersebut yaitu: 

1) Kepercayaan 

Tingkat kepercayaan semua anggota organisasi sangat 

diperlukan untuk membuat komunikasi yang baik. Setiap 

anggota organisasi harus berusaha untuk mengurangi gap dan 

mempertahankan hubungan dalam organisasi agar 

kepercayaan, keyakinan, dan kredibilitas dapat terjalin dengan 

baik. 

2) Pembuatan keputusan bersama  

Dalam setiap pegambilan keputusan dalam sebuah organisasi 

lebih diutamakan untuk mengikuti setiap anggota organisasi. 

Setiap anggota diajak untuk berkomunikasi dan diberikan 

ruang bagi mereka untuk berpendapat. Dengan ruang tersebut 

akan memudahkan bagi anggota untuk berkonsultasi dan 
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menyampaikan aspirasi mereka dalam setiap pengambilan 

keputusan. 

3) Kejujuran 

Sikap kejujuran dan ketrebukaan dalam sebuah organisasi 

merupakan sebuah faktor penting dalam sebuah komunikasi. 

Hal ini harus tertanam dalam setiap pribadi anggota untuk 

senantiasa berterus terang dan menyampaikan apa yang ada 

dalam fikiranya. Dengan tercapainya kejujuran maka 

mempermudah siklus komunikasi antar tiap anggota 

organisasi, baik itu berupa atasan kepada bawahan ataupun 

kepada tingkat yang sama. 

4) Keterbukaan dalam komunikasi ke bawah 

Untuk informasi yang bersifat umum seperti kondisi organisasi 

saat itu, tugas-tugas yang harus dilakukan oleh anggota 

ataupun kendala-kendala yang sedang terjadi merupakan salah 

satu hal yang harus disampaikan oleh seorang atasan kepada 

bawahan. Kecuali untuk beberapa informasi yang memang 

hanya seorang pemimpin saja yang boleh tahu atau 

disampaikan informasi tersebut akan membuat kinerja 

organisasi akan memburuk. Rencana-rencana yang akan 

dijalankan oleh organisasi juga merupakan informasi yang 

perlu disampaikan. 
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5) Mendengarkan dalam komunikasi keatas 

Setiap anggota organisasi dalam semua tingkat harus 

mendengarkan saran-saran ataupun laporan yang berkenaan 

dengan masalah yang sedang terjadi dalam organisasi dengan 

perasaan tanpa merendahkan dan pikiran terbuka.  

6) Perhatian-perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi 

Setiap anggota dalam organisasi harus memperhatikan 

pentingnya komitmen dalam organisasi. Setiap tujuan-tujuan 

yang terdapat dalam organisasi juga merupakan salah satu 

perhatian penting bagi seorang anggota organisasi. Untuk 

mewujudkannya anggota harus memperlihatkan tingginya 

komitmen mereka pada organisasi menghasilkan kulitas 

kinerja yang tinggi, dan juga perhatian kepada sesama anggota 

organisasi. 

c. Indikator Komunikasi 

Menurut Sumaki et.al (2015) beberapa indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat komunikasi organisasi sebagai 

berikut: 

1) Pemahaman 

Pemahaman yaitu kemampuan bagi receiver (penerima 

informasi) dalam mengelola informasi yang dia terima dari 

sender (pengirim informasi) dengan cermat dan dapat mengerti 
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maksud dari informasi tersebut. Sehingga informasi tersebut 

dapat diterima dengan baik. 

2) Pengaruh pada sikap 

Komunikasi bisa dikatakan mempengaruhi sikap ketika 

seseorang yang telah menerima informasi dan mengerti akan 

maksud dari informasi mampu untuk mengubah sikapnya 

sesuai dengan yang dimaksud dalam informasi. Hal ini 

bertujuan untuk mengubah sikap seseorang anggota organisasi 

yang dinilai kurang bagus. Sebagai misalnya yaitu seorang 

atasan yang memberikan arahan atau nasehat kepada 

bawahannya. Lalu arahan yang diterima oleh bawahan akan 

mempengaruhi sikap mereka yang nantinya akan menghasilkan 

suatu tindakan. 

3) Hubungan yang semakin baik 

Dalam sebuah komunikasi yang terjadi bisa menjadi salah satu 

faktor penguat hubungan antara anggota. Komunikasi tidak 

hanya bertujuan untuk memberikan informasi atau arahan saja, 

tapi dengan komunikasi yang baik akan tercapai suatu 

hubungan antara kedua belah pihak seperti hubungan dengan 

sesama karyawan maupun pemimpin dengan karyawan. Ketika 

terjadi komunikasi yang baik. hbungan ini akan menguatkan 

organisasi karena setiap anggota organisasi merasakan akan 

kepemilikan organisasi. 
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4) Tindakan 

Dalam komunikasi mengundang informasi yang bertujuan bagi 

seseoraang untuk melakukannya. Biasanya komunikasi ini 

bersifat arahan atau pemberian intruksi. Jika komunikasi 

berjalan dengan baik maka seseorang yang menjadi penerima 

akan melakukan sebuah tindakan sesuai dengan seperti yang 

dimaksudkan dalam informasi. Namun jika komunikasi tidak 

berjalan dengan bagus maka terkadang tindakan yang 

dilakukan tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Hal 

ini akan merugikan organisasi itu sendiri. 

B. Telaah Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini melihat pada beberapa penelitian terdahulu sesuai 

dengan variabel yang diteliti yaitu efektivitas kepemimpinan, lingkungan 

kerja, komunikasi dan kinerja karyawan. Berikut ini beberapa penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

1) Kim et.al (2020) meneliti tentang hubungan variabel komunikasi 

terhadap kinerja. Penelitian ini menggunakan analisis PLS. Sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 9 tim operator. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel  komunikasi mempengaruhi variabel 

kinerja tim.  

2) Syukur et.al (2019) meneliti tentang hubunan variabel kepemimpinan, 

komunikasi,  budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Alat 

analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. 
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Sampel yang digunakan sebanyak 50 karyawan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan berdampak positif 

terhadap kinerja pegawai, komunikasi organisasi berdampak negatif 

terhadap kinerja pegawai, dan budaya organisasi berdampak positif 

terhadap kinerja pegawai.  

3) Sari (2019) meneliti tentang hubungan variabel  lingkungan kerja, 

komunikasi, terhadap kinerja karyawan. Alat analisis dalam penelitian 

ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 35 karyawan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan, dan komunikasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan.  

4) Fiansi et.al (2019) meneliti tentang hubungan variabel motivasi, 

lingkungan kerja, terhada kinerja pegawai. Alat analisis dalam 

penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai, lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai, dan motivasi kerja dan lingkungan kerja 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

5) Safri et.al (2019) meneliti tentang hubungan variabel komunikasi, 

efektivitas kepemimpinan, kondisi kerja, terhadap kepuasan kerja. 

Alat analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda 

dengan sampel sebanyak 32 pegawai. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa secara parsial variabel komunikasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai, efektifitas kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai, 

kondisi kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja pegawai.  

6) Setyaningsih (2019) melakukan penelitian dengan variabel gaya 

kepemimpinan, efektivitas kepemimpinan, kecerdasan emosional 

pemimpin terhadap kinerja pegawai. Alat analisis penelitian ini 

menggunakan regresi linier berganda dengan sampel sebanyak 34 

pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, tidak ada pengaruh 

efektivitas kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, dan terdapat 

pengaruh kecerdasan emosional pemimpin terhadap kinerja pegawai.  

7) Madanchian (2019) meneliti tentang hubungan variabel efektivitas 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 186 karyawan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel efektivitas kepemimpinan meningkatkan 

produktivitas pengikut atau karyawan.  

8) Sabil (2018) meneliti tentang hubungan variable kepemimpinan, 

motivasi, komunikasi, lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. 

Penelitian ini mengguanakan Alat analisis regresi linier berganda. 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 75 pegawai.  Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja pegawai, variabel motivasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja pegawai, variabel komunikasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai, dan variabel 

lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

pegawai.  

9) Putranti (2017) melakukan penelitian dengan variabel efektivitas 

kepemimpinan, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dan 

kepuasan kerja. Alat analisis penelitian ini menggunakan regresi linier 

berganda dengan sampel sebanyak 77 karyawan. Hasil penelitian ini 

adalah variabel efektivitas kepemimpinan, lingkungan kerja dan 

kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan. Variabel kepuasan kerja merupakan variabel yang 

memediasi pengaruh efektivitas kepemimpinan dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan.  

10) Johannes et.al (2016) meneliti tentang hubungan variabel gaya 

kepemimpinan, kompensasi, lingkungan kerja, terhadap kinerja. Alat 

analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan 

sampel sebanyak 35 karyawan. Hasil penelitian ini adalah gaya 

kepemimpinan, kompensasi, dan lingkungan kerja secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja agen, gaya kepemimpinan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja agen, kompensasi secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja agen, dan lingkungan 
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kerja secara parsial berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap kinerja 

agen.  

C. Perumusan Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang disimpulkan dari 

landasan teori dan penelitian terdahulu, dan merupakan jawaban sementara 

terhadap masalah yang diteliti, dimana jawaban itu masih bersifat lemah, 

dan perlu dilakukan pengujian secara empiris kebenarannya. Adapun 

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Pengaruh efektivitas kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, 

sejauh mana orang mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan 

perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat 

dikatakan efektif. Definisi kepemimpinan menurut Robbins et.al 

(2015) adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok 

menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. 

Efektivitas kepemimpinan adalah hasil dari pelaksanaan pemimpin 

dalam mencapai tujuan sebuah unit, komitmen karyawan yang 

kontinyu, pengembangan saling percaya, saling menghormati, dan 

kewajiban dalam hubungan antara pemimpin-bawahan Colquitt et.al 

(2013). Semakin efektif seorang pemimpin dalam organsasi maka 

akan di ikuti kinerja karyawan yang baik pula. 



35 

 

 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rasmuji et.al (2017) 

menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Madanchian et.al (2019) dan Putranti (2019) dimana terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara efektivitas kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai. 

Berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Efektivitas Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 

Kinerja Karyawan 

b. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

Lingkungan kerja yang nyaman dapat meningkatkan kinerja 

pegawai, diantaranya adalah hubungan yang terjalin antara rekan 

kerja, tersedianya fasilitas yang memadai bagi pegawai dan suasana 

ruang kerja yang nyaman. Lingkungan kerja yang kondusif dapat 

memberikan rasa nyaman  untuk karyawan ketika melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab mereka.  

Kondisi lingkungan dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

seperti yang dikemukakan Robbins (2015), bahwa para karyawan 

menaruh perhatian yang besar terhadap lingkungan kerja mereka, baik 

dari segi kenyamanan pribadi maupun kemudahan melakukan 

pekerjaan dengan baik. Terciptanya lingkungan kerja yang baik dapat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan itu sendiri. 
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Hasil penelitinan yang dilakukan oleh Sirait et.al (2019) yang 

memperoleh hasil bahwa lingkungan kerja merupakan faktor yang 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2019) dan Johannes et.al 

(2016) yang memperoleh hasil bahwa lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Lingkungan Kerja berpengaruh Positif terhadap Kinerja 

Karyawan 

c. Pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan 

Komunikasi antar pribadi tentunya juga dapat dikaitkan 

dengan motivasi kerja karyawan selama bekerja, sebab menurut 

Robbins (2015) mengemukakan bahwa komunikasi membantu dalam 

memotivasi karyawan dengan memperjelas kepada karyawan apa 

yang harus mereka lakukanArtinya dengan adanya komunikasi yang 

baik maka akan memotivasi karyawan dalam bekerja yang nantinya 

akan meningkatkan kinerja karyawan.   

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putranti (2017) dan Safri 

et.al (2019) menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Kuncorowati (2018) yang menyatakan 

bahwa komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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Berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Komunikasi Organisasi berpengaruh Positif terhadap Kinerja 

Karyawan 

D. Model Penelitian  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, 

diantaranya adalah lingkungan kerja, job description, komunikasi, 

kepemimpinan, visi misi, sarana prasarana, dan kesehatan. Penelitian ini 

menekankan pada hubungan efektivitas kepemimpinan, lingkungan kerja, 

dan komunikasi terhadap kinerja karyawan. Hal ini berdasarkan adanya 

research gap pada penelitian terdahulu karena terdapat perbedaan hasil 

penelitian diantara ketiga variabel tersebut.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel  

Sugiyono (2017)  populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan UMKM di 

Kabupaten Magelang. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Roscoe (1975) mengatakan bahwa penentuan ukuran 

sampel sebanyak lebih dari 30 responden dan kurang dari 500 responden. 

Maka dari itu penelitian ini mengambil sampel sebanyak 50 responden. 

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu salah satu teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangkan khusus supaya data dari hasil 

penelitian yang dilakukan menjadi lebih representatif. Kriteria dalam 

pengambilan sampel ini yaitu :  

1) UMKM yang sudah berjalan minimal dua tahun. Hal ini dikarenakan 

keberlangsungan usaha dianggap sudah baik. 

2) UMKM termasuk usaha dalam kriteria usaha kecil menurut World 

Bank (2015) yaitu usaha yang memiliki karyawan atau tenaga kerja 

sebanyak 30 orang karena dinilai sudah memiliki struktur organisasi 

dan pengelolaan karyawan yang lebih jelas dan juga sumber daya 
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manusia yang ada sudah memiliki pengalaman. Maka data yang 

didapat dari karyawan sebagai responden agar lebih akurat. 

3) UMKM kecil di Kabupaten Magelang yang bergerak di bidang jasa 

peyewaan tenda. 

4) Lama bekerja karyawan minimal 2 tahun dengan asumsi telah 

memahami pola kepemimpinan yang ada. 

B. Data Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data Sugiono (2017).  Data primer diperoleh 

langsung dari responden dengan memberikan kuesioner untuk 

mendapatkan data tentang efektivitas kepemimpinan, lingkungan 

kerja, dan komunikasi terhadap kinerja karyawan.  

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

pengambilan pustaka dengan membaca literatur yang relevan dengan 

pokok masalah yang dibahas sehingga pembahasannya tidak 

menyimpang dari dasar yang ada dan data yang bersumber dari 

UMKM di Kabupaten Magelang khususnya usaha kecil yang bergerak 

di bidang jasa penyewaan tenda, berupa identitas karyawan yang 

digunakan untuk menentukan jumlah populasi dalam penelitian. 
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2. Teknik Pengumpulan Data dan Pengukuran Variabel 

Survey dengan metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian adalah menggunakan kuesioner. Dalam kuesioner ini 

terdapat pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah 

penelitian dan tidap pernyataan merupakan jawaban-jawaban yang 

mempunyai makna dalam menguji hipotesis dengan menggunakan 

skala likert. Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum 

digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak 

digunakan dalam riset berupa survei Ghozali (2013). 

Adapun penggunaan skala 1-5 untuk setiap jawaban 

responden, selanjutnya dibagi ke dalam lima kategori yaitu : 

a. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai skor 1 

b. Tidak Setuju (TS) dengan nilai skor 2 

c. Netral (N) dengan nilai skor 3 

d. Setuju (S) dengan nilai skor 4 

e. Sangat Setuju (SS) dengan nilai skor 5 

C. Definisi Operasional dan Pengukurannya 

Definisi operasional variabel merupakan definisi yang mampu 

memberikan arti dan menspesifikasikan kegiatan agar dapat diukur 

berdasarkan variabelnya masing-masing. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan empat variabel untuk diketahui hubungannya, yaitu tiga 

variabel independen yaitu efektivitas kepemimpinan, lingkungan kerja dan 

komunikasi dan juga satu variabel dependen yaitu kinerja karyawan. 
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1. Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan adalah capaian karyawan secara kualitas dan 

kuantitas untuk mencapai target perusahaan yang sudah di tentukan.  

Setiawan (2014) mengatakan indikator variabel kinerja karyawan 

diukur dari persepsi responden terhadap:  

a) Ketepatan penyelesaian tugas  

Pengelolaan waktu dalam bekerja dan juga ketepatan karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaan. 

b) Kesesuaian jam kerja 

Kesediaan karyawan dalam mematuhi peraturan perusahaan yang 

berkaitan dengan ketepatan waktu masuk atau pulang kerja dan 

jumlah kehadiran. 

c) Tingkat kehadiran  

Jumlah ketidakhadiran karyawan dalam suatu perusahaan selama 

periode tertentu 

d) Kerjasama antar karyawan 

Kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain 

dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga 

mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 

e) Kepuasan kerja  

Karyawan merasa puas dengan jenis dan hasil pekerjaan yang 

selama ini menjadi tanggung jawabnya dalam perusahaan ataupun 

organisasi. 
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2. Efektivitas Kepemimpinan 

Efektivitas kepemimpinan adalah ketika pemimpin mampu 

mempengaruhi suatu kelompok untuk melakukan peran mereka 

dengan hasil kerja yang positif. 

Instrumen Efektivitas Kepemimpinan yang akan digunakan dari 

Robbins (2015), terdiri dari tiga dimensi diukur dari persepsi 

responden terhadap: 

a) Hubungan pimpinan-bawahan (leader member relation) 

Kekuasaan atas dasar kedudukan atau jabatan dan struktur tugas 

dapat dikendalikan secara lebih luas dalam suatu badan usaha atau 

organisasi selama anggota kelompok suka melakukan dan penuh 

kepercayaan terhadap kepemimpinannya (hubungan yang baik 

antara pemimpin dan anggota). 

b) Struktur tugas (task-structure)  

Menjelaskan sejauh mana pekerjaan dapat dirinci atau dijelaskan 

dan membuat bawahan bertanggungjawab untuk melaksanakan 

pekerjaan tersebut. Jika struktur pekerjaan jelas maka pekerjaan 

dapat dilakukan dengan mudah, bawahan dapat diserahi tanggung 

jawab pelaksanaan tersebut dengan lebih baik.  

c) Kekuatan Posisi Pemimpin (Leader Position Power). 

Menjelaskan kekuasaan yang dimiliki pemimpin, seperti keahlian 

atau kepribadian yang mampu membuat bawahan mengikuti 

kemauan pemimpin.  
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3. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah kondisi dan situasi dimana para pekerja 

melakukan tugasnya agar dapat menjalankan pekerjaan dengan 

optimal. 

Indikator variabel lingkungan kerja menurut Siagian (2014) diukur 

dari persepsi responden terhadap:  

1) Lingkungan Kerja Fisik  

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang 

terdapat disekitar tempat kerja dan dapat mempengaruhi karyawan. 

Lingkungan kerja fisik terdiri dari beberapa indikator yaitu:  

a) Bangunan tempat kerja  

Bangunan tempat kerja di samping menarik untuk dipandang 

juga dibangun dengan pertimbangan keselamatan kerja, agar 

karyawan merasa nyaman dan aman dalam melakukan 

pekerjaannya. 

b) Peralatan kerja yang memadai  

Peralatan yang memadai sangat dibutuhkan karyawan karena 

akan mendukung karyawan dalam menyelesaikan tugas yang 

di embannya di dalam perusahaan.  

c) Fasilitas  

Fasilitas perusahaan sangat dibutuhkan oleh karyawan 

sebagai pendukung dalam menyelesaikan pekerjakan yang 

ada di perusahaan. Selain itu ada hal yang perlu di perhatikan 

oleh perusahaan yakni tentang cara memanusiakan 
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karyawannya, seperti tersedianya fasilitas untuk karyawan 

beristirahat setelah lelah bekerja dan juga tersedianya tempat 

ibadah dan tidak lupa juga sarana untuk para karyawan untuk 

makan seperti kantin. 

d) Tersedianya sarana angkut  

Tersedianya sarana angkutan akan mendukung para 

karyawan untuk sampai di tempat kerja dengan tepat waktu, 

baik yang diperuntukkan karyawan maupun angkutan umum 

yang nyaman, murah dan mudah di peroleh yang akan 

menunjang pekerjaan karyawan. 

2) Lingkungan Kerja Non Fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah terciptanya hubungan kerja 

yang harmonis antara karyawan dan atasan. Lingkungan kerja 

non fisik terdiri dari beberapa indikator yaitu:  

a) Hubungan rekan kerja setingkat  

Indikator hubungan dengan rekan kerja yaitu hubungan 

dengan rekan kerja yang harmonis dan tanpa saling 

berselisih paham di antara sesama rekan kerja dalam 

perusahaan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

karyawan tetap bertahan dan bekerja dalam satu organisasi 

adalah adanya hubungan yang harmonis dan kekeluargaan 

diantara sesama karyawan ditempat dimana mereka 

melakukan pekerjaannya.  
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b) Hubungan atasan dengan karyawan  

Hubungan atasan dengan bawahan atau karyawannya harus 

di jaga dengan baik dan harus saling menghargai antara 

atasan dengan bawahan, dengan saling menghargai maka 

akan menimbulkan rasa hormat diantara individu masing-

masing.  

c) Kerjasama antar karyawan  

Kerjasama antara karyawan harus dijaga dengan baik, 

karena akan mempengaruhi pekerjaan yang mereka 

lakukan. Jika kerjasama antara karyawan dapat terjalin 

dengan baik maka karyawan dapat menyelesaiakan 

pekerjaan mereka secara efektif dan efesien. 

4. Komunikasi  

Komunikasi adalah penyampaian suatu informasi yang diberikan oleh 

pengirim kepada penerima baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan tujuan tertentu sehingga akan timbul reaksi untuk 

memahami dan menanggapi. 

Indikator variabel komunikasi menurut Suranto (2010) diukur dari 

persepsi responden terhadap:  

a) Pemahaman 

Pemahaman yaitu kemampuan bagi receiver (penerima informasi) 

dalam mengelola informasi yang dia terima dari sender (pengirim 
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informasi) dengan cermat dan dapat mengerti maksud dari 

informasi tersebut. 

b) Pengaruh pada sikap  

Komunikasi bisa dikatakan mempengaruhi sikap ketika seseorang 

yang telah menerima informasi dan mengerti akan maksud dari 

informasi mampu untuk mengubah sikapnya sesuai dengan yang 

dimaksud dalam informasi. 

c) Hubungan yang semakin baik  

Dalam sebuah komunikasi yang terjadi bisa menjadi salah satu 

faktor penguat hubungan antara anggota. Komunikasi tidak hanya 

bertujuan untuk memberikan informasi atau arahan saja, tapi 

dengan komunikasi yang baik akan tercapai suatu hubungan antara 

kedua belah pihak. 

d) Tindakan  

Biasanya komunikasi ini bersifat arahan atau pemberian intruksi. 

Jika komunikasi berjalan dengan baik maka seseorang yang 

menjadi penerima akan melakukan sebuah tindakan sesuai dengan 

seperti yang dimaksudkan dalam informasi. Namun apabila 

komunikasi tidak berjalan dengan baik maka terkadang tindakan 

yang dilakukan tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. 

Dalam perusahaan komunikasi sangat dibutuhkan dalam pemberian 

intruksi atau perintah dari atasan kepada bawahan untuk 

menjalankan suatu tindakan. 
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D. Uji Kualitas Data  

1. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2018) menyatakan bahwa uji validitas digunakan 

untuk mengukur layak  atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji 

validitas penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai r-

hitung dengan nilai r-tabel untuk degree of freedom (df)= n-2. Jika r-

hitung lebih besar dari r-tabel dan nilai positif, pertanyaan atau 

indikator tersebut dinyatakan valid. Sebalikanya, jika r-hitung lebih 

kecil dari r-tabel, pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak 

valid. Kriteria yang ditetapkan untuk mengukur valid atau tidaknya 

suatu adalah r-hitung lebih besar dari r-tabel pada tarif signifikan 5% 

atau 0,05. Bila r-hitung lebih besar dari r-tabel maka alat ukur tersebut 

tidak memenuhi kriteria valid. 

2) Uji Reliabilitas  

Menurut Imam Ghozali (2018) uji reliabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari 

variabel atau konstruk. Untuk menganalisis reliabilitas, pengukuran 

dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pertanyaan 

dengan mengunakan SPSS yaitu uji Cronbach Alpha (α). Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

CronbanchAlpha > 0,7. 



48 

 

 

 

E. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen yang terdiri dari efektivitas kepemimpinan, lingkungan kerja, 

dan komunikasi terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan. 

Kerangka kerja persamaan analisis regresi ini sebagaimana rumus berikut 

Sugiyono (2017). 

Y= a + β1X1+ β2X2 + β3X3  

Keterangan:  

Y = Kinerja Karyawan  

a  = Konstanta  

X1 = Efektivitas Kepemimpinan 

X2 = Lingkungan Kerja 

X3 = Komunikasi  

β 1 = Koefisien regresi variabel X1,  Efektivitas Kepemimpinan 

β 2 = Koefisien regresi variabel X2, Lingkungan Kerja 

β 3 = Koefisien regresi variabel X3, Komunikasi  

F. Uji Model  

1. Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Uji Koefisien Determinasi (Uji R
2
) bertujuan untuk mengukur sejauh 

mana variabel bebas atau variabel independen dapat menjelaskan 

variasi variabel terikat atau variabel dependen baik secara parsial 

maupun simultan. Nilai koefisien determinasi ini adalah antara nol 

sampai dengan satu (0<R
2
<1). Nilai R

2
 yang kecil mengandung arti 
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bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel 

terikat sangat terbatas. Sebaliknya, R
2
 yang hampir mendekati satu 

mengandung arti bahwa variabel bebas memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

independen. 

2. Uji f (Goodness of fit) 

Uji F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam 

menaksir nilai aktual (goodness of fit). Uji F berfungsi untuk 

mengetahui apakah model yang digunakan telah cocok atau tidak. 

Penentuan kriteria uji F didasarkan pada perbandingan antara Fhitung 

dan Ftabel. Tingkat signifikansi pada penelitian ini 0,05 atau sebesar 

5% dengan derajat kebebasan pembilang  (df1) = k dan derajat 

kebebasan penyebut (df2) = n-k-1.  

3. Uji t (Parsial) 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 

independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen. Pengaruh paling dominan atau masing-masing variabel 

independen untuk menjelaskan variabel dependen dengan tingkat 

signifikan level 0,05 (α = 5%) dapat ditentukan dengan uji statistik t.  

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 dengan kriteria 

pengujian: 
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a. Jika t-hitung > t-tabel pada α = 5% maka Ho ditolak, artimya 

terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

b. Jika t-hitung <  t-tabel α = 5% maka Ho diterima, artinya tidak 

ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen 

terhadap variabel dependen. Hasil uji-t dapat dilihat pada output 

coefficient dari hasil analisis regresi berganda. 

 

Gambar 3.1.Kurva Normal Uji t 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Efektivitas kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan UMKM. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat 

keefektivan seorang pemimpin yang tinggi dapat meningkatkan 

kinerja karyawan pada UMKM. 

2. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan UMKM. Hasil ini mengindikasikan bahwa lingkungan kerja 

yang baik dan kondusif dapat meningkatkan kinerja karyawan pada 

UMKM. 

3. Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan UMKM. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat 

komunikasi yang dirasakan karyawan baik maka dapat meningkatkan 

kinerja karyawan pada UMKM. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah : 

1. Penelitian ini hanya fokus pada pengujian variabel efektivitas 

kepemimpinan, lingkungan kerja, dan komunikasi yang berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Maka tidak dipungkiri adanya teori-teori 

lain di luar variabel tersebut yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

69 
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2. Dalam penelitian ini responden mengisi sendiri kuesioner, yang 

artinya tiap-tiap responden menilai dirinya sendiri. Permasalahan yang 

tumbul dari penilaian diri sendiri adalah kecenderungan menilai 

terlalu tinggi sehingga hasilnya kurang obyektif 

3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 50 responden 

pada UMKM di Kabupaten Magelang. 

C. Saran  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, ada 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel-variabel lain yang 

mempengaruhi kinerja karyawan seperti motivasi, kompensasi, 

keadilan organisasi.  

2. Hasil penelitian ini bisa saja masih ada ketidakkonsistenan hasil, 

untuk itu dapat dikaji dengan menambah variabel dan mengganti 

objek yang berbeda. 

3. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan jumlah sampel dan 

beberapa objek UMKM lain. 

 



71 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adi Putranto, Ridho. 2019. Pengaruh Motivasi, Stres Kerja, Komunikasi Dan 

Religiusitas Terhadap Kinerja Karyawan Perbankan (Studi Empiris Di 

Bank Jateng Syariah Surakarta). Jurnal Ilmiah Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Afkha Sirait, Fathihari & Budiatmo, Agung.  2019. Pengaruh Kompensasi Dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawa Melalui Motivasi Kerja 

Sebagai Variabel Intervening ( Studi Pada Karyawan Pt Pgas Solution 

Jakarta ) Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. 

Albana, 2010. Atribution Theory (Harold Kelley, 1972-1973) From: 

http://albana19.blogspot.com/2010/01/atribution-theory-harold-kelley 

1972. html. Diakses pada tanggal 20 Mei 2020 jam 20.35 WIB 

Alex S Nitisemito. 2012. Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar. Arena 

Ilmu:Jakarta. 

Amirullah. 2015. Pengantar Manajemen. Jakarta: Mitra Wacana Media 

Anwar Prabu Mangkunegara. 2015. Sumber Daya Manusia Perusahaan. Cetakan 

Kedua Belas. Remaja Rosdakarya:Bandung 

Aw, Suranto. 2010. Komunikasi Interpersonal. Yogyakarta. Graha Ilmu. 

Azizah, L. (2019). Pengaruh Entrepreneurial Mindset Dan Lingkungan Terhadap 

Keputusan Berwirausaha Dengan Self-Efficacy Sebagai Variabel 

Moderasi. (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah 

Magelang). 

BPS Kabupaten Magelang. Diakses dari https://magelangkab.bps.go.idjumlah-

usaha-industri-kecil-dan-menengah-menurut-jenis-industri-di-kabupaten-

magelang-2014---2018.html diakses pada tanggal 20 Mei 2020 pada jam 

20.30 WIB 

Colquitt. Jason. A, Lepine. Jeffery. A Dan Wesson. Michael. J. 2015. 

Organizational Behavior, 4 Thed, Mcgraw – Hill Education, United States 

Of America. 

Denny, Silvani. 2017. Pengaruh Komunikasi, Motivasi Dan Kerjasama Tim 

Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan. Jurnal Manajemen & 

Kewirausahaan Vol.5 No. 1 2017 : Universitas Merdeka Malang 

Edison, Emron. Yohny anwar, Imas komariyah. (2016). Manajemen Sumber Daya 

Manusia. Bandung: Alfabeta. 

71 

http://albana19.blogspot.com/2010/01/atribution-theory-harold-kelley%201972.%20html
http://albana19.blogspot.com/2010/01/atribution-theory-harold-kelley%201972.%20html
https://magelangkab.bps.go.id/statictable/2019/11/05/765/jumlah-usaha-industri-kecil-dan-menengah-menurut-jenis-industri-di-kabupaten-magelang-2014---2018.html
https://magelangkab.bps.go.id/statictable/2019/11/05/765/jumlah-usaha-industri-kecil-dan-menengah-menurut-jenis-industri-di-kabupaten-magelang-2014---2018.html
https://magelangkab.bps.go.id/statictable/2019/11/05/765/jumlah-usaha-industri-kecil-dan-menengah-menurut-jenis-industri-di-kabupaten-magelang-2014---2018.html


72 

 

 

 

Egie, D., Hr, S., & Nurhayati, N. (2019). Pengaruh Kompensasi Dan Gaya 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Di Sekretariat Dprd 

Kabupaten Indramayu. Jurnal Investasi, 5(2), 72-79. 

Fanggidae, R.P.C.. (2015). Pengaruh Efektivitas Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Karyawan Di Flobamora Mall Kupang. Journal Of Management (Sme’s). 

1(1), 75-96. 

Farlianto, F. (2016). Pengaruh Dimensi Efektivitas Kepemimpinan Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Rumah Sakit Permata Bunda 

Yogyakarta. Jurnal Ilmu Manajemen, 13(1), 22-50. 

Febrian, L. D., & Kristianti, I. (2020). Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal 

Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM (Studi Kasus Pada Umkm di 

Kabupaten Magelang). Journal of Economic, Management, Accounting 

and Technology (JEMATech), 3(1), 23-35. 

Fiansi, F., & Sarifuddin, S. (2019). Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten 

Tolitoli. Jurnal Sinar Manajemen, 6(2), 141-145. 

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 

21 Update Pls Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro. 

Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 

25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang 

Gibson, et al. 1995. Organisasi dan Manajemen, Edisi Ke Empat, Jakarta : 

Erlangga, 

Guritno, Bambang, Dan Waridin. 2005. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai 

Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja. 

Jrbi. Vol 1. No 1. Hal: 63-74. 

Hartono,Jogiyanto. 2016. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi 

Kesepuluh.Yogyakarta. 

Hasibuan, D., Safri, H., & Elvina, E. (2019). Pengaruh Komunikasi, Efektivitas 

Kepemimpinan Dan Kondisi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai 

Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu. Jurnal Ebma 

(Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi), 1(2), 22-28. 

Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi 

Cetakan Ke Tiga Belas). Jakarta: Pt Bumi Aksara 

Hasibuan, Malayu Sp. 2012. Manajemen Sdm. Edisi Revisi, Cetakan Ke 

Tigabelas. Jakarta : Bumi Aksara. 

Herzberg, 1959. The Motivation To Work. New York: John Willey And Sons. 



73 

 

 

 

Johannes, P. G., Manajemen, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Johannes, A. C. 

(2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompensasi, Dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Agen Pada Ajb Bumiputera 1912 Cabang Tikala. 

Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(1), 53–63. 

Jones, E & Davis, K. (1965). Attribution Theory. New York: McGraw Hill Inc. 

Kim, H. J., Kim, S., Park, J., Lee, E. C., & Lee, S. J. (2020). The effect of 

communication quality on team performance in digital main control room 

operations. Nuclear Engineering and Technology, 52(6), 1180–1187. 

https://doi.org/10.1016/j.net.2019.11.030 

Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pembaharuan 

Kusumawardani, R. H. (2019). Pengaruh Komunikasi Dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai Yang Dimoderasi Oleh Motivasi (Doctoral 

dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang). 

Larasati, D. (2016). Pengaruh Motivasi Kerja, Insentif Dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Pd. Bpr Bkk 

Wonogiri). Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 

Liliweri, Alo. 2014. Sosiologi& Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara. 

Madanchian, M., & Taherdoost, H. (2019). Assessment of Leadership 

Effectiveness Dimensions in Small and Medium Enterprises (SMEs). 

Procedia Manufacturing, 32,1035–1042. 

https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.02.318 

Rasmuji, R., & Putranti, H. R. D. (2017). Pengaruh Efektivitas Kepemimpinan 

Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Peran 

Mediasi Kepuasan Kerja (Studi pada PD. BPR BKK Batang). Media 

Ekonomi Dan Manajemen, 32(2), 178–194. 

https://doi.org/10.24856/mem.v32i2.539 

Robbins, P. S., & Judge, A. T. 2015. Organizational Behavior (15th Ed.). New 

Jersey: Pearson Prentice Hall 

Rumeser, J. A. (2013). Hubungan Antara Efektivitas Kepemimpinan Pelatih 

Dengan Efektivitas Tim Pada Atlet Sepakbola Asiop Apacinti. Journal Of 

National. 

Sabil, M. (2018). Pengaruh kepemimpinan, motivasi, komunikasi dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja pegawai kantor desa kecamatan pragaan kabupaten 

sumenep. Jurnal Riset Manajemen, 1–25. 

Safitri, R. A., Risaldi, B. T., & Oktaviani, M. (2019). Pengaruh Komunikasi 

Internal Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Pegawai. Jurnal Manajemen 

Motivasi, 15(1), 19. https://doi.org/10.29406/jmm.v15i1.1412 



74 

 

 

 

Sari, R. W. (2019). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Komunikasi Terhadap 

Kinerja Di Bumn Pt. Inhutani Iv Kab. Pasaman. Jurnal Menara Ekonomi: 

Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, 5(3). 

Sekaran (2014). Research Methode For Bussines. 

Setiawan, F., & Kartika Dewi, A. 2014. Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan 

Kerjaterhadap Kinerja Karyawan Pada Cv. Berkat Anugrah. Ejurnal 

Manajemen Universitas Udayana, 3(5). 

Setyaningsih, R. (2019). Pengaruh gaya kepemimpinan, efektivitas kepemimpinan 

dan kecerdasan emosional pemimpin terhadap kinerja pegawai di 

lingkungan kantor kecamatan salaman. 

Simamora, B. A., & Sirait, S. (2019). Pengaruh Lingkungan Kerja, Kompetensi 

Pegawai Dan Pemberdayaan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Puskesmas 

Sidamanik Kabupaten Simalungun. Jamin, 1, 1–7. 

http://jurnal.murnisadar.ac.id/index.php/JAMIN/article/view/84 

Sharma, J.P. And Bajpai, N. 2010 Organizational Commitment And Its Impact On 

Job Satisfaction Of Employees: A Comparative Study In Public And 

Private Sector In India, International Bulletin Of Business Administration, 

9, 7-19. 

Siagian, Sondang. P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: 

BumiAksara. 

Soedarso, Sri Widodo. 2015. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Manggu 

Media 

Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) 

Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Cano Ekononomos, 6(1), 51-58. 

Sugiyarti, Gita. 2012. Pengaruh Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi, Dan 

Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Untuk Meningkatkan Kinerja 

Pegawai (Studi Pada Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 

Semarang). Jurnal Ilmiah Untag Semarang 

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung : 

Alfabeta, Cv 

Syukur, A., Supriyono, E., & Suparwati, Y. K. (2019). Pengaruh kepemimpinan, 

komunikasi organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai 

sekretariat dprd kabupaten tegal. Jurnal Masigma, VII(2), 90–99. 

Veithzal Rivai Zainal, S. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk 

Perusahaan . Edisike-7. Depok: Pt Rajagrafindo. 



75 

 

 

 

Vroom, V. H., & Yetton, P. W. (1973). Leadership And Decision 

Makingpittsburgh. Pa: University Of Pittsburgh Press 

Wibowo, 2016. Manajemen Kinerja, Edisi Kelima, Pt.Rajagrafindo Persada 

Jakarta-14240. 

Widodo, B. H., & Susanti, F. (2019). Pengaruh Human Relation ( Hubungan 

Antar Manusia ), Lingkungan kerja Terhadap Etos Kerja karyawan ( Studi 

Kasus Pada PT . Pelindo Teluk Bayur Padang ). INA - Rxiv, 1–14. 

Windy J. Sumaki, Dkk. 2015. Pengaruh Disiplin Kerja, Budaya Organisasi Dan 

Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Pt. Pln (Persero) Wilayah 

Suluttenggo Manado. Vol 3 No 3. 

Yusuf, Burhanuddin.  2019. Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi, Dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Pdam Tirta Moedal Kota 

Semarang). Jurnal Ilmiah Universitas Stikubank Semarang 

 

 

 

 

 

 

 


	HALAMAN JUDUL
	LEMBAR PENGESAHAN
	SURAT PERNYATAAN
	RIWAYAT HIDUP
	MOTTO
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR  TABEL
	DAFTAR  GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	ABSTRAK
	BAB 1
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B.  Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Kontribusi Penelitian

	BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
	A. Tinjauan Pustaka
	1. Teori Atribusi
	2. Kinerja Karyawan
	3. Efektivitas Kepemimpinan
	4. Lingkungan Kerja
	5. Komunikasi

	B. Telaah Penelitian Terdahulu
	C. Perumusan Hipotesis
	D. Model Penelitian

	BAB III
	METODE PENELITIAN
	A. Populasi dan Sampel
	B. Data Penelitian
	C. Definisi Operasional dan Pengukurannya
	D. Uji Kualitas Data
	E. Analisis Regresi Linier Berganda
	F. Uji Model

	BAB V
	KESIMPULAN
	A. Kesimpulan
	B. Keterbatasan Penelitian
	C. Saran

	DAFTAR PUSTAKA

