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IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum  Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Vista Grain adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri pakan ternak. Awal berdirinya perusahaan adalah dengan 

dimulainya suatu usaha keluarga pada Tahun 1921 oleh Chia bersaudara 

yang kegiatannya pada saat itu menjual bibit, pupuk dan insektisida di 

negara Bangkok. 

 

Kemudian pada Tahun 1951, Chia bersaudara mendaftarkan usaha mereka 

sebagai perusahaan resmi di Bangkok dengan nama “Chareon Pokphand”.  

Dengan kemajuan yang sangat pesat dan mempunyai prospek yang sangat 

menjanjikan di kawasan Asia, khususnya di Indonesia, maka pada Tahun 

1970 Charoen Pokphand mulai mengembangkan usahanya di Indonesia. 

Selain itu Charoen Pokphand juga tersebar di beberapa negara seperti, 

Singapura, Malaysia, USA, Brasil, Turki, Belgia, India, Vietnam, Cina, 

Kamboja, Myanmar, Korea, Jepang dan Hongkong. Di Indonesia sendiri 

Charoen Pokphand pada saat itu sudah mulai melakukan pembibitan ayam 

dan pemasaran DOC, yaitu anak ayam umur 1 hari dan mulai 

mengembangkan usahanya di beberapa bidang lain. 
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Pada Tanggal 8 April 1980, Charoen Pokphand mendirikan PT Vista Grain 

yang beralamat awal di Jl. Soekarno Hatta, Srengsem Panjang, Lampung, 

yang kemudian berpindah alamat di Jl. Yos Sudarso No. 257, Kelurahan 

Garuntang, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung hingga saat ini. 

 

4.1.2 Struktur Organisasi 

Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai 

tujuan tertentu.  Struktur organisasi mencerminkan tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab yang bertujuan untuk memperlancar pekerjaan dan 

spesialisasi kerja sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan 

tertentu. 

 

Struktur organisasi merupakan pedoman dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab bagi setiap pegawai, sesuai dengan tugasnya masing-masing 

sehingga dapat membantu mewujudkan tujuan yang diinginkan perusahaan.  

Struktur organisasi PT Vista Grain (dapat dilihat pada Lampiran 13). 

 

Dari struktur organisasi, menunjukkan bahwa PT Vista Grain dipimpin oleh 

Seorang Komisaris yang membawahi secara langsung seorang Direktur 

untuk mengawasi keseharian kegiatan perusahaan. Seorang Direktur 

membawahi secara langsung 4 Departemen yaitu Marketing & Produksi, 

Finance & Accounting, HRD, Planing & Engineering Service yang masing-

masing bagian dipimpin oleh seorang Vice President. Adapun tugas dan 

wewenang dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut : 
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1. Departemen Marketing & Production. 

Departemen ini dipimpin oleh seorang Vice President yang membawahi 2 

Departemen yaitu Marketing dan Production yang masing-masing 

dikepalai oleh seorang General Manager, dalam melaksanakan tugasnya 

sehari-hari General Manager dibantu oleh seorang Manager. 

a. Marketing Manager mempunyai tugas dan wewenang mengatur 

sirkulasi pakan ternak untuk didistribusikan ke seluruh daerah 

penjualan dan melakukan promosi jika ada produk pakan ternak 

yang akan atau baru dikeluarkan oleh perusahaan. 

b. Production Manager mempunyai tugas dan wewenang mengawasi 

kegiatan Produksi di perusahaan agar sesuai dengan standar 

produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

 

2. Departemen Finance dan Accounting 

Departemen ini dipimpin oleh seorang Vice President yang membawahi 2 

Departemen yaitu Finance dan Accounting yang masing-masing dikepalai 

oleh seorang General Manager, dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari 

General Manager dibantu oleh seorang Manager.   

a. Finance Manager bertanggung jawab atas keseluruhan bentuk 

pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan. 

b. Accounting Manager mempunyai tugas yang lebih mendekati 

kepada audit keuangan perusahaan atau Internal Audit. 
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3. Human Resource Departement (HRD) 

Departemen ini dipimpin oleh seorang Vice President yang membawahi  

sebuah departemen yang dikepalai oleh seorang General Manager, dalam 

melaksanakan tugasnya sehari-hari General Manager dibantu oleh seorang 

HRD Manager.   

a. HRD Manager mempunyai tugas untuk melakukan perekrutan 

karyawan, bertanggung jawab terhadap kinerja para karyawannya 

dan meningkatkan mutu para karyawan serta mengupayakan 

kesejahteraan karyawannya. 

 

4. Planing & Engineering Service Departement 

Departemen ini dipimpin oleh seorang Vice President yang membawahi  

sebuah departemen yang dikepalai oleh seorang General Manager, dalam 

melaksanakan tugasnya sehari-hari General Manager dibantu oleh seorang 

Manager. 

a. Planing & Engineering Service Manager bertanggung jawab atas 

semua alat-alat yang digunakan di perusahaan agar bisa berfungsi 

dengan baik dan melakukan perawatan pada semua alat-alat yang 

digunakan oleh perusahaan.  

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Analisis Kualitatif 

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran secara deskriptif 

mengenai hasil tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang 

diajukan tentang pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja. 
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Berikut ini disajikan tabulasi hasil tanggapan responden berdasarkan 

pernyataan-pernyataan yang diajukan : 

 

a. Variabel Kepemimpinan (X1) 

Tabel 8. Tanggapan Responden Mengenai Pimpinan Anda Selalu 

Menjalankan Tugas-Tugasnya Dengan Baik. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

1 

Sangat Setuju 13 12,1 

Setuju 45 68,2 

Netral 8 19,7 

Tidak Setuju - - 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 7, 2009. 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai pimpinan mereka yang 

menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, bahwa yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 13 responden (12,1%), setuju sebanyak 45 responden 

(68,2%), netral sebanyak 8 responden (19,7%) dan tidak ada yang menjawab 

dengan tanggapan tidak setuju serta sangat tidak setuju dari 66 responden. 

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas karyawan menyatakan bahwa 

pimpinan mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik, hal ini 

diharapkan dapat diikuti oleh karyawan atau bawahan agar dapat melakukan 

tugasnya dengan baik pula. 
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Tabel 9. Tanggapan Responden Mengenai Pimpinan Anda Memberi 

Pedoman Kerja Kepada Bawahannya. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

2 

Sangat Setuju 7 10,6 

Setuju 27 40,9 

Netral 31 47,0 

Tidak Setuju 1 1,5 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 7, 2009 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai pimpinan memberikan 

pedoman kerja kepada karyawan, bahwa yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 7 responden (10,6%), setuju sebanyak 27 responden (40,9%), 

netral sebanyak 31 responden (47,0%), tidak setuju sebanyak 1 responden 

(1,5%) dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju dari 66 

responden. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan masih dirasakan kurang 

dalam memberikan pedoman kepada karyawan . 

 

Tabel 10. Tanggapan Responden Mengenai Pimpinan Anda Memberi 

Bantuan Bila Bawahannya Mempunyai Kesulitan Dalam 

Pekerjaannya. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

3 

Sangat Setuju 14 21,2 

Setuju 35 53 

Netral 16 24,2 

Tidak Setuju 1 1,5 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 7, 2009. 
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Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai pimpinan memberi 

bantuan bila bawahannya mempunyai kesulitan dalam pekerjaannya, 

bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 14 responden (21,2%), 

setuju sebanyak 35 responden (53%), netral sebanyak 16 responden 

(24,2%), tidak setuju sebanyak 1 responden dan tidak ada yang menjawab 

sangat tidak setuju dari 66 responden. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas karyawan menyatakan bahwa pimpinan mereka sering memberi 

bantuan apabila mereka sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, 

sehingga tercipta pula komunikasi antara pimpinan dan karyawan. 

 

Tabel 11. Tanggapan Responden Mengenai Pimpinan Anda 

Melakukan Pemantauan Kepada Bawahannya. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

4 

Sangat Setuju 11 16,7 

Setuju 35 53,0 

Netral 17 25,8 

Tidak Setuju 3 4,5 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 7, 2009 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai pimpinan melakukan 

pemantauan terhadap bawahan, bahwa yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 11 responden (16,7%), setuju sebanyak 35 responden (68,2%), 

netral sebanyak 17 responden (25,8%), tidak setuju sebanyak 3 responden 

(4,5%) dan tidak ada yang menjawab dengan tanggapan sangat tidak setuju 

dari 66 responden. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan melakukan 
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pemantauan agar pekerjaan yang dilakukan karyawan dapat dilaksanakan 

dengan baik. 

 

Tabel 12. Tanggapan Responden Mengenai Pimpinan Anda Sering 

Memberikan Informasi Kepada Bawahannya. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

5 

Sangat Setuju 11 16,7 

Setuju 47 71,2 

Netral 7 10,6 

Tidak Setuju 1 1,5 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 7, 2009 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai pimpinan sering 

memberikan informasi kepada bawahan, bahwa yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 11 responden (16,7%), setuju sebanyak 47 responden 

(71,2%), netral sebanyak 7 responden (10,6%) dan tidak setuju” sebanyak 1 

orang (1,5%) dan tidak ada yang menjawab dengan tanggapan sangat tidak 

setuju dari 66 responden. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan 

mendapatkan informasi dari pimpinan, informasi adalah suatu tambahan 

wawasan pengetahuan bagi karyawan, da informasi merupakan jendela bagi 

karyawan untuk dapat mengembangkan dirinya. 
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Tabel 13. Tanggapan Responden Mengenai Pimpinan Anda Pernah 

Menjadi Pembicara Dalam Kegiatan Yang Dilakukan Oleh 

Perusahaan Atau Instansi Lain. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

6 

Sangat Setuju 11 16,7 

Setuju 40 60,6 

Netral 14 21,2 

Tidak Setuju 1 1,5 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 7, 2009. 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai pimpinan pernah menjadi 

pembicara dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi lain, 

bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden (16,7%), setuju 

sebanyak 40 responden (60,6%), netral sebanyak 14 responden (21,2%), 

tidak setuju sebanyak 1 responden (1,5%) dan tidak ada yang menjawab 

dengan tanggapan sangat tidak setuju dari 66 responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemimpin menjadi pembicara dalam suatu acara yang 

dilakukan perusahaan sendiri ataupun perusahaan lain diharapkan 

memberikan persepsi yang baik bagi karyawannya. 

 

Tabel 14. Tanggapan Responden Mengenai Pimpinan Anda Melakukan 

Terobosan Atau Memberi Ide-Idenya Sehingga Tujuan 

Perusahaan Dapat Dicapai Dengan Maksimal. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

7 

Sangat Setuju 14 21,2 

Setuju 42 63,6 

Netral 9 13,6 

Tidak Setuju 1 1,5 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 7, 2009. 
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Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai pimpinan anda melakukan 

terobosan atau memberi ide-idenya sehingga tujuan perusahaan dapat 

dicapai dengan maksimal, bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 14 

responden (21,2%), setuju sebanyak 42 responden (63,6%), netral sebanyak 

9 responden (13,6,6%), tidak setuju sebanyak 1 responden (1,5%) dan tidak 

ada yang menjawab dengan tanggapan sangat tidak setuju dari 66 responden. 

Hal ini menunjukkan bahwa terobosan dan ide-ide yang dilakukan 

pemimpin diharapkan dapat memacu kinerja karyawan sehingga tujuan 

perusahaan dapat dicapai dengan maksimal. 

 

Tabel 15. Tanggapan Responden Mengenai Pimpinan Anda Menangani 

Dan Mengatasi Masalah Internal Dan Eksternal Perusahaan. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

8 

Sangat Setuju 19 28,8 

Setuju 40 60,6 

Netral 6 9,1 

Tidak Setuju 1 1,5 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 7, 2009 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai pimpinan mereka 

menangani dan mengatasi masalah internal dan eksternal perusahaan, bahwa 

yang menjawab sangat setuju sebanyak 19 responden (28,8%), setuju 

sebanyak 40 responden (60,6%), netral sebanyak 6 responden (9,1%), tidak 

setuju sebanyak 1 responden (1,5%) dan tidak ada yang menjawab dengan 

tanggapan sangat tidak setuju dari 66 responden. Hal ini menunjukkan 

bahwa pimpinan dapat menyelesaikan masalah internal dan eksternal yang 
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terjadi dalam perusahaan yang akan membuat kenyamanan dalam bekerja 

bagi karyawan, sehingga semangat dan kegairahan kerja tidak terganggu. 

 

Tabel 16. Tanggapan Responden Mengenai Pimpinan Anda Selalu 

Mengalokasikan Sumber Daya Yang Ada Di Perusahaan 

Secara Adil. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

9 

Sangat Setuju 13 19,7 

Setuju 45 68,2 

Netral 8 12,1 

Tidak Setuju - - 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 7, 2009. 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden pimpinan anda selalu 

mengalokasikan sumber daya yang ada di perusahaan secara adil, bahwa 

yang menjawab sangat setuju sebanyak 13 responden (19,7%), setuju 

sebanyak 45 responden (68,2%), netral sebanyak 8 responden (12,1%), dan 

tidak ada yang menjawab dengan tanggapan tidak setuju serta sangat tidak 

setuju dari 66 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas karyawan 

menyatakan bahwa pimpinan mereka selalu mengalokasikan sumber daya 

yang ada di perusahaan secara adil. 
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Tabel 17. Tanggapan Responden Mengenai Pimpinan Anda Melakukan 

Perundingan Bila Ada Suatu Masalah Atau Melakukan 

Kerjasama Dengan Pihak Lain. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

10 

Sangat Setuju 14 21,2 

Setuju 42 63,6 

Netral 9 13,6 

Tidak Setuju 1 1,5 

Sangat Tidak Setuju -   - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 7, 2009. 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai pimpinan anda melakukan 

perundingan bila ada suatu masalah atau melakukan kerjasama dengan pihak 

lain, bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 14 responden (21,2%), 

setuju sebanyak 42 responden (63,6%), netral sebanyak 9 responden 

(13,6%), tidak setuju sebanyak 1 responden (1,5%) dan tidak ada yang 

menjawab dengan tanggapan sangat tidak setuju dari 66 responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa pimpinan yang mengikutsertakan karyawan dalam 

membicarakan kerjasama intern atu dengan pihak lain akan memberikan 

dampak positif kepada karyawan sehingga nantinya mereka dapat 

meningkatkan kinerja kerja mereka di bidang lain. 
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b. Variabel Motivasi (X2), dibagi menjadi 2 faktor : 

- Faktor Intrinsik 

Tabel 18. Tanggapan Responden Mengenai Bekerja Pada Perusahaan 

Ini Membuat Saya Bangga Dan Berguna Dalam Masyarakat. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

1 

Sangat Setuju 23 34,8 

Setuju 41 62,1 

Netral 2 3,0 

Tidak Setuju - - 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 8, 2009. 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai bekerja pada perusahaan 

ini membuat membuat mereka bangga dan berguna dalam masyarakat, 

bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 23 responden (34,8%), setuju 

sebanyak 41 responden (62,1%), netral sebanyak 6 responden (3,0%), dan 

tidak ada yang menjawab dengan tanggapan tidak setuju serta sangat tidak 

setuju dari 66 responden. Hal ini menunjukkan bahwa bekerja di perusahaan 

ini  mayoritas mereka memang bangga dan merasa berguna dalam 

masyarakat, ini menunjukkan suatu faktor pendukung motivasi bekerja yang 

sangat tinggi. 
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Tabel 19. Tanggapan Responden Mengenai Dorongan Dari Dalam Diri 

Karyawan Untuk Bekerja Keras Agar Mendapatkan 

Penilaian Istimewa Dari Pimpinannya Agar Cepat Naik 

Pangkat. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

2 

Sangat Setuju 22 33,3 

Setuju 39 59,1 

Netral 5 7,6 

Tidak Setuju - - 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 8, 2009. 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai dorongan dari dalam diri 

karyawan untuk bekerja keras agar mendapatkan penilaian istimewa dari 

pimpinannya agar cepat naik pangkat , bahwa yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 22 responden (33,3%), setuju sebanyak 39 responden (59,1%), 

netral sebanyak 5 responden (7,6%), dan tidak ada yang menjawab dengan 

tanggapan tidak setuju serta sangat tidak setuju dari 66 responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa dorongan motivasi dalam diri karyawan sangat tinggi. 

 

Tabel 20. Tanggapan Responden Mengenai Setiap Pekerjaan Dapat 

Dilaksanakan Dengan Baik Dan Menantang. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

3 

Sangat Setuju 8 12,1 

Setuju 49 74,2 

Netral 9 13,6 

Tidak Setuju - - 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 8, 2009. 
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Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai setiap pekerjaan dapat 

dilaksanakan dengan baik dan menantang, bahwa yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 8 responden (12,1%), setuju sebanyak 49 responden 

(74,2%), netral 6 responden (13,6%), dan tidak ada yang menjawab dengan 

tanggapan tidak setuju serta sangat tidak setuju dari 66 responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa motivasi perlu diberikan pada karyawan agar mereka 

dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

 

Tabel 21. Tanggapan Responden Mengenai Masalah Keluarga Tidak 

Mengganggu Konsentrasi Saya Dalam Bekerja. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

4 

Sangat Setuju 7 10,6 

Setuju 50 75,8 

Netral 9 13,6 

Tidak Setuju - - 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 8, 2009. 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai masalah keluarga tidak 

mengganggu konsentrasi mereka dalam bekerja, bahwa yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 7 responden (10,6%), setuju sebanyak 50 responden 

(75,8%), netral sebanyak 9 responden (13,6%), dan tidak ada yang 

menjawab dengan tanggapan tidak setuju serta sangat tidak setuju dari 66 

responden. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keluarga tidak terlalu 

berpengaruh dan menggangu konsentrasi dalam bekerja bagi setiap 

karyawan. 
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Tabel 22. Tanggapan Responden Mengenai Keluarga Saya Sangat 

Mendukung Pekerjaan Saya Disini. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

5 

Sangat Setuju 13 19,7 

Setuju 46 69,7 

Netral 7 10,6 

Tidak Setuju - - 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 8, 2009. 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai keluarga sangat 

mendukung pekerjaan, bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 13 

responden (19,7%), setuju sebanyak 46 responden (69,7%), netral sebanyak 

7 responden (10,6%), dan tidak ada yang menjawab dengan tanggapan tidak 

setuju serta sangat tidak setuju dari 66 responden. Hal ini menunjukkan 

bahwa dukungan dari keluarga sangat penting dalam memotivasi karyawan 

agar dapat meningkatkan kinerjanya. 

 

- Faktor Ekstrinsik 

Tabel 23. Tanggapan Responden Mengenai Perhatian Atasan Sangat 

Tinggi Pada Karyawan Dan Selalu Bertindak Bijaksana. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

6 

Sangat Setuju 23 34,8 

Setuju 41 62,1 

Netral 2 3,0 

Tidak Setuju - - 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 8, 2009. 
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Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai perhatian atasan sangat 

tinggi dan selalu bertindak bijaksana, bahwa yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 23 responden (34,8%), setuju sebanyak 41 responden (62,1 %), 

netral sebanyak 2 responden (3,0%), dan tidak ada yang menjawab dengan 

tanggapan tidak setuju serta sangat tidak setuju dari 66 responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa perhatian dari atasan dan tindakan atasan yang 

bijaksana merupakan faktor pendukung motivasi agar karyawan dapat 

bekerja lebih giat lagi. 

 

Tabel 24. Tanggapan Responden Mengenai Atasan Memberikan 

Pendidikan Untuk Peningkatkan Keterampilan Dan 

Memberikan Penghargaan Jika Karyawan Berprestasi. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

7 

Sangat Setuju 2 3,0 

Setuju 7 10,6 

Netral 28 42,4 

Tidak Setuju 29 43,9 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 8, 2009 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai atasan memberikan 

pendidikan untuk peningkatan keterampilan dan perusahaan memberikan 

penghargaan jika karyawan berprestasi, bahwa yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 2 responden (3,0%), setuju sebanyak 7 responden (10,6%), netral 

sebanyak 28 responden (42,4%), tidak setuju sebanyak 29 responden dan 

tidak ada yang menjawab dengan tanggapan sangat tidak setuju dari 66 

responden. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian tambahan pendidikan 
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serta penghargaan dari atasan masih dirasakan kurang, padahal hal ini sangat 

dibutuhkan guna memotivasi karyawan untuk meningkatkan keterampilan 

dan meningkatkan kinerjanya. 

 

Tabel 25. Tanggapan Responden Mengenai Sarana Pendukung Dan 

Peralatan Bekerja Sangat Memadai. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

8 

Sangat Setuju 8 12,1 

Setuju 49 74,2 

Netral 9 13,6 

Tidak Setuju - - 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 8, 2009. 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai sarana pendukung dan 

peralatan bekerja sangat memadai, bahwa yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 8 responden (12,1%), setuju sebanyak 49 responden (74,2%), 

netral sebanyak 9 responden (13,6%), dan tidak ada yang menjawab dengan 

tanggapan tidak setuju serta sangat tidak setuju dari 66 responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa sarana pendukung dan peralatan kerja yang memadai 

menjadi faktor motivasi para dalam bekerja terutama dalam menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik. 
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Tabel 26. Tanggapan Responden Mengenai Gaji Karyawan Selalu 

Diberikan Tepat Waktu Dan Peraturan Perusahaan Tidak 

Pernah Mengalami Perubahan. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

9 

Sangat Setuju 22 33,3 

Setuju 39 59,1 

Netral 5 7,6 

Tidak Setuju - - 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 8, 2009. 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai gaji karyawan selalu 

diberikan tepat waktu dan peraturan perusahaan tidak mengalami perubahan,  

bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 22 responden (33,3%), setuju 

sebanyak 39 responden (59,1%), netral sebanyak 5 responden (7,6%), dan 

tidak ada yang menjawab dengan tanggapan tidak setuju serta sangat tidak 

setuju dari 66 responden. Hal ini menunjukkan bahwa hak para karyawan 

berupa tunjangan gaji dibayar tepat pada waktunya sehingga dapat 

memotivasi semangat dalam bekerja. 

 

Tabel 27. Tanggapan Responden Mengenai Peluang Dan Kesempatan 

Berkarir Disini Sangat Besar. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

10 

Sangat Setuju 13 19,7 

Setuju 46 69,7 

Netral 7 10,6 

Tidak Setuju - - 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 8, 2009. 
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Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai masalah keluarga tidak 

mengganggu konsentrasi mereka dalam bekerja, bahwa yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 13 responden (19,7%), setuju sebanyak 46 responden 

(69,7%), netral sebanyak 7 responden (10,6%), dan tidak ada yang 

menjawab dengan tanggapan tidak setuju serta sangat tidak setuju dari 66 

responden. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk meningkatkan 

dan mengembangkan karir bagi karyawan sangat tinggi sehingga dapat 

memotivasi karyawan agar dapat bekerja lebih giat lagi. 

 

c.   Variabel Kinerja (Y) 

Tabel 28. Tanggapan Responden Mengenai Kepuasan Dalam 

Melaksanakan Pekerjaan. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

1 

Sangat Setuju 11 16,7 

Setuju 46 69,7 

Netral 8 12,1 

Tidak Setuju 1 1,5 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 9, 2009. 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai kepuasaan dalam 

melaksanaan pekerjaan, bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 

responden (16,7%), setuju sebanyak 46 responden (69,7%), netral sebanyak 

8 responden (12,1%), tidak setuju sebanyak 1 orang (1,5%) dan tidak ada 

yang menjawab dengan tanggapan sangat tidak setuju dari 66 responden. 

Hal ini menunjukkan bahwa kepuasaan dalam bekerja akan menciptakan 

pula kinerja kerja yang baik bagi karyawan itu sendiri. 
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Tabel 29. Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Dari 

Keterampilan Kerja. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

2 

Sangat Setuju 3 4,5 

Setuju 16 24,2 

Netral 19 28,8 

Tidak Setuju 28 42,4 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 9, 2009. 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai pengetahuan dari 

keterampilan kerja, bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 3 

responden (4,5%), setuju sebanyak 16 responden (24,2%), netral sebanyak 

19 responden (28,8%), tidak setuju sebanyak 28 orang (42,4%) dan tidak ada 

yang menjawab dengan tanggapan sangat tidak setuju dari 66 responden. 

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak karyawan yang belun memahami 

pengetahuan dari keterampilan kerja, yang sebenarnya hal ini dapat  

menyebabkan kinerja karyawan menurun. 

 

Tabel 30. Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Waktu Dalam 

Kerja. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

3 

Sangat Setuju 7 10,6 

Setuju 49 74,2 

Netral 10 15,2 

Tidak Setuju - - 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 9, 2009. 
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Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai ketepatan waktu dalam 

bekerja, bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 responden 

(10,6%), setuju sebanyak 49 responden (74,2%), netral sebanyak 10 

responden (15,2%), dan tidak ada yang menjawab tidak setuju serta sangat 

tidak setuju dari 66 responden. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu 

dalam kerja akan menciptakan kedisiplinan dalam melaksanakan pekerjaan, 

sehingga diharapkan kinerja dapat meningkat. 

 

Tabel 31. Tanggapan Responden Mengenai Kejujuran Dalam Bekerja. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

4 

Sangat Setuju 10 15,2 

Setuju 53 80,3 

Netral 2 3,0 

Tidak Setuju 1 1,5 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 9, 2009. 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai kejujuran dalam bekerja, 

bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden (15,2%), setuju 

sebanyak 53 responden (80,3%), netral sebanyak 2 responden (3,0%), tidak 

setuju sebanyak 1 orang (1,5%) dan tidak ada yang menjawab dengan 

tanggapan sangat tidak setuju dari 66 responden. Hal ini menunjukkan 

bahwa kejujuran dalam bekerja dapat menjaga kualitas dalam melaksanakan 

pekerjaan dengan baik. 
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Tabel 32. Tanggapan Responden Mengenai Tanggung Jawab 

Melaksanakan Pekerjaan. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

5 

Sangat Setuju 10 15,2 

Setuju 43 65,2 

Netral 12 18,1 

Tidak Setuju 1 1,5 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 9, 2009. 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai tanggung jawab dalam 

melaksanaan pekerjaan, bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 

responden (15,2%), setuju sebanyak 43 responden (65,2%), netral sebanyak 

12 responden (18,1%), tidak setuju sebanyak 1 orang (1,5%) dan tidak ada 

yang menjawab dengan tanggapan sangat tidak setuju dari 66 responden. 

Hal ini menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab sangat tinggi dalam diri  

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, ini diperlukan agar pekerjaan 

dapat dilaksanakan dengan baik oleh karyawan. 

 

Tabel 33. Tanggapan Responden Mengenai Karyawan Menikmati 

Persaingan Dalam Bekerja. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

6 

Sangat Setuju 9 13,6 

Setuju 53 80,3 

Netral 4 6,1 

Tidak Setuju - - 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 9, 2009. 
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Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai karyawan menikmati 

persaingan dalam bekerja, bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 

responden (13,6%), setuju sebanyak 53 responden (80,3%), netral sebanyak 

4 responden (6,1%), dan tidak ada yang menjawab tidak setuju serta sangat 

tidak setuju dari 66 responden. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan yang 

sehat dalam lingkungan pekerjaan akan membuat karyawan berlomba-lomba 

untuk berprestasi dalam melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga 

dapat meningkatkan kinerja . 

 

Tabel 34. Tanggapan Responden Mengenai Pencapaian Target Dan 

Kualitas Kerja. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

7 

Sangat Setuju 2 3,0 

Setuju 16 24,2 

Netral 22 33,3 

Tidak Setuju 26 39,4 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 9, 2009. 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai pencapaian target dan 

kualitas kerja, bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 responden 

(3,0%), setuju sebanyak 16 responden (24,2%), netral sebanyak 22 

responden (33,3%), dan tidak setuju sebanyak 26 responden (39,4%) dan 

tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju dari 66 responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa karyawan masih banyak yang dalam pencapaian target 

dan kualitas kerja belum mencapai apa yang diharapkan. 
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Tabel 35. Tanggapan Responden Mengenai Mengutamakan Kerja 

Sama Agar Menghasilkan Kinerja Yang Lebih Baik. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

8 

Sangat Setuju 11 16,7 

Setuju 40 60,6 

Netral 14 21,2 

Tidak Setuju 1 1,5 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 9, 2009. 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai mengutamakan kerja 

sama agar menghasilkan kinerja yang lebih baik, bahwa yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 11 responden (16,7%), setuju sebanyak 40 responden 

(60,6%), netral sebanyak 14 responden (21,2%), tidak setuju” sebanyak 1 

orang (1,5%) dan tidak ada yang menjawab dengan tanggapan sangat tidak 

setuju dari 66 responden. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama dalam 

melaksanakan pekerjaan antara semua yang ada di lingkungan pekerjaan 

akan menghasilkan kinerja yang baik. 

 

Tabel 36. Tanggapan Responden Mengenai Hasil Kualitas Pekerjaan 

Baik. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

9 

Sangat Setuju 9 13.6 

Setuju 52 78.8 

Netral 5 7.6 

Tidak Setuju - - 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 9, 2009. 
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Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai hasil kualitas pekejaan 

baik, bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 responden (13,6%), 

setuju sebanyak 52 responden (78,8%), netral sebanyak 5 responden (7,6%), 

dan dan tidak ada yang menjawab tidak setuju serta sangat tidak setuju dari 

66 responden. Hal ini menunjukkan bahwa hasil kualitas dari pekerjaan baik  

akan meningkatkan kinerja. 

 

Tabel 37. Tanggapan Responden Mengenai Adanya Kemampuan 

Dalam Mengutamakan Kepentingan Bersama. 

Pertanyaan Tanggapan 
Frekuensi Persentase 

(orang) (%) 

10 

Sangat Setuju 9 13,6 

Setuju 53 80,3 

Netral 4 6,1 

Tidak Setuju - - 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 66 100 

Sumber : Data Diolah Lampiran 9, 2009. 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai pencapaian target dan 

kualitas kerja, bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 responden 

(13,6%), setuju sebanyak 53 responden (80,3%), netral sebanyak 4 

responden (6,1%), dan dan tidak ada yang menjawab tidak setuju serta 

sangat tidak setuju dari 66 responden. Hal ini menunjukkan bahwa 

mengutamakan kepentingan bersama akan memacu kerjasama yang baik 

sehingga diharapkan kinerja karyawan juga membaik. 
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4.2.2 Analisis Kuantitatif 

Model Regresi Linier Berganda (Multiple Regression) 

Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pada 

PT Vista Grain dengan menggunakan bantuan dari software SPSS. 

 

Pengaruh Kepemimpinan (X1) dan  Motivasi (X2) terhadap Kinerja (Y) 

Model Summary

.461a .212 .187 2.98

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predic tors: (Constant), MOTIVASI, KPMMPNANa. 

 
 

 

Hasil pengaruh Kepemimpinan (X1) dan  Motivasi (X2) terhadap Kinerja (Y) 

Coefficientsa

22.070 3.983 5.541 .000

.189 .073 .307 2.611 .011

.209 .094 .261 2.221 .030

(Constant)

KPMMPNAN

MOTIVASI

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff ic ients

Beta

Standardi

zed

Coeff ic ien

ts

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 

 
 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Regresi Linier Berganda, dapat 

dibuat persamaan yang membentuk kepemimpinan dan motivasi dalam 

pengaruhnya terhadap kinerja pada PT Vista Grain adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b1X2 + et 

Y = 22,070 + 0,189X1 + 0,209X2 
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Berdasarkan hasil penghitungan di atas diketahui nilai signifikasi kepemimpinan 

sebesar 0,011 < 0,05 dan nilai signifikasi motivasi sebesar 0,030 < 0,05, keduanya 

memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Dari hasil perhitungan juga didapat 

probabilitas kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pada PT Vista Grain 

adalah 0,189 dan 0,209 atau sebesar 18,9% dan 20,9%. 

 

a. Uji F 

Pengujian keberartian pengaruh variable bebas terhadap variabel terikat secara 

keseluruhan menggunakan uji F dengan menggunakan derajat kebebasan (df) = (n 

- k - 1) = (66 – 2 – 1) = 63 diperoleh ftabel(63) = 3,14 pada tingkat kepercayaan 95 

% dan α = 0,05 dengan kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut : 

1. Ho ditolak dan Ha diterima jika f hitung > f tabel. 

2. Ho diterima dan Ha ditolak jika f hitung < f tabel. 

 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Regresi Linier Berganda 

diperoleh fhitung (7,924) > ftabel (3,14), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini berarti 

secara statistik semua varibel bebas (kepemimpinan dan motivasi) secara 

keseluruhan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat 

(kinerja). 

 

ANOVAb

180.147 2 90.073 7.924 .001a

716.111 63 11.367

896.258 65

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), MOTIVASI, KPMMPNa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
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b. Uji T 

Pengujian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial 

menggunakan uji t dengan menggunakan derajat kebebasan (df) = (n - K) = (66 - 

1) = 65, maka ttabel(65) = 1,6686 pada tingkat kepercayaan 95% dan α = 0,05 

dengan kriteria  pengujian hipotesis  sebagai berikut : 

1. Ho ditolak dan Ha diterima jika t hitung > t tabel. 

2. Ho diterima dan Ha ditolak jika t hitung < t tabel. 

 

Pada variabel kepemimpinan (X1) thitung (2,611) > ttabel (1,6686), maka Ho ditolak 

dan Ha diterima sehingga secara statistik kepemimpinan (X1) mempengaruhi 

kinerja (Y) secara positif. 

 

Pada variabel motivasi (X2) thitung (2,221) > ttabel (1,6686), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima sehingga secara statistik motivasi (X2) mempengaruhi kinerja (Y) secara 

positif.  

 


