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ANALISA PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN
BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA DOSEN DAN
KARYAWAN DI UNIVERSITAS PAWYATAN DAHA KEDIRI

ARI CAHYONO

ABSTRAK

Berdasarkan fakta terlihat bahwa di Universitas Pawyatan Daha Kediri para Dosen
kurang maksimal dalam menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dimana
dalam instansi tersebut terjadi kerjasama yang kurang harmonis antar Dosen, hubungan
antar pucuk pimpinan yang mementingkan bidangnya masing-masing sehingga
menyebabkan kesenjangan dan terjadi kurangnya komunikasi antara Dosen yang satu
dengan yang lainnya. Demikian pula dengan karyawan yang ada di Perguruan Tinggi
tersebut.

Salah satu penyebab terjadinya situasi tersebut adalah adanya konflik organisasi
atau konflik kelompok yang terlalu ekstrem, sehingga antar kelompok satu dengan yang
lain saling mempertahankan pendapatnya, tidak terfokus pada peningkatan kinerja
organisasi.

Oleh karenanya, dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah : (a)
Apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja dosen dan karyawan di Univer-
sitas Pawyatan Daha Kediri; (b) Apakah ada pengaruh motivasi terhadap kinerja dosen
dan karyawan di Universitas Pawyatan Daha Kediri; (c) Apakah ada pengaruh budaya
organisasi terhadap kinerja dosen dan karyawan di Universitas Pawyatan Daha Kediri;
(d) Apakah ada pengaruh kepemimpinan, motivasi dan budaya organisasi secara bersama-
sama terhadap kinerja dosen dan karyawan di Universitas Pawyatan Daha Kediri.

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh dosen dan karyawan Universitas
Pawyatan Daha Kediri dengan jumlah 100 orang. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan kuesioner, dokumentasi dan wawancara.

Hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan : (1) Variabel Gaya Kepemimpinan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen dan karyawan, dengan t hitung 5,779
lebih besar dari t tabel 1,980 dan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari 0,05; (2) Variabel Motivasi
berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen dan karyawan, dengan t hitung 3,272
lebih besar dari t tabel 1,980 dan nilai Sig 0,001 lebih kecil dari 0,05; (3) Variabel Budaya
Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen dan karyawan, dengan t hitung
2,882 lebih besar dari t tabel 1,980 dan nilai Sig 0,005 lebih kecil dari 0,05; (4) Variabel
Kepemimpinan, Motivasi dan Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap
Kinerja Dosen dan Karyawan dengan nilai R2 sebesar 0,454 yang berarti bahwa pengaruh
3 Variabel tersebut terhadap Kinerja Dosen dan Karyawan secara bersama-sama sebesar
45,4 persen, sedangkan selebihnya yaitu 54,6 persen dipengaruhi oleh  Variabel lain yang
tidak dibahas dalam penelitian ini; (5) Ketiga Variabel tersebut yang paling dominan
pengaruhnya terhadap Kinerja Dosen dan Karyawan adalah Kepemimpinan yaitu sebesar
0,462.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan aset
yang sangat penting dari sebuah organisasi.
Oleh karenanya, keberhasilan suatu
organisasi sangat ditentukan oleh kualitas
sumber daya manusia yang ada
didalamnya, mulai dari kemampuan
menangkap perubahan lingkungan,
melakukan analisa serta mengantisipasi
dampaknya terhadap instansi tersebut.

Pegawai yang bekerja sesuai dengan
fungsinya akan menunjang tercapainya
keberhasilan tujuan organisasi. Disamping
itu, peran pemimpin menjadi tidak kalah
penting. Suatu kepemimpinan sangat
diperlukan oleh setiap organisasi karena
dengan kepemimpinan yang sesuai dengan
harapan bawahan akan memudahkan
dalam mengatur bawahan, dan
berkomunikasi dalam menyelaraskan tujuan
instansi tersebut. Seorang pemimpin
organisasi harus mampu menjalin
hubungan antara sesama pejabat dan staf
tanpa memandang posisi dan keadaan staf
atau bawahan.

 Demikian pula pada lembaga
pendidikan terlebih pada sebuah Perguruan
Tinggi. Berdasarkan fakta terlihat bahwa di
Universitas Pawyatan Daha Kediri para
Dosen kurang maksimal dalam
menciptakan dan memelihara suasana kerja
yang baik dimana dalam instansi tersebut
terjadi kerjasama yang kurang harmonis
antar Dosen, hubungan antar pucuk
pimpinan yang mementingkan bidangnya
masing-masing sehingga menyebabkan
kesenjangan dan terjadi kurangnya
komunikasi antara Dosen yang satu dengan
yang lainnya. Demikian pula dengan
karyawan yang ada di Perguruan Tinggi
tersebut.

Salah satu penyebab terjadinya
situasi tersebut adalah adanya konflik
organisasi atau konflik kelompok yang

terlalu ekstrem, sehingga antar kelompok
satu dengan yang lain saling
mempertahankan pendapatnya, tidak
terfokus pada peningkatan kinerja
organisasi.

Fenomena di atas akan
mempengaruhi pola kerja dan semangat
kerja para Dosen dan karyawan, dengan
kata lain motivasi dosen dan karyawan
menurun dan pada gilirannya menimbul-
kan iklim organisasi yang kurang sehat,
sehingga kinerja yang menjadi tujuan
organisasi tidak dapat tercapai.

Walaupun demikian, kegiatan
belajar mengajar belum terpengaruhi secara
signifikan. Jumlah mahasiswa memang
mengalami penurunan, tetapi masih belum
berpengaruh besar terhadap kinerja
organisasi. Tetapi jika keadaan demikian
berlanjut maka kemungkinan akan
berpengaruh besar terhadap kinerja
organisasi.

Pada situasi yang demikian, sangat
dibutuhkan peran seorang pemimpin yang
mampu untuk membangkitkan motivasi
kerja dan mengubah iklim organisasi yang
kurang sehat. Peran kepemimpinan di sini
berkaitan dengan pembuatan kebijakan-
kebijakan yang dapat diterima oleh semua
pihak. Apabila semua anggota organisasi
yaitu dosen dan karyawan mempunyai visi
dan misi yang sama, maka sangat mudah
untuk memicu motivasi mereka agar bekerja
lebih baik, sehingga tercipta iklim organisasi
yang kondusif dan pada gilirannya kinerja
dapat meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka
penulis merasa tertarik membuat penelitian
yang berjudul “Analisa Pengaruh
Kepemimpinan, Motivasi dan Budaya
Organisasi terhadap Kinerja Dosen dan
Karyawan di Universitas Pawyatan Daha
Kediri”.
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Rumusan Masalah
Berpijak dari latar belakang masalah di

atas maka masalah penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut :

a. Apakah ada pengaruh kepemimpinan
terhadap kinerja dosen dan karyawan
di Universitas Pawyatan Daha Kediri?

b. Apakah ada pengaruh motivasi
terhadap kinerja dosen dan karyawan
di Universitas Pawyatan Daha Kediri?

c. Apakah ada pengaruh budaya
organisasi terhadap kinerja dosen dan
karyawan di Universitas Pawyatan
Daha Kediri?

d. Apakah ada pengaruh kepemimpinan,
motivasi dan budaya organisasi secara
bersama-sama terhadap kinerja dosen
dan karyawan di Universitas
Pawyatan Daha Kediri?

Tujuan Penelitian
Sejalan dengan permasalahan yang

dirumuskan di atas, maka tujuan yang
utama dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh kepemimpinan terhadap
kinerja dosen dan karyawan di Univer-
sitas Pawyatan Daha Kediri.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh motivasi terhadap kinerja
dosen dan karyawan di Universitas
Pawyatan Daha Kediri.

c. Untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh budaya organisasi terhadap
kinerja dosen dan karyawan di Univer-
sitas Pawyatan Daha Kediri.

d. Untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh kepemimpinan, motivasi
dan budaya organisasi secara bersama-
sama terhadap kinerja dosen dan
karyawan di Universitas Pawyatan
Daha Kediri.

Manfaat Penelitian
1. Bagi Universitas Pawyatan Daha

Kediri dapat memberikan saran dan
petunjuk yang digunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan peranan kepemim-
pinan, motivasi dan budaya organisasi
dan pengaruhnya terhadap kinerja.

2. Bagi dosen dan karyawan di UPD
diharapkan penelitian ini dapat
bermanfaat untuk meningkatkan
kinerja sebagai dosen dan karyawan
yang sangat berperan dalam
membantu pimpinan mengelola UPD.

3. Bagi peneliti, dapat menambah
pengetahuan dan mengaplikasikan
teori-teori tentang pengaruh
kepemimpinan, motivasi dan budaya
organisasi terhadap kinerja dosen dan
karyawan.

4. Bagi peneliti lebih lanjut dengan tema
yang relevan, hasil penelitian ini dapat
berguna sebagai bahan informasi.

METODOLOGI PENELITIAN
Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis
dalam rangka melakukan penyusunan  tesis
ini adalah pada Universitas Pawyatan Daha
Kediri Jl. Sukarno Hatta Nomor 49 Kediri.

Adapun waktu penelitian dimulai pada
09 Oktober 2011 sampai dengan 12 Januari
2012 atau kurang lebih 3 bulan.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah

explanatory research, yaitu : penelitian yang
menjelaskan hubungan kausal antara
variabel-variabel melalui pengujian hipotesis
(Singarimbun, 1995), sedangkan metode
penelitian yang digunakan adalah metode
survei, dimana data dikumpulkan dari
responden yang dijadikan sampel penelitian
dengan menggunakan kuesioner sebagai
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alat pengumpul data yang utama
(Singarimbun, 1995).

Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi adalah wilayah generalisasi

yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya (Sugiono,2008). Populasi
dari penelitian ini adalah seluruh dosen dan
karyawan yang berjumlah 100 orang.
Sedangkan yang dimaksud dengan sampel
adalah bagian dari jumlah dan karakteristik
yang dimiliki oleh populasi tersebut
(Sugiono, 2008). Penulis menentukan sampel
seluruhnya dari jumlah populasi.

Dengan demikian, maka dalam
penelitian ini penulis menggunakan teknik
pengambilan sampel dengan cara sampling
jenuh (total sampling) yaitu teknik
penentuan sampel bila semua anggota
populasi digunakan sebagai sampel.

Jenis Data
Data yang dikumpulkan dalam

penelitian ini meliputi dua jenis, yaitu :
1. Data Primer

Data yang secara langsung dari
tempat penelitian dengan jalan
wawancara dan kuisioner dengan pihak-
pihak yang bersangkutan.

2. Data Sekunder
Data yang diperoleh secara tidak

langsung dari obyek pnelitian, melainkan
dari pihak lain sebagai pengunpulan data
atau pencatat data tersebut, misalnya
seperti catatan mengenai tugas dan
wewenang masing-masing.

Teknik Pengumpulan Data
Sedangkan dapat diperoleh melalui :

1. Survei / observasi
Yaitu cara pengumpulan data

melelui proses pencatatan perilaku
subyek (orang), obyek (benda) atau

kejadian yang sisitematik tanpa adanya
atau komunikasi dengan individu-
individu yang diteliti.

2. Wawancara
Yaitu teknik pengumpulan data

yang menggunakan pertanyaan secara
lisan kepada subyek penelitian, yaitu
dengan pimpinan atau responden pada
Universitas Pawyatan Daha Kediri.

3. Angket
Angket yaitu seperangkat

pertanyaan yang disusun untuk diajukan
kepada responden, yaitu dengan
menyebarkan angket. Kuesioner ini
dimaksudkan untuk memperolah data
primer langsung dari responden. Dalam
penyusunan angket menggunakan skala
Likert yaitu : sangat setuju ( SS ) diberi
skor 5, setuju ( S ) diberi skor 4, kurang
setuju (KS ) diberi skor 3, tidak setuju (
TS ) diberi skor 2 dan sangat tidak setuju
( STS ) diberi skor 1.

Definisi Konseptual Variabel
Variabel penelitian yang digunakan di

dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel,
yaitu: variabel bebas dan variabel terikat.

a. Variabel Bebas
Dalam penelitian ini yang menjadi

variabel bebas adalah Kepemimpinan,
Motivasi dan Budaya Organisasi.

b. Variabel Terikat
Dalam penelitian ini yang menjadi

variabel terikat adalah kinerja dosen dan
karyawan.

Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional menjelaskan

bagaimana variabel penelitian dapat diukur.
Adapun operasionalisasi dari variabel
penelitian, baik variabel bebas maupun
terikat adalah sebagai berikut :
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a. Variabel Kepimpinan (X1)
Kepemimpinan adalah pola

tindakan pemimpin secara keseluruhan.
Indikator yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:

1) Perhatian terhadap bawahan
2) Kritik yang disampaikan
3) Keputusan yang ditetapkan
4) Tingkat wewenang yang diberikan
5) Pengawasan terhadap bawahan
6) Perhatian terhadap permasalahan

yang terjadi
7) Tingkat prakarsa yg diberikan

pimpinan

b. Variabel Motivasi (X2)
Motivasi adalah dorongan atau

kemauan yang timbul dari diri pegawai
untukmelakukan sesuatu pekrjaan
karena adanya keinginan untuk
memenuhi kebutuhan. Indikator yang
digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Kebutuhan eksistensi
2) Kebutuhan relasi
3) Kebutuhan untuk berkembang

c. Budaya organisasi (X3)
Budaya organisasi adalah sebuah

keyakinan, sikap dan nilai yang
umumnya dimiliki, yang timbul dalam
organisasi. Indikator yang digunakan
adalah :

1) Budaya kekuatan
2) Budaya peran
3) Budaya tugas
4) Budaya orang

d. Variabel Kinerja (Y)
Kinerja adalah hasil kerja yang telah

dicapai seseorang dalam melaksanakan
tugas yang menjadi anggung jawabnya
dalam kurun waktu tertentu dan menurut
kriteria pengukuran dinas. Dengan
indikator:

1) Kualitas
2) Kuantitas
3) Ketepatn waktu

Teknik Analisis
Pemecahan masalah menggunakan

model analisis secara statistik atau
metematis, yang mencerminkan hubungan
antara variabel bebas dengan variabel
terikat.

Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan
suatu instrumen. Suatu instrumen yang
valid mempunyai validitas tinggi.
Sebaliknya, instrumen yang kurang valid
berarti memiliki validitas rendah (
sugiyono,2008)

Reliabilitas
Reliabilitas menunjuk pada satu

pengartian bahwa sesuatu instrumen
cukup dapat dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data karena
instrumen tersebut kurang baik.
Reliabilitas menunjuk pada tingkat
keterandalan sesuatu. Reliabel artinya,
dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan
(Sugiyono, 2008).

Analisi Korelasi
Metode ini untuk mengetahui ada

tidaknya hubungan antara variabel bebas
dan terikat. Menurut sugiyono (2008) rumus
korelasi adalah sebagai berikut:

Dimana :
r = Koefisien korelasi
x = Variabel bebas (pengaruh

kepemimpinan)
y = Variabel terikat (disiplin kerja)
n = Jumlah sampel

Dalam hal ini perhitungannya
menggunakan program komputer SPSS.
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Analisis Regresi
Analisis ini untuk mengetahui sampai

sejauh mana pengaruh variabel bebas (X)
terhadap variabel terikat (Y). Menurut
sugiyono (2008) rumus regresi sebagai
berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3

Dimana :
Y = Kinerja dosen dan karyawan
a = Konstanta
b1 .. b3 = Koefisien regresi
X1 = Kepemimpinan
X2 = Motivasi
X3 = Budaya organisasi

Dalam hal ini perhitungannya
menggunakan program komputer SPSS.

Teknik pengujian hipotesis
Teknik ini digunakan untuk menguji

apakah hipotesis yang diajukan oleh penilis
terbukti benar dan dapat diterima ataukah
sebaliknya. Untuk menguji hipotesis
dilakukan dengan menggunakan rumus :

Dimana :
r =  Korfisin korelasi antara x dan

y
r2 =  Koefisien determinasi
n = Jumlah periode yang di

observasi
t = Nilai uji t

Prosedur pengujian
1. H0 : P =0, yang berarti hubungan

antara variabel x dan y tidak sinifikan.
2. H1 : p ≠ 0, yang berarti hubungan

antara variabel x dan y signifikan.
Kriteria pengujian ( Priyatno, 2009)

1. Apabila sig t > 0,05 maka Ho diterima
2. Apabila sig t < 0,05 maka Ho ditolak

Uji Simultan (uji F)
Uji ini digunakan untuk mengetahui

besarnya pengaruh variabel bebas secara
bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji
ini dilkukan dengan cara membandingkan
nilai Fhitung dengan Ftabel. Rumus yang
digunakan:

Dimana :
F : hitung yang selanjutnya akan

dibandingkan dengan F tabel
R2 : koefisien determinasi
k : jumlah variabel bebas
n : jumlah sampel

1. Apabila  sig F > 0,05 maka Ho diterima
2. Apabila  sig F < 0,05 maka Ho ditolak

ANALISIS DATA
Pada bab ini disajikan profil dari data

penelitian dan proses menganalisis data dan
hasil analisis pengolahan data penelitian.
Hasil pengolahan data selanjutnya akan
digunakan sebagai dasar untuk analisis dan
menjawab hipotesis penelitian yang
diajukan. Analisis data diskriptif digunakan
untuk menggambarkan kondisi jawaban
responden untuk masing-masing variabel.
Hasil jawaban tersebut selanjutnya
digunakan untuk mendapatkan tendensi
jawaban responden mengenai kondisi
masing-masing variable penelitian.

Analisa data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Analisis Regresi dengan
terlebih dahulu melakukan pengujian
dimensi-dimensinya dan confirmatory factor
analysis. Setelah diketahui semua hasil
pengolahan data selanjutnya akan dibahas
dan yang terakhir adalah menarik
kesimpulan yang didasarkan pada hasil
analisis tersebut.
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Gambaran Umum Responden
Jenis kelamin secara umum dapat

memberikan perbedaan pada perilaku
seseorang. Dalam suatu bidang kerja jenis
kelamin seringkali dapat menjadi pembeda
aktivitas yang dilakukan oleh individidu
Penyajian data responden berdasarkan jenis
kelamin adalah sebagai berikut ini.

Tabel 1
Jenis Kelamin Responden

Status perkawinan dalam keterkaitan-
nya dengan perilaku individu adalah
berkaitan bentuk tanggung jawab individu
terhadap keluarganya. Tabulasi status
perkawinan responden dapat dilihat sebagai
berikut :

Tabel 2
Status Perkawinan

Pendidikan seringkali dipandang
sebagai satu kondisi yang mencerminkan
kemampuan seseorang. Penyajian data
responden berdasarkan pendidikan adalah
sebagaimana berikut ini.

Tabel 3
Komposisi responden menurut pendidikan
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Masa kerja menunjukkan pengalaman
yang dimiliki oleh individu pada bidang
kerja mereka. Penyajian data responden
berdasarkan masa kerja di lingkungan Uni-
versitas Pawyatan Daha adalah
sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.
Komposisi responden menurut Masa Kerja

Deskripsi Variabel Penelitian
Deskripsi variabel hasil penelitian

memaparkan kondisi respon responden
dalam memberikan tanggapan pada
kuesioner yang diberikan. Untuk
mendapatkan kecenderungan jawaban
responden terhadap jawaban masing-
masing variabel akan didasarkan pada
rentang skor jawaban sebagaimana pada
lampiran. Jika dimasukkan dalam rentang
kategori skor, rata-rata tersebut dapat
dikategorikan sebagai berikut.
Skor minimal = 1
Skor maksimal = 7
Rentang sk = 7 – 1 = 1,20
                         5
Rentang kategori skor diperoleh sebagai
berikut:
1,00 - 2,20 = sangat buruk
2,21 - 3,40 = buruk
3,41 - 4,60 = sedang
4,61 - 5,80 = baik
5,81 - 7,00 = sangat baik
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Berikut paparan deskripsi hasil penelitian.
Tabel 5

Deskripsi Variabel

Deskripsi variabel yang didasarkan
pada jawaban responden mengenai
keempat variable penelitian menunjukkan
diperolehnya penilaian yang baik mengenai
variabel-variabel penelian ini yaitu
mengenai Kepemimpinan, Motivasi,
Budaya Organisasi dan kinerja karyawan.
Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya observed
variable yang memiliki rata-rata antara 4,61
– 5,60. Mengacu pada rentang kategori skor,
maka nilai mean untuk Kepemimpinan dan
kinerja karyawan berdasarkan tabel 5
berada pada kategori baik.

Uji Reliability dan Variance Extract
Uji reliabilitas menunjukkan sejauh

mana suatu konstruk yang dapat
memberikan hasil yang relatif sama apabila
dilakukan pengukuran kembali pada obyek
yang sama. Nilai reliabilitas minimum dari
dimensi pembentuk variabel laten yang
dapat diterima adalah sebesar adalah 0.70.
Untuk mendapatkan nilai tingkat reliabilitas
dimensi pembentuk variabel laten,
digunakan rumus:

                                         

Untuk menganalisis hasil uji reliabilitas
ini dari persamaan di atas dituangkan dalam
bentuk table untuk menghitung tingkat
reliabilitas indikator (dimensi) masing-
masing variabel. Pengukuran variance ex-
tract menunjukkan jumlah varians dari
indikator yang diekstraksi oleh kosntruk/
variabel laten yang dikembangkan. Nilai
variance extract yang dapat diterima adalah
minimum 0,50. Persamaan untuk
mendapatkan nilai variance extract adalah :

Untuk menilai tingkat variance extract
dari masing-masing variabel laten, dari
persamaan diatas dituangkan dalam bentuk
tabel, yang menunjukkan hasil pengolahan
data. Hasil perhitungan reliability dan Vari-
ance Extract tersebut ditampilkan pada
Tabel6
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Tabel 4.6
Variance Extract

Hasil pengujian menunjukkan semua nilai variance extract berada di atas 0,5. Hal ini
berarti bahwa pengukuran model Regresi ini sudah memenuhi syarat ekstraksi faktor yang
baik.
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Uji Korelasi
Tabel 7

Uji Korelasi

Berdasarkan hasil uji Korelasi antar
variabel independen maupun antara variabel
independen dengan Variabel Dependen
sebagaimana Tabel 7, menunjukkan hasil
bahwa terjadinya hubungan Positif antara
Variabel Dependen dengan Variabel
Independen masing-masing yaitu 0.582
untuk Kinerja dengan Kepemimpinan, 0.413
Kinerja dengan Motivasi dan 0.352 untuk
Kinerja dengan Budaya Organisasi.
Sedangkan Uji Korelasi antar Variabel
Independen khususnya Budaya Organisasi
dengan Kepemimpinan Dan Motivasi
menujukkan angka  Positif (+) yaitu masing-
masing 0.214 Kepemimpinan terhadap
Budaya Organisasi dan 0.118 Motivasi
terhadap Budaya Organisasi. Angka (+)
pada hubungan Variabel tersebut
menunjukkan hasil terjadinya Korelasi,
Dalam analisa lanjut bisa dikatakan bahwa
ketiga Variabel tersebut bisa juga dapat
dijadikan dalam suatu penelitian yang lebih
Spesifik menjadi Variabel Dependen yang
dipengaruhi oleh Varibel-variabel lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.

Sedangkan signifikan tidaknya
hubungan masing-masing variabel
menunjukkan bahwa semua variabel
memiliki hubungan yang signifikan satu
sama lain. Hal ini dibuktikan dengan nilai
Sig masing-masing variabel berada di
bawah tingkat signifikan si 5% (0,05), kecuali
hubungan antara budaya organisasi dengan
motivasi yaitu nilai Sig = 0,121 berada di atas
0,05.

Uji Regresi
Hasil analisis regresi yang dilakukan

dengan menggunakan bantuan software
SPSS Ver 11,5 dapat dilihat pada tabel 8 –
10 sebagai berikut :

Tabel 8

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat
diketahui bahwa koefisien korelasi ganda (R)
adalah 0,674. Hal ini menunjukkan
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hubungan yang erat antara gaya
kepemimpinan, motivasi dan budaya
organisasi dengan kinerja dosen dan
karyawan di Universitas Pawyatan Daha
Kediri.

Koefisien determinasi (R2 / R square)
adalah 0,454. Artinya kontribusi pengaruh
gaya kepemimpinan, motivasi dan budaya
organisasi terhadap kinerja dosen dan
karyawan di Universitas Pawyatan Daha
Kediri. adalah sebesar 45,4%. Sedangkan
sisanya 54,6% dipengaruhi oleh faktor lain
yang tidak diteliti.

Tabel 9

Dari tabel 9 di atas, dapat diketahui
signifikan tidaknya pengaruh secara bersama-
sama (simultan) gaya kepemimpinan,
motivasi dan budaya organisasi terhadap
kinerja dosen dan karyawan di Universitas
Pawyatan Daha Kediri. Tabel anova di atas
menunjukkan nilai f hitung sebesar 26,620 dan
probabilitas (Sig.) 0,000, karena nilai
probabilitas (Sig.) lebih kecil dari tingkat
signifikansi 5% (0,000 < 0,05) maka dapat
disimpulkan bahwa pengaruh gaya
kepemimpinan, motivasi dan budaya
organisasi terhadap kinerja dosen dan
karyawan di Universitas Pawyatan Daha
Kediri. adalah signifikan.
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Tabel 10

Coefficientsa

2,428 ,411 5,911 ,000

,384 ,067 ,462 5,779 ,000 ,888 1,126

,164 ,050 ,258 3,272 ,001 ,918 1,089

,175 ,061 ,223 2,882 ,005 ,950 1,052

(Constant)

KEPEMIMP

MOTIVASI

BUDAYA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: KINERJAa. 

Dari tabel 4.10. di atas dapat disusun
persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 2,428 + 0,384 X1 + 0,164 X2 + 0,175 X3

Pengaruh masing-masing variabel
bebas terhadap kinerja dosen dan karyawan
dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koefisien regresi variabel gaya
kepemimpinan (X1) adalah 0,384, hal
ini berarti apabila ada peningkatan

gaya kepemimpinan sebesar 1 satuan,
maka kinerja dosen dan karyawan
akan meningkat sebesar 0,384 satuan.
Nilai t hitung variabel gaya
kepemimpinan (X1) sebesar 5,779
dengan nilai Sig. 0,000. Sedangkan
nilai t tabel pada df 99 dan taraf
signifikansi 5% adalah 1,980. Dengan
demikian t hitung lebih besar daripada
t tabel (5,779 > 1,980) dan nilai Sig.
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Lebih kecil dari taraf signifikansi (0,000
< 0,05), maka dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan antara variabel gaya
kepemimpinan (X1) terhadap kinerja
dosen dan karyawan (Y).
Koefisin beta variabel gaya
kepemimpinan (X1) adalah 0,462. Hal
ini menunjukkan dominasi pengaruh
variabel gaya kepemimpinan terhadap
kinerja dosen dan karyawan adalah
46,2%.

2. Koefisien regresi variabel motivasi (X2)
adalah 0,164, hal ini berarti apabila ada
peningkatan motivasi sebesar 1 satuan,
maka kinerja dosen dan karyawan
akan meningkat sebesar 0,164satuan.
Nilai t hitung variabel motivasi (X2)
sebesar 3,272 dengan nilai Sig. 0,001.
Sedangkan nilai t tabel pada df 99 dan
taraf signifikansi 5% adalah 1,980.
Dengan demikian t hitung lebih besar
daripada t tabel (3,272 > 1,980) dan
nilai Sig. Lebih kecil dari taraf
signifikansi (0,001 < 0,05), maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara
variabel motivasi (X2) terhadap kinerja
dosen dan karyawan (Y).
Koefisin beta variabel motivasi (X2)
adalah 0,258. Hal ini menunjukkan
dominasi pengaruh variabel motivasi
terhadap kinerja dosen dan karyawan
adalah 25,8%.

3. Koefisien regresi variabel budaya
organisasi (X3) adalah 0,175, hal ini
berarti apabila ada peningkatan
budaya organisasi sebesar 1 satuan,
maka kinerja dosen dan karyawan
akan meningkat sebesar 0,175 satuan.
Nilai t hitung variabel budaya
organisasi (X3) sebesar 2,882 dengan
nilai Sig. 0,005. Sedangkan nilai t tabel
pada df 99 dan taraf signifikansi 5%
adalah 1,980. Dengan demikian t

hitung lebih besar daripada t tabel
(2,882 > 1,980) dan nilai Sig. Lebih kecil
dari taraf signifikansi (0,005 < 0,05),
maka dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh yang signifikan
antara variabel budaya organisasi (X3)
terhadap kinerja dosen dan karyawan
(Y).
Koefisin beta variabel budaya
organisasi (X3) adalah 0,223. Hal ini
menunjukkan dominasi pengaruh
variabel budaya organisasi terhadap
kinerja dosen dan karyawan adalah
22,3%.

Dari uraian di atas dapat dilihat
bahwa pengaruh yang paling dominan dari
variabel gaya kepemimpinan, motivasi dan
budaya organisasi terhadap kinerja dosen
dan karyawan adalah kepemimpinan yang
ditunjukkan dengan nilai koefisien beta pal-
ing besar yaitu 0,462. Hal ini disebabkan
karena para dosen dan karyawan di Univer-
sitas Pawyatan Daha akan lebih terangsang
dengan gaya kepemimpinan yang
diterapkan untuk dapat meningkatkan
kinerjanya.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan,
Motivasi dan Budaya Organisasi
terhadap Kinerja Dosen dan
Karyawan.
1. Gaya Kepemimpinan

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai
koefisien regresi sebesar = 0,384 artinya
apabila kepemimpinan lebih efektif satu
satuan maka akan mengakibatkan Kinerja
Dosen dan Karyawan berpengaruh sebesar
0,384. Selain itu hasil perhitungan
menunjukkan t hitung = 5.779 sedangkan t
hitung > t table. Dengan demikian dapat
dinyatakan bahwa Gaya Kepemimpinan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
Dosen dan Karyawan dalam lingkungan
Universitas Pawyatan Daha.
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2. Motivasi
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai

koefisien regresi sebesar = 0,164 artinya
apabila Motivasi naik satu satuan maka akan
mengakibatkan Kinerja Dosen dan
Karyawan kurang berpengaruh besar yaitu
hanya sebesar 0,164. Selain itu hasil
perhitungan menunjukkan t hitung = 3.272
sedangkan t hitung > t table. Dengan
demikian dapat dinyatakan bahwa variabel
Motivasi berpengaruh signifikan terhadap
kinerja Dosen dan Karyawan dalam
lingkungan Universitas Pawyatan Daha.
3. Budaya Organisasi

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai
koefisien regresi sebesar = 0,175 artinya
apabila Budaya Organisasi naik satu satuan
maka akan mengakibatkan Kinerja Dosen
dan Karyawan berpengaruh sebesar 0,175.
Selain itu hasil perhitungan menunjukkan t
hitung = 2.882 sedangkan t hitung > t table.
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa
variabel Budaya Organisasi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja Dosen dan
Karyawan dalam lingkungan Universitas
Pawyatan Daha.

Dengan demikian dapat ditarik suatu
gambaran Hipotesis berdasarkan berbagai
hasil analisa tersebut diatas yang dapat
dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis 1
Parameter estimasi hubungan

variabel Kepemimpinan dengan Kinerja
Dosen dan Karyawan tersebut diperoleh
sebesar 0.462. Pengujian menunjukkan
nilai signifikan sebesar = 0.000 dengan
tingkat toleransi hingga 0,888. Nilai
probabilitas pengujian berada di bawah
0,05. Dengan demikian Hipotesis 1
diterima

2. Pengujian Hipotesis 2
Parameter estimasi hubungan

variabel Motivasi dengan Kinerja Dosen
dan Karyawan tersebut diperoleh sebesar
0,258.  Pengujian  menunjukkan  nilai

signifikan sebesar = 0.001 dengan tingkat
toleransi hingga 0.918. Nilai probabilitas
pengujian berada di bawah 0,05. Dengan
demikian Hipotesis 2 diterima

3. Pengujian Hipotesis 3
Parameter estimasi hubungan

variabel Budaya Organisasi dengan
Kinerja Dosen dan Karyawan diperoleh
sebesar 0,223. Pengujian  menunjukkan
nilai  signifikan sebesar = 0.005 dengan
tingkat toleransi hingga 0.950. Nilai
probabilitas pengujian berada di bawah
0,05. Dengan demikian Hipotesis 3
diterima.

4. Pengujian Hipotesis 4
Pengaruh variabel gaya kepe-

mimpinan, motivasi dan budaya
organisasi secara bersama-sama
(simultan) terhadap kinerja dosen dan
karyawan diukur dengan nilai F hitung
sebesar 26,620 dan nilai Sig 0,000 berada
di bawah 0,05. Dengan demikian hipotesis
4 diterima.

Efek langsung dan Tidak Langsungnya
Efek langsung dan tidak langsung dari

hasil penelitian ini adalah Efek langsung
Kepemimpinan terhadap Kinerja Dosen dan
Karyawan sebesar 0.462, Motivasi terhadap
Kinerja Dosen dan Karyawan sebesar 0,258
dan efek langsung Budaya Organisasi
terhadap Kinerja Dosen dan Karyawan
sebesar 0,223.

Sedangkan efek tidak langsung dari
Kepemimpinan terhadap Kinerja Dosen dan
Karyawan sebesar 0,384, pengaruh tidak
langsung dari Motivasi terhadap Kinerja
Dosen dan Karyawan sebesar 0,164,
pengaruh budaya organisasi terhadap
Kinerja Dosen dan Karyawan sebesar 0,175.
Dilihat dari efek langsung dan tidak
langsungnya penelitian ini, Kepemimpinan
yang paling berpengaruh langsung
terhadap Kinerja Dosen dan Karyawan.
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KESIMPULAN  DAN  SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan pada Bab sebelumnya dapat
diambil kesimpulan bahwa :

1. Variabel Gaya Kepemimpinan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
dosen dan karyawan, ditunjukkan
dengan t hitung 5,779 lebih besar dari t
tabel 1,980 dan nilai Sig 0,000 lebih kecil
dari 0,05.

2. Variabel Motivasi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja dosen dan
karyawan, ditunjukkan dengan t hitung
3,272 lebih besar dari t tabel 1,980 dan
nilai Sig 0,001 lebih kecil dari 0,05.

3. Variabel Budaya Organisasi
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
dosen dan karyawan, ditunjukkan
dengan t hitung 2,882 lebih besar dari t
tabel 1,980 dan nilai Sig 0,005 lebih kecil
dari 0,05.

4. Ada pengaruh yang sangat signifikan
antara Variabel Kepemimpinan,
Motivasi dan Budaya Organisasi
terhadap Kinerja Dosen dan Karyawan
di Universitas Pawyatan Daha
Kabupaten Kediri yang ditunjukkan
dengan nilai R2 sebesar 0,454 yang
berarti bahwa pengaruh 3 Variabel
tersebut terhadap Kinerja Dosen dan
Karyawan secara bersama-sama sebesar
45,4 persen, sedangkan selebihnya yaitu
54,6 persen dipengaruhi oleh  Variabel
lain yang tidak dibahas dalam penelitian
ini.

5. Ketiga Variabel tersebut yang paling
dominan pengaruhnya terhadap Kinerja
Dosen dan Karyawan adalah
Kepemimpinan yaitu sebesar 0,462, hal
ini menunjukkan bahwa Gaya
Kepemimpinan sangat berpengaruh
terhadap Kinerja dosen dan karyawan
disamping Motivasi dan Budaya
Organisasi di Instansi tersebut.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas dapat

disarankan hal-hal sebagai berikut :
1. Kepada pihak Universitas Pawyatan

Daha Kediri agar Kinerja kerja Dosen
dan Karyawan lebih meningkat,
pimpinan sebaiknya lebih memfokus-
kan perhatiannya kepada
Kemampuan dan Pengetahuan
tentang Manajemen Leadership
sehingga Kepemimpinan yang
dilakukan akan lebih Efektif dan tidak
Monoton sehingga dapat juga
memberi dampak pada Budaya
Organisasi yang lebih kondusif dan
efek Motivasi yang tinggi guna
merangsang Dosen dan Karyawan
dalam meningkatkan Kinerjanya di
Universitas Pawyatan Daha.
Kepemimpinan yang sesuai dengan
teori untuk diterapkan adalah tipe
kepemimpinan transformasional,
mengingat Universitas Pawyatan
Daha sedang mengalami masa-masa
recovery dari situasi yang statis menuju
situasi yang dinamis.

2. Bagi peneliti lebih lanjut yang relevan,
dapat menambahkan variabel
penelitian yang lain mengingat masih
cukup besar yaitu 54,6% variabel lain
yang dapat mempengaruhi kinerja
dosen dan karyawan di Universitas
Pawyatan Daha Kediri.

3. Bagi pengembangan ilmu
pengetahuan, temuan ini dapat
dijadikan sebagai referensi baik secara
teori maupun praktek dalam bidang
Sumber Daya Manusia, khususnya
yang berkaitan dengan kinerja.
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