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BAB IV 

 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 
PT.Kereta Api (Persero) merupakan suatu perusahaan yang telah lama 

berdiri di Indonesia dan selama perkembangannya telah beberapa kali mengalami 

perubahan status walaupun pada dasarnya sejak berdiri sampai sekarang 

merupakan perusahaan milik negara. Bagi masyarakat Indonesia, kereta api sudah 

dikenal sejak abad ke-19 dan kereta api pertama yang dijalankan adalah antara 

Semarang dan Tanjung yang berjarak 26 km pada tanggal 17 Juni 1868. 

Sejarah singkat perkembangan kereta api Indonesia terdapat dalam tiga 

kurun waktu, yaitu : 

1. Zaman Kolonial Belanda 

 
Kereta Api telah dikenal di Indonesia sejak abad ke-19. Pelaksanaan 

pemasangan jalan kereta api ditandai dengan pencangkulan pertama pem- 

buatan badan jalan rel oleh gubernur jenderal belanda Mr.L.A.J.Baron Sloet 

Van De Beele tanggal 17 Juni 1864. Perkembangan jasa kereta api dimulai 

tanggal 17 juni 1868 yaitu antara tanjung di surakarta dengan semarang yang 

berjarak 26 km oleh Netherland Indische Spoorwagen Matschappy (NISM). 

Kemudian secara berturut-turut dilanjutkan dengan pembangunan jaringan 

kereta api di seluruh jawa, sumatera utara, aceh, sumatera barat, sumatera 

selatan dan sulawesi. 
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2. Zaman Kedudukan Jepang 

 
Dengan datangnya jepang, maka semua perkeretaapian di Indonesia di 

satukan dalam satu pimpinan yang dikuasai oleh pemerintahan jepang. 

Perkeretaapian di Jawa dibawah kekuasaan angkatan darat jepang yang 

dinamakan Rikuyu Sokyuku dan kemudian dirubah menjadi Tetsudo Kyoku 

yang berkantor pusat di bandung. Dan perkeretaapian di sumatera di bawah 

kekuasaan angkatan laut jepang yang dinamakan Reta Sumatera Tetsudo 

yang berkantor pusat di sumatera selatan. 

3. Zaman Pemerintahan RI 

 
Setelah proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, 

pengambilalihan penguasaan perkeretaapian secara resmi dialihkan ke 

tangan pemerintahan indonesia. Dan pada tanggal 28 September 1945 

dibentuk perusahaan Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). 

Pada tanggal 27 September 1949 pemerintah RI mengeluarkan peraturan 

pemerintah No.2 yang menyatakan bahwa Djawatan Kereta Api Republik 

Indonesia (DKARI) dan Staat Spoorwage (SS) digabungkan menjadi satu 

yaitu Djawatan Kereta Api (DKA). Kemudian pada tanggal 25 Mei 1963 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1963 status perkeretaapian 

berubah dari Djawatan Kereta Api (DKA) menjadi Perusahaan Negara 

Kereta Api (PNKA). 

PT.Kereta   Api   (Persero)   merupakan   perusahaan   yang  menyediakan 

pelayanan  umum  dibidang  jasa  transportasi  sebagai  subsistem  nasional  yang 
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bermutu bagi pemenuhan masyarakat ramai. PT. Kereta Api (Persero) mempunyai 

kegiatan usaha sebagia berikut : 

 

1. Menyediakan  jasa  angkutan  yang  memberikan  manfaat  terbesar  bagi 

penggunanya. 

 
2. Mendukung peningkatan ekonomi, politik dan kebudayaan dalam 

keterkaitan. 

 

3. Menyelenggarakan  fungsi-fungsi  agen  pembangunan  demi  peningkatan 

kegiatan perkonomian nasional. 

 
Dengan adanya aspek kegiatan diatas maka tuntutan kualitas sumber daya 

manusia dalam berbagai organisasi di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sudah 

tidak dapat ditunda lagi. Tingginya kualitas kinerja yang dihasilkan oleh sumber 

daya manusia akan mengantar organisasi untuk memenangkan persaingan, baik 

didalam maupun diluar lingkungan industri dimana organisasi tersebut 

menjalankan kegiatannya, tak terkecuali organisasi yang bergerak dalam bidang 

pendidikan. Seiring dengan perkembangan kualitas sumber daya manusia, 

berkembang pula faktor lain yang pada praktiknya dapat mempengaruhi kinerja 

sumber daya manusia tersebut. 

Permasalahan diseputaran kinerja merupakan permasalahan yang selalu 

dihadapi oleh pihak manajemen, karena itu manajemen sebuah organisasi perlu 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawannya. Faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan tersebut akan membuat manajemen 

organisasi dapat mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan, sehingga dapat 
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meningkatkan kinerja karyawannya agar sesuai dengan harapan organisasi 

(Habibah, 2001). Faktor-fator yang mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya 

adalah pendidikan dan latihan, disiplin, sikap dan aktivitas kerja, masa kerja, 

penghasilan, jaminan sosial, lingkungan kerja, kesempatan mengembangkan diri, 

dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut berpengaruh pada karyawan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. 

Sementara itu fenomena yang muncul di lingkungan kerja PT KAI 

Yogyakarta. Pada PT. Kereta Api (Persero) penilaian kinerja diatur dalam 

Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/KP.403/II/2KA-2001 tentang penilaian kinerja 

pegawai. Penilaian kinerja pegawai pada PT. Kereta Api (Persero) menggunakan 

Rapor Penilaian Kinerja Pegawai (RAPI), hal ini dimaksudkan agar diperoleh 

hasil penilaian yang obyektif. Dengan adanya penilaian kinerja yang obyektif 

menggunakan RAPI tersebut maka dapat diukur kinerja seorang karyawan pada 

PT. Kereta Api (Persero). Adapun yang menjadi unsur penilaian dalam RAPI 

yaitu kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, disiplin pegawai, tanggung jawab, 

kerja sama, kepemimpinan, prakarsa, ketrampilan kerja pelaksana, kejujuran. 

Oleh karena itu, dengan adanya penilaian kinerja yang obyektif meng- 

gunakan RAPI tersebut maka dapat diukur kinerja seorang karyawan pada PT. 

Kereta Api (Persero), namun dalam kenyataannya kinerja pada PT. Kereta Api 

(Persero) Yogyakarta belum optimal. Data kehadiran yang berfluktuatif, 

rendahnya kehadiran penyebab utamanya adalah kemangkiran karyawan. Selain 

itu kinerja masih belum mencapai hal yang diharapkan, akan tetapi hanya 

mendekati  standar  perusahaan.  Oleh  karena  itu  sangat  diperlukan  pengkajian 
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terhadap penyebab atau permasalahan yang menjadikan kinerja belum mencapai 

harapan perusahaan. 

4.2 Hasil Pengolahan 

 
4.2.1 Pengujian Intrumen Penelitian 

 
Sebelum dilakukan pengujian intrumen penelitian hal utama adalah 

pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan angket atau instrumen dengan jenis instrumen tertutup. 

Instrumen tertutup merupakan instrumen yang dirancang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian dimana jawaban atau opsi responden sudah disediakan (responden 

menjawab secara langsung). Dalam penelitian bentuk kuisioner yang pertanyaan- 

nya mencakup 5 variabel yaitu Kepemimpinan, Kemampuan Kerja, Kepercayaan 

dan Kinerja karyawan. Instrumen yang telah disiapkan kemudian dibagikan 

kepada responden pada saat acara pertemuan antar PPKA (Pengatur Perjalanan 

Kereta Api) yang diadakan setiap 2 minggu sekali. Dengan dihadiri kurang lebih 

35 - 40 orang setiap pertemuan. Oleh karena itu pengumpulan data dapat di- 

lakukan dalam satu bulan. 

Hasil dari penyebaran instrumen kemudian dilakukan penginputan sesuai 

dengan perolehan jawaban dari masing-masing responden. Sebelum dilakukan 

untuk pengujian hipotesis, hal utama yang harus dilakukan adalah pengujian 

intrumen penelitian. Pengujian intrumen penelitian menggunakan uji korelasi 

product moment pearson untuk keperluan pengujian validitas dan untuk uji 

reliabilitas digunakan teknik Cronbac’s Alpha. 
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Pengujian uji validitas menggunakan p-value = 0,05, apabila nilai p-value 

yang diperoleh kurang atau sama dengan 0,05 (≤ 0,05) maka dapat disimpulkan 

valid. Kemudian untuk uji reliabilitas hasil perhitungan menunjukkan  angka dari 

≥ 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa intrumen yang bersangkutan dinyatakan 

reliabel. Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas intrumen adalah sebagai 

berikut: 

4.2.1.1 Uji Intrumen Variabel Kepemimpinan. 

 
Variabel  kepemimpinan  di  ukur  dengan  5  (lima)  buah  indikator  yang 

sekaligus menjadi pertanyaan dalam angket atau instrumen. Berikut adalah uji 

validitas per item  pada  variabel  kempemimpinan dengan  menghitung korelasi 
 

antara masing-masing item dalam instrumen dengan skor total,   menggunakan 

 
Korelasi Product Moment sebagaimana ditunjukan pada tabel 4.1 sebagai berikut: 

 

 

Tabel IV.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Variabel 

Kepemimpinan 
 

Indikator 
Koef.  Korr. 

Pearson 
p-val   (Taraf 

signifikansi) 
Keterangan 

Saya memiliki pimpinan yang rendah 
hati 

 

0,862 
 

0,000 
Valid 

Saya memiliki pimpinan   Jujur, adil 

dan dapat dipercaya 

 

0,923 
 

0,000 
Valid 

Saya memiliki pimpinan yang 

berkomitmen tinggi untuk kemajuan 
perusahaan 

 
0,890 

 
0,000 

Valid 

Saya memiliki pimpinanan yang 
bersifat penyabar 

 

0,911 
 

0,000 
Valid 

Saya memiliki pimpinan yang 

bersifat transparan kepada setiap 
karyawannya 

 
0,884 

 
0,000 

Valid 

Reliabilitas angket variabel Kepemimpinan (X1) = 0,937 

Sumber: data primer di olah 

 
Dilihat dari table IV.1 diatas dari 5 item pertanyaan yang di gunakan oleh 

peneliti pada variabel kepemimpinan semua item pertanyaan dinyatakan valid. hal 
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ini menunjukan terdapat kesamaan antara variabel ke-pemimpinan di instrumen 
 

dengan fakta di lapangan yang terjadi maka dapat dikatakan instrumen tersebut 
 

mempunyai validitas yang tinggi. Kemudian hasil perhitungan untuk uji 

reliabilitas secara keseluruhan variabel kepemimpinan (X1) mempunyai nilai 

Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa semua indikator pengukur variabel kepemimpinan dinyatakan valid dan 

sekaligus reliabel. Oleh karena itu intrumen variabel kepemimpinan merupakan 

alat ukur yang dapat di percaya atau dapat diandalkan. 

4.2.1.2 Uji Intrumen Variabel Kemampuan Kerja. 

 
Variabel kemampuan kerja di ukur dengan 5 (lima) buah indikator yang 

sekaligus menjadi pertanyaan dalam intrumen. Berikut adalah uji validitas per 

item pada variabel kemampuan kerja dengan menghitung korelasi antara masing- 
 

masing item dalam instrumen dengan skor total,  menggunakan Korelasi Product 

Moment sebagaimana ditunjukan pada tabel IV.2 sebagai berikut: 

Tabel IV.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Variabel 

Kemampuan Kerja 
 

Indikator 
Koef. 

Korr. 

Pearson 

 

p-val (Taraf 

signifikansi) 

Keterangan 

Saya mempunyai banyak pengetahuan 
berkaitan dengan pekerjaan saya 

0,896 0,000  

Valid 

Saya memiliki kreatifitas kerja baik untuk 
kemajuan perusahaan 

0,933 0,000  

Valid 

Saya dapat memberikan olusi untuk 

menyelesaikan setiap permasalahan perusahaan 
0,878 0,000  

Valid 

Saya paham akan resiko dalam menjalakan 
pekerjaan saya 

0,936 0,000  

Valid 

Saya mampu beradaptasi terhadap setiap 

pekerjaan yang diberikan oleh atasan 
0,892 0,000  

Valid 

Reliabilitas angket variabel Kemampuan Kerja (X2) = 0,946 

Sumber: data primer di olah 
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Dilihat dari table IV.2 dihalaman sebelumnya dari 5 item pertanyaan yang 

di gunakan oleh peneliti pada variabel kemampuan kerja semua item pertanyaan 

dinyatakan   valid.   hal   ini   menunjukan   terdapat   kesamaan   antara   variabel 
 

kemampuan kerja di instrumen dengan fakta di lapangan yang terjadi maka dapat 
 

dikatakan instrumen tersebut mempunyai validitas yang tinggi. Kemudian hasil 

perhitungan untuk uji reliabilitas secara keseluruhan variabel kemampuan kerja 

(X2) mempunyai nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa semua indikator pengukur variabel kemampuan kerja 

dinyatakan valid dan sekaligus reliabel. Oleh karena itu intrumen variabel ke- 

mampuan kerja merupakan alat ukur yang dapat di percaya atau dapat di 

andalkan. 

4.2.1.3 Uji Intrumen Variabel Kepercayaan. 

 
Variabel  kepercayaan  di  ukur  dengan  5  (lima)  buah  indikator  yang 

sekaligus menjadi pertanyaan dalam intrumen. Berikut adalah uji validitas per 

item  pada  variabel  kepercayaan  dengan  menghitung  korelasi  antara  masing- 
 

masing item dalam instrumen dengan skor total, menggunakan Korelasi Product 

Moment. 

Hasil pengujian istrumen variabel kepercayaan dapat dilihat pada tabel 

 
IV.3 yang ada di halaman berikutnya beserta dengan keterangannya. Dilihat dari 

table IV.3 di halaman berikutnya dari 5 item pertanyaan yang di gunakan oleh 

peneliti pada variabel Kepercayaan semua item pertanyaan dinyatakan valid. hal 

ini  menunjukan  terdapat  kesamaan  antara  variabel  kepercayaan  di  instrumen 
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dengan fakta di lapangan yang terjadi maka dapat dikatakan instrumen tersebut 
 

mempunyai validitas yang tinggi. 

 
Tabel IV.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Variabel 

Kepercayaan 

 

 
Indikator 

Koef. 

Korr. 

Pearson 

 

p-val   (Taraf 

signifikansi) 

Keterangan 

Saya mengerjakan pekerjaan sesuai denga 

prosedur dan ketentuan sehingga hasilnya 
benar 

 

0,876 
 

0,000 
Valid 

Saya yakin perusahaan akan memberikan 
reward terbaik bagi setiap karyawannya 

0,882 0,000 Valid 

Saya optimis dengan hasil pekerjaan saya 0,926 0,000 Valid 

Saya  yakin  dapat  lebih  maju  lagi  dari 
posisi saya saat ini 

0,978 0,000 Valid 

Saya siap menghadapi segala resiko dalam 
mengerjakan pekerjaan 

0,905 0,000 Valid 

Reliabilitas angket variabel Kepercayaan (Y1) = 0,935 

Sumber: data primer di olah 

 
Kemudian untuk hasil perhitungan untuk uji reliabilitas secara keseluruhan 

variabel kepercayaan (Y1) mempunyai nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 

0,6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua indikator pengukur 

variabel Kepercayaan dinyatakan valid dan sekaligus reliabel. Oleh karena itu 

intrumen variabel Kepercayaan merupakan alat ukur yang dapat di percaya atau 

dapat diandalkan. 

4.2.1.4 Uji Intrumen Variabel Kinerja Karyawan 

 
Variabel kinerja karyawan di ukur dengan 5 (lima) buah indikator yang 

sekaligus menjadi pertanyaan dalam instrumen. Berikut adalah uji validitas per 

item pada variabel kinerja karyawan dengan menghitung korelasi antara masing- 
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masing item dalam instrumen dengan skor total,  menggunakan Korelasi Product 

Moment sebagaimana ditunjukan pada tabel IV.4 di bawah ini: 

Tabel IV.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Variabel Kinerja 

Karyawan 

 
Indikator 

Koef. 

Korr. 

Pearson 

 

p-val (Taraf 

signifikansi) 

Keterangan 

Saya  dapat  menyelesaikan  pekerjaan 

dengan benar dan tepat 

0,876 0,000 Valid 

Saya  dapat  menyelesaikan  pekerjaan 
dengan tepat waktu 

0,875 0,000 Valid 

Saya  bertanggung  jawab  atas  semua 

pekerjaan yang telah saya kerjakan 

0,939 0,000 Valid 

Saya tanggap menyelesaikan pekerjaan 

yang menjadi tanggung jawab saya 

0,908 0,000 Valid 

Saya dapat menyelesaikan cara cepat, 

cermat serta teliti 

0,905 0,000 Valid 

Reliabilitas angket variabel Kinerja Karyawan (Y2) = 0,936 

Sumber: data primer di olah 

 
Dilihat dari table IV.4 diatas dari 5 item pertanyaan yang di gunakan oleh 

peneliti pada variabel kinerja karyawan semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

Hal  ini  menunjukan  terdapat  kesamaan  antara  variabel  kinerja  karyawan  di 
 

instrumen dengan fakta di lapangan yang terjadi maka dapat dikatakan instrumen 
 

tersebut mempunyai validitas yang tinggi. Kemudian hasil perhitungan untuk uji 

reliabilitas secara keseluruhan variabel kinerja karyawan (Y2) mempunyai nilai 

Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa semua indikator pengukur variabel kinerja karyawan dinyatakan valid dan 

sekaligus reliabel. Oleh karena itu intrumen variabel kinerja karyawan merupa- 

kan alat ukur yang dapat di percaya atau dapat diandalkan. 
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4.2.2 Analisis Deskriptif 

 
Analisis ini diperlukan untuk memberikan gambaran atau penjelasan 

mengenai karakteristik responden dan hasil pernyataan responden terhadap 

variabel penelitian. 

4.2.2.1 Deskripsi terhadap karakteristik responden. 

 
Deskripsi karakteristik responden adalah menguraikan atau memberikan 

gambaran mengenai identitas responden dalam penelitian ini, sebab dengan meng- 

uraikan identitas responden yang menjadi sampel penelitian ini maka akan dapat 

diketahui sejauh mana identitas responden dalam penelitian ini. Oleh karena itulah 

deskripsi identitas responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa kelompok yaitu: Usia, Jenis Kelamin, Jabatan, Masa Kerja, dan Pen- 

didikan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai karakteristik responden dapat 

dilihat dari tabel-tabel sebagai berikut: 

4.2.2.1.1 Karakteristik Berdasarkan Usia 

 
Menurut Dessler (2007) pada usia 14 tahun dimana pada tahap tersebut ia 

mengembangkan pemahaman diri, kemudian pada usia antara 15 s.d 24 tahun me- 

rupakan tahap penjelajahan, selanjutnya pada umur 25 s.d 30 tahun seseorang 

akan melakukan pertimbangan yang matang mengenai pekerjaan yang ia pilih, 

selama periode usia antara 31 hingga 44 tahun diharapkan telah dapat ditentukan 

pilihan yang mantap akan suatu pekerjaan yang layak yang telah dipilih. Setelah 

tahap penjelajahan adalah tahap pemeliharaan, ini terjadi pada umur 45 s.d 60 

tahun yaitu dimana seseorang akan tetap terus berkonsentrasi dan memelihara 

pekerjaannya. Tahap yang terakhir adalah tahap kemerosotan, ini terjadi pada usia 
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60 tahun ke atas mulai memasuki masa pensiun. Usia responden dalam penelitian 

ini dikelompokkan dalam 4 kelompok yaitu 17 - 25 tahun, 26 - 35 tahun, 36 - 45 

tahun, dan ≥ 46 tahun. Untuk lebih jelasnya akan disajikan karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel di dibawah ini: 

Tabel IV.5 Karakteristik Berdasarkan Usia 

Usia Kategori Frekuensi Presentase 

17 - 25 
tahun 

 

Penjelajahan 
 

23 
 

37,71% 

26 - 35 

tahun 

 

Pertimbangan 
 

21 
 

34,43% 

36 - 45 
tahun 

 

Kematangan 
 

15 
 

24,59% 

≥ 46 tahun Konsisten 2 3,27% 

Total  61 100% 

Sumber: data primer di olah 

 
Pendekatan peneliti diambil menurut Desler (2007), dimana berbeda 

tentang interval usia namun sama tentang pengkategoriannya. Berdasarkan tabel 

diatas diperoleh karakteristik responden berdasarkan usia. Adapun usia yang 

paling dominan yaitu 17 - 25 tahun sebanyak 23 orang (37,71%), sedangkan untuk 

26 - 35 tahun hampir berimbang yaitu dengan 21 orang (34,43%). Dan untuk res- 

ponden dengan usia 36 - 45 tahun jumlahnya 15 orang (24,59%). Dan untuk usia 

≥ 46 tahun hanya sebanyak 2 orang (3,27%). Hal ini menunjukkan bahwa per- 

usahaan khususnya bagian operasional didominasi oleh orang-orang muda yaitu 

17 - 25 tahun dan 26 - 35 tahun. Dikarenakan pada usia ini perusahaan khususnya 

bagian operasional membutuhkan karyawan dalam kategori penjelajahan dan 

pertimbangan. Pada bagian operasional ini memerlukan pemikiran yang fresh dan 

tenaga yang extra (contoh: pelayanan sinyal mekanik, dinas jalan dan bangunan, 

dll) dan menurut perusahaan interval usia itu lah yang mereka butuhkan. 
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4.2.2.1.2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Pada dasarnya jenis kelamin tidak ada perbedaan yang konsisten antara 

laki-laki dan perempuan dalam kemampuan memecahkan masalah, ketrampilan 

analisis, dorongan kompetensi, motivasi, sosiabilitas dan kemampuan belajar. 

Namun studi-studi psikologi telah menemukan bahwa perempuanlebih bersedia 

untuk mematuhi wewenang dan laki-laki lebih agresif dan lebih besar 

kemungkinannya dari pada perempuan dalam memiliki pengharapan untuk 

sukses. Jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 

2 kelompok yaitu kelompok laki-laki dan perempuan, untuk lebih jelasnya akan 

disajikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel IV.6 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis 

Kelamin 

 

Frekuensi 
 

Presentase 

Laki-Laki 54 88,52% 

Perempuan 7 11,48% 

Total 61 100% 

Sumber: data primer di olah 

 
Berdasarkan tabel IV.6 karakteristik diatas untuk responden laki-laki 

mendapatkan 54 orang (88,52%), sedangkan untuk perempuan mendapatkan 7 

orang (11,48%). Hal ini menjelaskan bahwa kelompok laki-laki mendominasi 

dalam penelitian ini, dibandingkan dengan kelompok perempuan. Karena sifat 

pekerjaan yang berat yang membuat perusahaan harus memperkerjakan kelompok 

laki-laki lebih banyak daripada kelompok perempuan. 



80  
 
 
 
 
 
 

4.2.2.1.3 Karakteristik Berdasarkan Jabatan 

 
Menurut Dessler, (2007) bahwa sebuah deskripsi jabatan merupakan 

pernyataan tertulis tentang apa yang harus dilakukan oleh pekerja, bagaimana 

orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Dimana deskripsi 

jabatan atau pekerjaan merupakan hasil analisis pekerjaan yang sistematis sebagai 

rangkaian kegiatan atau proses menghimpun dan mengolah informasi mengenai 

pekerjaan. 

Dalam karakteristik berdasarkan jabatan responden pengelompokkan 

kedalam beberapa bagian diperusahaan. Antara lain jabatan responden pelaksana, 

supervisor, kepala stasiun, dan manager. Untuk lebih jelasnya akan disajikan 

karakteristik responden berdasarkan jabatan yang dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

Tabel IV.7 Karakteristik Berdasarkan Jabatan 

Jabatan Frekuensi Presentase 

Pelaksana 47 77,05% 

Supervisor 8 13,11% 

Kepala Stasiun 4 6,56% 

Manager 2 3,28% 

Total 61 100% 

Sumber: data primer di olah 

 
Berdasarkan tabel IV.7 di atas responden karakteristik berdasarkan 

jabatan. Adapun jabatan sebagai pelaksana mendominasi dengan 47 orang 

(77,05%), untuk jabatan supervisor terdapat 8 orang (13,11%), untuk jabatan 

kepala stasiun terdapat 4 orang (6,56%) sedangkan untuk jabatan sebagai manager 

terdapat 2 orang (3,28%).   Hal ini menjelaskan bahwa jabatan pelaksana dalam 
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penelitian  ini  mendominasi  yang  sangat  besar  dibandingkan  jabatan  sebagai 

supervisor, kepala stasiun atau manager. 

Di dalam gambar IV.1 di bawah ini menjelaskan bahwa pelaksana, 

supervisor termasuk dalam lower level management. Adapun tugas dari supervisor 

dan pelaksana yaitu mengawasi dan memimpin jalannya operasional dan 

mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh middle level management 

maupun top level management. Sehingga dengan banyaknya aktivitas dan 

kegiatan yang dilakukan pada bagian bawah ini otomatis perusahaan 

membutuhkan karyawan yang banyak dan berkompeten. 

 

Top 

Level 

Management 

 
 
 

Middle Level Management 
 
 
 
 

Lower Level Management 
 
 

 

Gambar IV.1 Tingkatan Manajemen 

 
4.2.2.1.4 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan 

 
Pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dimana pendidikan 

berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tingkat pendidikan 

menunjukkan pengetahuan dan daya pikir yang dimiliki oleh seorang responden. 

Terdapat   beberapa   karakteristik,   antara   lain   pendidikan   terakhir   SMP, 
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SLTA/SMA, Diploma, dan S1. Untuk lebih jelasnya akan disajikan karakteristik 

responden berdasarkan jabatan yang dapat dilihat pada tabel IV.8 berikut ini : 

Tabel IV.8 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Presentase 

SMP 9 14,75% 

SLTA/SMA 47 77,05% 

Diploma 2 3,28% 

S-1 3 4,92% 

Total 61 100% 

Sumber: data primer di olah 

 
Berdasarkan tabel IV.8 diatas responden karakteristik berdasarkan tingkat 

pendidikan terakhir. Adapun untuk tingkat pendidikan yang paling banyak 

responden yaitu SLTA/SMA dengan 47 orang (77,05%), untuk pendidikan SMP 

terdapat 9 orang (14,75%), untuk pendidikan S1 terdapat 3 orang (4,92%), dan 

untuk Diploma hanya terdapat 2 orang (3,28%). Hal ini menjelaskan bahwa 

pendidikan dengan tingkat SLTA/SMA menjadi responden yang paling banyak 

dibanding dengan tingkat pendidikan SMP, Diploma, dan S1. Dikarenakan 

perusahaan lebih banyak membutuhkan tenaga operasional dengan pendidikan 

SLTA/SMA. 

4.2.2.1.5 Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja 

 
Pembagian masa kerja dalam perusahaan tersebut dikelompokkan ke 

dalam 3 bagian. Yaitu untuk usia masa kerja ≤ 1 tahun, 1 - 5 tahun, dan ≥ 6 tahun. 

Dan terdapat juga pengkategorian untuk masing-masing karyawan dengan 

didasarkan pada usia masa kerjanya. Dan pengkategorian berdasarkan usia masa 

kerja   terdapat   tiga   macam,   antara   lain:   PKM(pekerja   kontrak   magang), 
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penjurusan, dan pematangan. Untuk lebih jelasnya akan disajikan karakteristik 

responden berdasarkan jabatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel IV.9 Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja 

Usia Kategori Frekuensi Presentase 

≤ 1 tahun PKM 8 13,11% 

1 - 5 tahun Penjurusan 16 26,23% 

≥ 6 tahun Pematangan 37 60,66% 

Total  61 100% 

Sumber: data primer di olah 

 
Berdasarkan tabel IV.9 di atas responden karakteristik berdasarkan masa 

kerjanya. Adapun responden dengan masa kerja ≥ 6 tahun terdapat paling banyak 

respondennya dengan 37 orang (60,66%), sedangkan untuk masa kerja 1 - 5 tahun 

terdapat 16 orang (26,23%), dan untuk masa kerja ≤ 1 tahun terdapat 8 orang 

(13,11%). Hal ini menjelaskan bahwa masa kerja ≥ 6 tahun lebih mendominasi 

dalam penelitian ini dimana pengalaman dalam bekerja juga lebih banyak 

dibandingkan dengan responden yang masa kerjanya 1 - 5 tahun dan ≤ 1 tahun. 

Hal ini berdampak untuk usia lebih dari 6 tahun lebih matang atau lebih siap 

dalam menjalani dinasnya karena telah mendapatkan program pelatihan dari 

perusahaan dan dianggap cakap serta sudah paham akan peraturan dinas untuk 

masing-masing bagiannya. Sedangkan untuk masa kerja 1 - 5 tahun ini kategori 

penjurusan oleh perusahaan, yang berdampak belum bisa memberikan 

sepenuhnya kemampuan dirinya kepada perusahaan. 

4.2.2.2 Deskripsi variabel penelitian. 

 
Hasil perhitungan terhadap jawaban responden atas variabel-variabel 

tersebut dapat dijelaskan dengan mengunakan tabel, pada dasarnya akan berisi 

frekuensi    baik    secara    absolut    maupun    persentase.    Besarnya    frekuensi 
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menunjukkan banyaknya responden pegawai yang memberikan jawaban pada 

setiap kondisi indikator. Sedangkan nilai rata-rata skor menunjukan secara umum 

kategori persepsi responden. Mengingat bahwa skor rata-rata minuman adalah 1 

(satu) yang menunjukan persepsi yang sangat buruk/rendah dan maksimun skor 

rata rata adalah 5 yang menunjukan persepsi yang sangat baik/tinggi, maka untuk 

interval nilai rata-rata skor pada setiap kategori ditentukan dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

Tabel IV.10 Rata-rata Skor dan Kategorinya 

Rata-rata Skor Kategori 

1,00 – 1,83 Sangat Buruk/Rendah Sekali 

>1,83 – 2,67 Sangat Buruk/Rendah 

>2,67 – 3,50 Buruk/Rendah 

>3,50 – 4,33 Baik/Tinggi 

>4,33 – 5,17 Sangat Baik/Tinggi 

>5,17 – 6,00 Sangat Baik/Tinggi Sekali 

Sumber: hasil analisis 

 
Berdasarkan kategorisasi tabel IV.10 diatas, maka seluruh variabel dalam 

penelitian dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

4.2.2.2.1 Deskripsi Variabel Kepemimpinan 

 
Pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk 

menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di dalam organisasi untuk mencapai 

tujuan organisasi tersebut maupun tujuan individu yang ada di dalamnya. 

Organisassi yang sukses, salah satunya dipimpin oleh pemimpin yang baik. 

Pengukuran baik buruknya kepemimpinan dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan 5 (lima) indikator. Hasil dari pengukuran terhadap setiap indakator 

oleh responden dapat dilihat dari skor rata-rata yang disajikan dalam table di 

halaman berikutnya: 
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Tabel IV.11 Skor Rata-rata Variabel Kepemimpinan 
 

Indikator/Variabel 
Rata-rata 

Skor 

 

Kategori 

Pimpinan yang rendah hati 3,05 Buruk 

Pimpinan Jujur, adil dan dapat dipercaya 3,10 Buruk 

Pimpinan  yang  berkomitmen  tinggi  untuk 

kemajuan perusahaan 

 

3,16 
 

Buruk 

Pimpinanan yang bersifat penyabar 3,16 Buruk 

Pimpinan  yang bersifat  transparan  kepada 
setiap karyawannya 

 

3,18 
 

Buruk 

Kepemimpinan 3,13 Buruk 

Sumber: olahan data primer 

 
Berdasarkan tabel IV.11 di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

kepemimpinan yang sekarang ini dilakukan, menurut para karyawan masih dinilai 

buruk dengan perolehan nilai rata-rata 3,13. Kelima indikator yang paling 

memiliki nilai rendah adalah indikator pimpinan yang rendah hati. Hal ini 

menunjukan bahwa pimpinan tidak memiliki sifat yang rendah hati dalam 

kepemimpinanannya. Sama halnya dengan indikator lainnya yaitu sifat jujur, adil, 

dapat dipercaya, berkomitmen tinggi, bersifat penyabar, bersifat transparan 

dengan kategori yang sama. Dapat disimpulkan kepemimpinan di dalam lingkup 

PT. KAI Daop 6 Yogyakarta dinilai sangat tidak bagus atau tidak baik. Oleh 

karena itu perlu adanya perhatian khusus terkait dengan kepemimpinan saat ini, 

karena akan berdampak besar kepada kinerja karyawan jika pimpinan tidak 

memiliki sifat yang baik. 

4.2.2.2.2 Deskripsi Variabel kemampuan Kerja. 

 
Kemampuan kerja merupakan suatu kapasitas seseorang untuk mengerjakan 

berbagai tugas dalam satu pekerjaan. Kemampuan tidak dapat dipisahkan dengan 

konsep ketrampilan. Adanya kemampuan kerja yang baik bagi setiap karyawan 

dalam  organisasi,  merupakan  gambaran  dari  organisasi  tersebut  berkembang 
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dengan pengukuran tinggi rendahnya kemampuan kerja dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator. Hasil dari pengukuran terhadap 

setiap indikator oleh responden dapat dilihat dari skor rata-rata yang disajikan 

dalam table berikut ini : 

Tabel IV.12 Skor Rata-rata Variabel Kemampuan Kerja 
 

Indikator/Variabel 
Rata-rata 

Skor 

 

Kategori 

Mempunyai banyak pengetahuan berkaitan 

dengan pekerjaan 

 

3,11 
 

Rendah 

Memiliki kreatifitas kerja baik untuk kemajuan 

perusahaan 

 

3,21 
 

Rendah 

Memberikan solusi untuk menyelesaikan setiap 

permasalahan perusahaan 

 

3,26 
 

Rendah 

Memahami   akan   resiko   dalam   menjalakan 

pekerjaan saya 

 

3,15 
 

Rendah 

Mampu  beradaptasi  terhadap  setiap  pekerjaan 

yang diberikan oleh atasan 

 

3,34 
 

Rendah 

Kemampuan Kerja 3,22 Rendah 

Sumber: olahan data primer 

 
Berdasarkan tabel IV.12 di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

kemampuan kerja yang sekarang ini dilakukan, menurut para karyawan masih 

dinilai rendah dengan perolehan nilai rata-rata 3,22. Dari kelima indikator dinilai 

paling rendah dengan nilai rata-rata 3,11 yaitu pengetahuan karyawan atas 

pekerjaan yang terkait. Hal ini menjelaskan bahwa pada kenyataaanya setiap 

karyawan tidak memiliki pengetahuan atas pekerjaan yang dilakukan di lingkup 

PT. KAI Daop 6 Yogyakarta. Begitu juga dengan indikator lainnya seperti 

karyawan tidak memahami resiko dalam bekerja, karyawan tidak memiliki 

kreatifitas, karyawan cenderung tidak mampu memberikan solusi dan tidak dapat 

beradaptasi terhadap pekerjaaan. Oleh karena itu kemampuan kerja karyawan PT. 

Kereta  Api  Indonesia Daop 6 Yogyakarta dinilai masih rendah, perlu adanya 
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evaluasi dan monitoring terhadap setiap karyawan dan perlu adanya pelatihan 

untuk meningkatkan kemampuan kerja setiap karyawan. 

 

 
 

4.2.2.2.3 Deskripsi Variabel Kepercayaan. 

 
Kepercayaan merupakan rasa percaya diri dan komitmen tanpa persepsi 

ketakutan, dan keraguan, seseorang percaya bahwa akan menerima dukungan dan 

kolaborasi dalam memecahkan masalah pada saat dibutuhkan, tanpa adanya motif 

tersembunyi yang mendasari dan/atau pikiran negatif pada bagian dari orang lain. 

Pengukuran tinggi rendahnya kepercayaan dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan 5 (lima) indikator. Hasil dari pengukuran terhadap setiap indikator 

oleh responden dapat dilihat dari skor rata-rata yang disajikan dalam table 

dibawah ini: 

Tabel IV.13 Skor Rata-rata Variabel Kepercayaan 
 

Indikator/Variabel 
Rata-rata 

Skor 

 

Kategori 

Mengerjakan pekerjaan sesuai denga prosedur dan 

ketentuan sehingga hasilnya benar 

 

3,02 
 

Rendah 

Yakin perusahaan akan memberikan reward 
terbaik bagi setiap karyawannya 

 

3,13 
Rendah 

Optimis dengan hasil pekerjaan saya  

3,23 
Rendah 

Yakin dapat lebih maju lagi dari posisi saya saat 

ini 

 

3,18 
Rendah 

Siap menghadapi segala resiko dalam 
mengerjakan pekerjaan 

 

3,36 
Rendah 

Kepercayaan 3,18 Rendah 

Sumber: olahan data primer 

 
Berdasarkan tabel IV.13 di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

kepercayaan yang sekarang ini dilakukan, menurut para karyawan masih dinilai 

buruk dengan perolehan nilai rata-rata 3,18. Dari kelima indikator diperoleh nilai 

rata-rata yang paling rendah dengan nilai rata-rata 3,02 yaitu percaya mampu 
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mengerjakan pekerjaan sesuai denga prosedur dan ketentuan sehingga hasilnya 

benar. Akan tetapi kepercayaan tersebut tidak dimiliki setiap karyawan 

sepenuhnya, dimana terlihat kemampuan kerja karyawan dalam menyelesaiakan 

pekerjaan tepat waktu dinilai rendah. Hal ini juga terlihat pada indikator lainnya, 

seperti yakin akan mendapatkan reward, akan lebih maju dari posisi saat ini, 

optimis dan siap menghadapi resiko dimana dinilai tidak memiliki kepercayaan. 

Rendahnya kepercayaan karyawan terlihat pada kemampuan kerja karyawan yang 

dinilai rendah. Oleh karena itu hal ini memang perlu adanya perhatian khusus 

untuk dapat membangkitkan kepercayaan karyawan dengan mendorong 

kemampuan kerja supaya lebih baik. 

 

 
 

4.2.2.2.4 Deskripsi Variabel Kinerja Karyawan 

 
Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengukuran tinggi 

rendahnya kinerja karyawan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 5 

(lima) indikator. 

Berdasarkan tabel IV.14 di halaman berikutnya, dapat disimpulkan bahwa 

kualitas kinerja karyawan yang sekarang ini dilakukan, menurut para atasan masih 

dinilai buruk dengan perolehan nilai rata-rata 3,19. Dari kelima indikator diper- 

oleh nilai rata-rata yang paling rendah adalah mampu menyelesaikan pekerjaan 

dengan benar dan tepat. Pada kenyataannya karyawan tidak dapat menyelesaikan 

pekerjaan  dengan  benar  dan  tepat  waktu.  Mungkin  dikarenakan  tidak  sesuai 
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Indikator/Variabel 
Rata-rata 

Skor 

 

Kategori 

Mampu  menyelesaikan  pekerjaan  dengan 

benar dan tepat 

 

3,18 
 

Rendah 

Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

tepat waktu 

 

3,10 
Rendah 

Bertanggung jawab atas semua pekerjaan 
 

3,20 
Rendah 

Tanggap menyelesaikan pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawab 

 

3,23 
Rendah 

Mampu menyelesaikan cara  cepat, cermat 
serta teliti 

 

3,23 
Rendah 

Kinerja Karyawan 3,19 Rendah 

 

 
 
 
 
 
 

dengan  pekerjaan  dan  kemampuan  kerjanya  atau  karyawan  tidak  tahu  akan 

pekerjaannya dan resiko. Dengan begitu hal ini berkaitan dengan kemampuan 

kerja karyawan yang masih rendah, sehingga tidak menumbuhkan tingkat kinerja 

yang baik. Begitu juga dengan indikator lainnya seperti percaya dapat menyelesai- 

kan pekerjaan dengan tepat waktu, tanggap menyelesaikan pekerjaan yang men- 

jadi tanggung jawab dan mampu menyelesaikan cara cepat, cermat serta teliti. 

Berikut   merupakan   hasil   dari   pengukuran   terhadap   setiap   indikator   oleh 

responden dapat dilihat dari skor rata-rata yang disajikan dalam table berikut ini : 

Tabel VI.14 Skor Rata-rata Variabel Kinerja Karyawan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: olahan data primer 

 
Dari hasil pengukuran yang diperoleh dalam tabel VI.14 diatas. Dapat 

disimpulkan bahwa kinerja karyawan perusahaan masih dinilai rendah oleh 

atasan. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan yang buruk dan kemampuan 

kerja yang rendah. Dengan kepemimpinan yang buruk dan kemampuan kerja yang 

rendah, otomatis kepercayaan menjadi rendah. Dengan begitu niscaya akan 

mampu menaikkan kinerja karyawan menjadi tinggi apabila kepemimpinan dan 

kemampuan kerja tidak diubah terlebih dahulu. 
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4.2.3 Uji Asumsi Klasik. 

 
Penggunaan regresi ganda linier memerlukan beberapa asumsi yang 

sebaiknya dipenuhi, yaitu data yang dianalisis berdistribusi normal, tidak ada 

korelasi yang kuat antar variabel bebas (tidak multikolinearitas) dan tidak ada 

pengaruh antara variabel bebas dengan nilai residunya (tidak heteroskedastisitas). 

4.2.3.1 Uji Normalitas Data. 

 
Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan diagram 

sebaran, dimana data disimpulkan berdistribusi normal jika sebaran data berada 

disekitar garis diagonalnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 Diagram Q-Plot Uji Normalitas 
 

Berdasarkan gambar IV.2 di atas dapat diketahui bahwa semua data 

mempunyai sebaran yang berada di sekitar garis diagonalnya. Dengan demikian 
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dapat  disimpulkan  bahwa  semua  variable  mempunyai  data  yang  berdistribusi 

normal. Jadi secara umum asumsi kenormalan data dapat dipenuhi. 

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas. 

 
Uji multikolinearitas untuk mengetahui ada tidak pengaruh antar variabel 

bebas, diuji dengan menggunakan harga dari Variance Inflation Factor (VIF). 

Model yang dibangun dalam penelitian ini dikatakan tidak terjadi multi- 

kolinearitas jika hasil olah data seluruh variabel bebas mempunyai harga VIF 

kurang dari 10. Di bawah ini akan disajikan hasil olahan Uji Multi-kolinearitas. 

Tabel IV.15 Uji Multikolinearitas 

Variabel Nilai VIF Keterangan 
 

Kepemimpinan 
 

1,955 
Tidak ada 

Multikolinearitas 

Kemampuan 

Kerja 

 

1,502 
Tidak ada 

Multikolinearitas 
 

Kepercayaan 
 

2,031 
Tidak ada 
Multikolinearitas 

Sumber: data primer di olah 

 
Berdasarkan tabel IV.15 diatas diketahui bahwa variable kepemimpinan 

(X1) mempunyai nilai VIF = 1,955, variable kemampuan kerja (X2) mempunyai 

nilai VIF = 1,502 dan variable kepercayaan (Y1) mempunyai nilai VIF = 2,031. 

Dengan demikian seluruh variabel bebas terhindar dari multikolinearitas, sehingga 

asumsi kedua bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model dinyatakan 

memenuhi. 

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas. 

 
Ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, diuji dengan 

menggunakan harga koefisien korelasi Rank Spearman antara skor setiap variabel 

bebas  dengan  skor  dari  variabel  residual.  Dari  harga  koefisien  korelasi  Rank 
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Spearman tersebut, kemudian dihitung harga “t” statistiknya dan dari harga “t” 

tersebut dicari nilai p-value atau taraf signifikansi. Hasil pengujian secara ke- 

seluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel IV.16 Uji  Heteroskedastisitas 
 

Variabel Bebas 
Koef. Korelasi 

Spearman 

p-value (Taraf 

signifikansi) 

Kepemimpinan 0,196 0,132 

Kemampuan Kerja 0,152 0,243 

Kepercayaan 0,160 0,218 

Residual = var. terikat, Sumber: data primer di olah 
Berdasarkan table IV.16 di atas diperoleh informasi bahwa semua variabel 

bebas mempunyai koefisien korelasi spearman yang menghasilkan harga t statistik 

dengan taraf signifikansi atau p-value lebih besar dari 0,05. Karena semua varia- 

bel bebas mempunyai harga p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpul- 

kan bahwa dalam model penelitian tidak terdapat heteroskedastisitas. 

4.2.4 Analisis dan Pembahasan Regresi 

 
Analisis hasil penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan dan ke- 

mampuan kerja terhadap kinerja karyawan melalui variabel intervening 

kepercayaan. Analisis dengan menggunakan metode kuantitatif digunakan untuk 

membuktikan hipotesis yang diajukan dengan menggunakan model analisis 

regresi atau analisis linear berganda, digunakan untuk menelaah pembuktian 

analisis kuantitatif. Pembuktian ini dimaksudkan untuk menguji variasi suatu 

model regresi yang digunakan dalam menerangkan variabel bebas (kepemimpinan 

dan kemampuan kerja (X)) terhadap variabel terikat (kepercayaan dan kinerja 

karyawan (Y)) dengan cara menguji kemaknaan dari koefisien regresinya dengan 

bantuan program SPSS 17.0 for windows. 
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4.2.4.1 Hasil analisis Regresi Ganda Linier Model  I 

 
Analisis untuk model regresi tahap 1 digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel independent kepemimpinan dan variabel kemampuan kerja 

terhadap variabel intervening kepercayaan. Berikut persamaan substrukturnya : 

 

 
 

Dimana, 

Y1 = Variabel Kepercayaan 

b11,b12 = Koefisien Regresi 

X1 = Variabel Kepemimpinan 

X2 = Variabel Kemampuan kerja 
   = Error 

Sehingga diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 

 
     = 0,540       + 0,263    

 
Hasil analisis diatas menunjukan bahwa variabel kepemimpinan dan 

variabel kemampuan kerja berpengaruh positif terhadap variabel kepercayaan, 

artinya variabel kepemimpinan baik dan variabel kemampuan kerja tinggi maka 

variabel tingkat kepercayaan semakin tinggi. 

Beberapa hal yang perlu dibahas pada analisis inverensial untuk regresi 

model I, yaitu : 

4.2.4.1.1 Pengaruh Parsial (uji t) 

 
Regresi Model I dari penelitian ini menjelaskan pengaruh parsial antara 

kepemimpinan (X1) dan kemampuan kerja (X2) terhadap kepercayaan karyawan 

terhadap organisasi (Y1).  Untuk hasil Uji t regresi model I sebagai berikut: 

Tabel IV.17 Hasil Uji t Regresi Model I 

Model Pengaruh 

Langsung 

Koef. 

Regresi 

 

t statistik 
p-val (Taraf 

signifikansi) 

X1 Y1 0,540 5,026 0,000 

X2 Y1 0,263 2,444 0,018 

Sumber: data primer di olah 
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Dari hasil perhitungan pada tabel IV.17 dihalaman sebelumnya, dapat disimpul- 

kan bahwa : 

a) Secara parsial, kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepercayaan pada organisasi. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi 

sebesar 0,540 dengan taraf signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05). Angka ini 

dapat diartikan bahwa baik buruknya kepemimpinan akan menyebabkan tinggi 

rendahnya kepercayaan kepada organisasi. Kepemimpinan yang baik memiliki 

sifat jujur, adil, dapat dipercaya, berkomitmen tinggi, penyabar, dan bersifat 

transparan. Sedangkan hasil yang didapat bahwa kepemimpinan di PT. Kereta 

Api (persero) buruk. Hal ini didapat dari skor rata-rata variabel kepemimpinan 

dengan perolehan nilai rata-rata 3,13 (buruk). Jadi secara realita hasil penelitian 

ini bahwa kepercayaan karyawan PT. Kereta Api Indonesia (Daop 6 

Yogyakarta) pada organisasi masuk ke dalam kategori rendah hal ini sebagai 

dampak dari kepemimpinan yang buruk. 

b) Secara parsial kemampuan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepercayaan pada organisasi. Hal dibuktikan dengan harga koefisien regresi 

parsial sebesar 0,263 dengan taraf signifikansi sebesar 0,018 (kurang  dari 

0,05). Ini artinya bahwa tinggi rendahnya kemampuan kerja karyawan akan 

menyebabkan tinggi rendahnya kepercayaan pada organisasi. Dimana untuk 

karyawan yang mempunyai kemampuan kerja yang tinggi akan memiliki 

pengetahuan atas pekerjaannya, kreatifitas, kemampuan memberikan solusi, 

pengetahuan karyawan terhadap resiko, dan kemampuan beradaptasi dengan 

pekerjaan. Sedangkan hasil yang didapat bahwa kemampuan kerja karyawan 
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PT. Kereta Api rendah. Hal ini didapat dari skor rata-rata kemampuan kerja 

dengan perolehan nilai rata-rata 3,22 (rendah). Jadi dapat dikatakan bahwa 

kepercayaan karyawan PT. Kereta Api Indonesia (Daop 6 Yogyakarta) pada 

organisasi masuk ke dalam kategori rendah hal ini sebagai dampak dari 

kemampuan kerja yang rendah. 

4.2.4.1.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 
Pengaruh serentak pada model regresi I ini menunjukkan seberapa kuat 

pengaruh kepemimpinan dan kemampuan kerja secara serentak terhadap ke- 

percayaan pada organisasi. Hasil penelitian diperoleh angka koefisien 

determinasi) R
2 

= 0,508. Angka ini dapat diartikan bahwa 50,8% tinggi rendahnya 

tingkat kepercayaan karyawan pada organisasi disebabkan atau dipengaruhi oleh 

baik buruknya kepemimpinan dan tinggi rendahnya tingkat kemampuan kerja 

karyawan. Sedangkan sisanya yang 49,2% di pengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak masuk dalam model regresi tersebut. 

4.2.4.1.3 Uji Anova (Uji F) 

 
Uji F ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh semua 

variabel independen bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. 

Dengan kata lain uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel IV.18 di halaman berikutnya, diperoleh 

harga F statistik sebesar 29,888 signifikan pada taraf signifikansi 0,000. Karena 

taraf signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan bahwa secara 

serentak kepemimpinan dan kemampuan kerja mempunyai pengaruh yang kuat 
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Model 
 

F statistik 
p-val (Taraf 

signifikansi) 

X1, X2 Y1 29,888 0,000 

 

 
 
 
 
 
 

dan signifikan dengan arah yang positif terhadap kepercayaan karyaawan terhadap 

organisasi. Berikut kami sajikan tabel IV.18 uji f regresi model I, sebagai berikut: 

Tabel IV.18 Hasil Uji F Regresi Model I 

 

 
 

Sumber: data primer di olah 

 
4.2.4.2 Hasil analisis Regresi Ganda Linier Model  II 

 
Analisis untuk model regresi tahap II digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel independent kepemimpinan, variabel kemampuan kerja dan 

variabel kepercayaan terhadap variabel kinerja karyawan. Berikut persamaan 

substrukturnya : 

 

 
 

Dimana: 

Y2 = Variabel KInerja karyawan 

b21, b22, γ21 = Koefisien Regresi 

X1 = Variabel Kepemimpinan 

X2 = Variabel Kemampuan kerja 

Y1 = Variabel Kepercayaan 

   = Error 

 
Sehingga diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 

 
Y2 = 0,191       + 0,166     +0,524 Y1 

 
Hasil analisis diatas menunjukan bahwa variabel kepemimpinan, variabel 

kemampuan kerja, dan variabel kepercayaan berpengaruh positif terhadap variabel 

kinerja karyawan, artinya variabel kepemimpinan baik, variabel kemampuan kerja 

tinggi dan variabel kepercayaan karyawan tinggi maka variabel kinerja karyawan 

semakin tinggi. 
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Beberapa hal yang perlu dibahas pada analisis inverensial untuk regresi 

model II, yaitu : 

4.2.4.2.1 Pengaruh Parsial (uji t) 

 
Regresi Model II dari penelitian ini menjelaskan pengaruh parsial antara 

kepemimpinan (X1), kemampun kerja (X2) dan kepercayaan karyawan terhadap 

organisasi (Y1) terhadap kinerja pegawai (Y2). Dan untuk hasil analisis ke- 

seluruhan dapat di ringkas dalam tabel IV.19 yang akan disajikan sebagai berikut: 

Tabel IV.19 Hasil Uji t Regresi Model II 
Model 

Pengaruh 

Koef. 

Regresi 

 

t statistik 
p-val (Taraf 

signifikansi) 

X1 Y2 0,191 1,631 0,108 

X2 Y2 0,166 1,622 0,110 

Y1 Y2 0,524 4,396 0,000 

Sumber: data primer di olah 

 
Dari hasil perhitungan tabel IV.19 diatas, dapat disimpulkan bahwa : 

 
a) Kepemimpinan secara langsung  tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 
Hal  ini  dibuktikan  dengan  koefisien  regresi  sebesar  0,191  dengan  taraf 

signifikansi 0,108 (lebih dari 0,05). 

b) Kemampuan kerja secara langsung tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,166 dengan 

taraf signifikansi 0,110 (lebih dari 0,05). 

c) Kepercayaan pada organisasi secara langsung berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan oleh harga koefisien 

regresi sebesar 0,524 dengan taraf signifikansi kurang dari 0,05 (kurang dari 

0,05). Hal ini menunjukkan bahwa jika kepercayaan pada organisasi tinggi, 
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maka kinerja karyawan juga tinggi. Namun dalam hasil penelitian tingkat ke- 

percayaan perusahaan rendah sehingga tingkat kinerja karyawan rendah pula. 

4.2.4.2.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 
Pengaruh serentak pada model regresi II ini menunjukkan bahwa seberapa 

kuat pengaruh kepemimpinan (X1), kemampuan kerja (X2) dan kepercayaan pada 

organisasi (Y1) secara serentak terhadap kinerja pegawai (Y2). Hasil penelitian 

diperoleh angka R
2 

= 0,601. Angka ini mempunyai arti bahwa 60,1% tinggi 

rendahnya kinerja pegawai dipengaruhi oleh baik buruknya kepemimpinan, tinggi 

rendahnya kemampuan kerja dan tinggi rendahnya kepercayaan pada organisasi, 

sedangkan sisanya yang 39,9% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk 

dalam model regresi tersebut. 

 

 
 

4.2.4.2.3 Uji Anova (Uji F) 

 
Uji F ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh semua 

variabel independen bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. 

Dengan kata lain uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dan untuk hasil uji f regresi model 

II dalam tabel IV.20 akan disajikan dibawah ini: 

Tabel IV.20 Hasil Uji F Regresi Model II 
 

Model 
 

F statistik 
p-val (Taraf 

signifikansi) 

X1, X2. Y2 Y1 28,623 0,000 

Sumber: data primer di olah 

 
Berdasarkan hasil pengujian dengan uji  F  regresi model II pada tabel 

 
IV.20 di halaman sebelumnya, diperoleh harga F statistik = 28,623 dengan taraf 
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signifikansi sebesar 0,000. Karena taraf signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka 

disimpulkan bahwa secara serentak kepemimpinan, kemampuan kerja dan 

kepercayaan karyawan terhadap organisasi mempunyai pengaruh yang kuat dan 

signifikan dengan arah yang positif terhadap kinerja pegawai. 

 

 
 

4.2.5   Analisis Pengaruh Tidak langsung 

 
Analisis jalur digunakan untuk menganalisa hubungan antara variabel 

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung variabel kepemimpinan 

dan variabel kemampuan kerja terhadap variabel kinerja karyawan dimana 

variabel kepercayaan sebagai variabel intervening. Hasil analisis jalur variabel 

ditunjukan pada gambar IV.3 sebagai berikut: 

 

 
 

Kepeimipinan 

(X1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kemampuan 

Kerja 

(X2) 

 

 
 
 

0,540 
(S) 

 
 
 

0,263 
(S) 

 

0,191 
(TS) 

 
 
 

Kepercayaan 

(Y1) 
 
 
 

0,166 
(TS) 

 
 
 
 
 
 

0,524 
(S) 

 

 
 
 
 

Kinerja 

Karyawan 

(Y2) 

 

 

Gambar IV.3 

Kerangka Konseptual 

 
Berdasarkan gambar IV.3 di halaman sebelumnya, maka dapat di hitung besarnya 

pengaruh tidak langsung secara total, yaitu : 
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1) Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja melalui kepercayaan pada 

organisasi: 

(X1 Y1 Y2) = (0,540 x 0,524) + 0,191 = 0,474 

 
2) Pengaruh  kemampuan  kerja  terhadap  kinerja  melalui  kepercayaan  pada 

organisasi : 

(X1 Y1 Y2) = (0,263 x 0,524) + 0,166 = 0,304 

 
Dari hasil perhitungan koefisien jalur secara total tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa pengaruh total variabel kepemimpinan terhadap kinerja melalui 

kepercayaan pada organisasi mempunyai koefisien sebesar 0,474 (47,4%). 

Sedangkan variabel kemampuan kerja berpengaruh terhadap kinerja melalui 

kepercayaan pada organisasi dengan koefisien pengaruh total sebesar 0,304 

(30,4%). Jadi kepemimpinan berpengaruh lebih kuat (dominan) terhadap kinerja 

melalui kepercayaan dibanding dengan variabel kemampuan kerja. 

 

 
 

4.3 Pembahasan 

 
4.3.1 Pengaruh kepemimpinan terhadap kepercayaan 

 
Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan. Hasil 

pembuktian telah dilakukan melalui analisis data secara keseluruhan yang 

hasilnya p-value sebesar 0,000. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik persepsi 

karyawan mengenai tingkat kepemimpinan maka akan semakin tinggi juga 

kepercayaan karyawan terhadap organisasi di lingkup PT. Kereta Api Indonesia 

(persero) Daop 6 Yogyakarta. Dengan perolehan nilai rata-rata 3,13 kepemimpin- 

an daop 6 yogyakarta adalah buruk. Dikarenakan hasil dari koefisien determinasi 
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regresi model I = 0,508. Dan hasilnya berpengaruh serentak dengan kemampuan 

kerja terhadap kepercayaan. Maka dengan hasil rata-rata kepemimpinan buruk ini 

secara langsung berpengaruh terhadap kepercayaan karyawan terhadap organisasi 

juga ikut rendah. Dan faktanya hasil dari pengukuran angket tersebut menghasil- 

kan variabel kepercayaan karyawan terhadap organisasi rendah dengan perolehan 

nilai rata-rata hanya 3,02. Hal ini juga diperkuat dengan hasil uji parsial regresi 

model I dimana hasilnya sebesar 0,540 dgn p-value 0,000 (kurang dari 0,05). 

Yang artinya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepercayaan karyawan 

terhadap organisasi. Namun berbeda dengan penelitian terdahulu Deny Natalma 

Lase (2008) yaitu kepercayaan tidak berpengaruh langsung dengan kepemimpinan 

efektif. 

Hasil pengukuran ini juga sejalan dengan pandangan teori dari beberapa 

ahli. Menurut Wahjosumidjo (2007) bahwa keberhasilan kepemimpinan pada 

hakikatnya berkaitan dengan tingkat kepedulian seorang pemimpin terlibat 

terhadap kedua orientasi. Sedangkan menurut Robbins (2009), kepercayaan 

adalah esensi kepemimpinan, sebab mustahil memimpin orang yang tidak 

mempercayai pemimpinnya. Berdasarkan penelitian Natalman (2007) tingkat 

keefektifan kepemimpinan tidak dapat mempengaruhi secara tidak langsung 

terhadap kepercayaan karyawan. Oleh karena itu kepemimpinan seseorang dalam 

berorganisasi merupakan ujung tombak bagi perkembangan organisasi tersebut, 

dan bagi kemajuan karyawannya untuk memupukan rasa percaya diri. 
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Hasil analisis ini sesuai dengan apa yang dihipotesiskan oleh peneliti, 

kepemimpinan pada dasarnya merupakan kepedulian seorang pimpinan terhadap 

bawahannya maupun keberhasilan suatu perusahaan. Kepemimpinan yang baik 

terlihat dari kepuasan bawahan, motivasi dan semangat kerja serta menimbulkan 

tingkat kepercayaan seseorang karena merasa dipercayai. Pimpinan yang baik 

memiliki sifat rendah hati, jujur dan adil, berkomitmen tinggi, penyabar dan 

bersifat transparan kepada bawahannya akan lebih disukai oleh karyawannya 

dibandingkan pimpinan yang bersifat otoriter. 

Namun hasil penelitian yang disebarkan melalui kuesioner menghasilkan 

bahwa kepemimpinan di lingkup PT. Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta 

dinilai dari sebagaian karyawan masih buruk. Dengan kepemimpinan buruk maka 

menghasilkan juga kepercayaan karyawan terhadap organisasi juga ikut rendah. 

Jadi kepemimpinan para pemimpin di daop 6 yogyakarta belum memiliki sifat 

rendah hati, jujur dan adil, berkomitmen tinggi, penyabar dan bersifat transparan 

kepada bawahannya. 

Seandainya hal ini belum disadari oleh manajemen tingkat atas, lama- 

kelamaan akan berdampak negatif terhadap organisasi. Dampak yang terjadi 

antara lain: 

a) Para pemimpin tidak mempunyai kualitas diri sebagai seorang pemimpin 

yang sebenarnya. 

b) Pengambilan keputusan para pemimpin kurang tegas dan tepat waktu. 

 
c) Karyawan beranggapan bahwa pemimpin tidak berkompeten. 
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Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepemimpinan 

menjadi baik dengan cara melakukan pencarian pimpinan untuk jabatan tertentu, 

para peserta harus lolos seleksi uji psikotest yang berkaitan dengan sifat-sifat 

kepemimpinan dan selenggarakan berbagai pelatihan-pelatihan/seminar/workshop 

dalam hal meningkatkan kemampuan pemimpin dalam rangka pelaksanaan 

fungsi-fungsi manajemen. Dengan begitu maka akan menemukan pemimpin yang 

baik, dan secara otomatis tingkat kepercayaan juga akan menjadi tinggi. 

 

4.3.2 Pengaruh kemampuan kerja terhadap kepercayaan 

 
Kemampuan kerja berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan. Hasil 

pembuktian telah dilakukan melalui analisis data secara keseluruhan, dimana 

dijelaskan bahwa pengaruh langsung antara persepsi karyawan PT. Kereta Api 

Indonesia Daop 6 Yogyakarta mengenai kemampuan kerja terhadap kepercayaan 

dengan harga koefisien regresi parsial sebesar 0,263 dengan taraf signifikansi 

sebesar 0,018 (kurang dari 0,05). Ini artinya bahwa tinggi rendahnya kemampuan 

kerja karyawan akan menyebabkan tinggi rendahnya kepercayaan pada organisasi. 

Hal ini juga diperkuat dengan hasil koefisien determinasi = 0,508, yang artinya 

tinggi rendahnya kepercayaan karyawan kepada organisasi dipengaruhi oleh baik 

buruknya kepemimpinan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa 

pengaruh langsung antara persepsi karyawan mengenai kemampuan kerja ter- 

hadap kepercayaan karyawan terhadap organisasi memberikan bukti bahwa ter- 

dapat hubungan langsung yang positif. 

Hasil analisis ini sesuai dengan apa yang dihipotesiskan oleh peneliti, pada 

dasarnya kemampuan kerja yang dimiliki oleh setiap karyawan mungkin akan 
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berbeda satu dengan yang lainnya. Karyawan yang mempunyai kemampuan kerja 

yang tinggi akan memiliki beberapa kelebihan, antara lain: karyawan memahami 

resiko dalam pekerjaannya, mempunyai kreatifitas, mampu memberikan solusi 

dari resiko bekerjanya, dan mampu beradaptasi dalam bekerja. 

Namun dalam dari hasil penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada 

karyawan hasilnya sangat diluar dugaan. Dimana hasilnya kemampuan kerja 

karyawan daop 6 yogyakarta rendah dengan diperkuat hasil pengukuran dari 

analisis variabel penelitian dengan nilai rata-rata keseluruhan 3,22 (rendah). Ini 

berdampak kepada kepercayaan karyawan daop 6 yogyakarta terhadap organisasi 

juga rendah. Dengan begitu hasil dari koefisien determinasi dan koefisen regresi 

parsial memang berpengaruh positif. Secara jelas bahwa karyawan daop 6 

yogyakarta tidak memahami resiko dalam pekerjaannya, tidak mempunyai 

kreatifitas, tidak mampu memberikan solusi dari resiko bekerjanya, dan tidak 

mampu beradaptasi dalam bekerja. 

Jika hal diatas dibiarkan secara terus menerus, maka akan berdampak ke- 

pada perusahaan atau organisasi. Tentunya berdampak yang negatif, antara lain: 

a) Semua pekerjaan akan dianggap sepele dan mudah oleh karyawan. 

 
b) Karyawan tidak akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan 

yang diberikannya. 

c) Menciptakan  budaya  kerja  yang  jelek  yang  akan  ditiru  oleh  generasi 

berikutnya. 
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d) Dengan kemampuan kerja karyawan yang rendah, secara otomatis 

produktivitas perusahaan akan terganggu dalam hal pencapaian tujuan 

perusahaan. 

Dengan dampak yang serius yang akan dialami oleh perusahaan dengan 

kemampuan karyawan yang rendah, maka perusahaan tentunya harus mencari 

solusi yang secepatnya untuk meminimalisir atau menghilangkannya. Antara lain 

dengan cara: a. Menyelenggarakan workshop yang berkaitan dengan peningkatan 

softkill (my value / self development). b. Melakukan study banding ke perusahaan 

yang lebih berkembang yang sesuai. c. Menyelenggarakan seminar motivasi 

kepada karyawan yang sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. 

 

4.3.3 Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

 
Kepemimpinan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hasil 

pembuktian telah dilakukan melalui analisis data secara keseluruhan yang hasil- 

nya diperoleh dari pengaruh parsial dengan p-value sebesar 0,108 (lebih dari 

0,05). Memberikan bukti bahwa tidak ada hubungan langsung yang positif antara 

kepemimpinan dengan kinerja karyawan. Sedangkan hasil dari penelitian 

terdahulu A.Shadare Oluyasi dan Hamed.T (2009), Eko Santoso (2013) dan 

Rahmila S, Mahlia M, dan Nurdjannah H (2013) dimana terdapat pengaruh 

langsung antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

Hasil analisis ini tidak sesuai dengan apa yang dihipotesiskan oleh 

peneliti, kepemimpinan dalam PT. Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta 

belum mampu memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan saat ini. Walau- 

pun mempunyai pemimpin dengan sifat kepemimpinan yang baik, belum bisa 
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membuat kinerja karyawan daop 6 yogyakarta menjadi tinggi. Dan sebalik-nya 

seandainya kepemimpinan buruk maka kinerja karyawan belum tentu ikut buruk. 

Sedangkan untuk implikasi yang ditimbulkan dari pengaruh langsung 

antara variabel kepemimpinan terhadap kinerja karyawan sangatlah minim. 

Dikarenakan antara kepemimpinan dan kinerja karyawan tidak berpengaruh 

langsung. Perlu adanya variabel perantara yang menghubungkan antara ke- 

pemimpinan dan kinerja karyawan. 

4.3.4 Pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan 

 
Kemampuan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil 

pembuktian telah dilakukan melalui analisis data secara keseluruhan yang 

hasilnya diperoleh dari pengaruh parsial dengan p-value sebesar 0,110. 

Memberikan bukti bahwa tidak terdapat hubungan langsung yang positif antara 

kemampuan kerja dengan kinerja karyawan. Hal ini memberikan persepsi 

karyawan mengenai kemampuan kerja belum dapat meningkatkan kinerja 

karyawan PT. Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta. Pada dasarnya setiap 

kemampuan kerja yang baik akan mampu meningkatkan kinerja karyawan dengan 

baik. 

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian selanjutnya, 

dimana penelitian yang dilakukan Hariyanto (2012) kemampuan kerja 

menghasilkan pengaruh yang posititf terhadap kinerja karyawan, dengan 

kontribusi kemampuan kerja sebesar 17,5%. Sama halnya dengan penelitian 

Rahmatika (2014) kemampuan karyawan berpengaruh langsung terhadap kinerja 

karyawan sebesar 28.1%. Dan pengaruh tidak langsung kemampuan karyawan 
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terhadap kinerja karyawan dengan melihat keterkaitan dengan motivasi kerja 

sebesar 21.6%. Pada dasarnya adanya kemampuan kerja yang tinggi maka kinerja 

karyawan dapat meningkat, hal tersebut sangat berimbas pada produktifitas dan 

efektivitas dalam usaha untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan untuk implikasi yang ditimbulkan dari pengaruh langsung 

antara variabel kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan juga sangatlah 

minim. Dikarenakan antara kemampuan kerja dan kinerja karyawan tidak ber- 

pengaruh langsung. Perlu adanya variabel perantara yang menghubungkan antara 

kemampuan kerja dan kinerja karyawan. 

4.3.5 Pengaruh kepercayaan terhadap kinerja karyawan 

 
Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hasil pembuktian telah dilakukan melalui analisis data secara keseluruhan yang 

hasilnya dieroleh p-value sebesar 0,000. Besarnya harga p-value tersebut mem- 

berikan bukti bahwa terdapat hubungan langsung yang positif dan terhadap 

variabel kepercayaan dengan kinerja karyawan. Hal ini menjelaskan bahwa 

persepsi karyawan mengenai tingkat kepercayaan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan di lingkup PT. Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta. Diperkuat 

dengan hasil dari koefisien determinasi linier ganda model II dengan 0,601. Yang 

artinya kepercayaan karyawan terhadap organisasi juga ikut berpengaruh serentak 

dengan kepemimpinan dan kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Hasil analisis ini juga sesuai dengan apa yang dihipotesiskan oleh peneliti, 

tingkat kepercayaan karyawan terhadap organisasi dapat membantu dalam 

meningkatkan  kinerja  karyawan,  tetapi  dapat  juga  sebaliknya  yaitu  tingkat 
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kepercayaan yang berlebihan akan menghambat atau merusak kinerja karyawan. 

Pada dasarnya kinerja karyawan menjadi sangat penting, karena kinerja menjadi 

suatu ukuran keberhasilan karyawan dalam menjalankan tugas pekerjaannya. 

Sehingga dibutuhkan rasa kepercayaan karyawan yang besar atas kemampuan 

kerja dalam menjalankan setiap pekerjaannya. Kepercayaan karyawan dalam hal 

ini bukan semata-mata sebagai bentuk dari penyombongan diri, melaikan rasa 

dalam diri bahwa yakin dengan apa yang dilakukannya adalah benar dan mampu 

membantu kemajuan organisasinya asalkan tidak berlebihan. 

Namun dalam realita yang terjadi di daop 6 yogyakarta yaitu tingkat 

kepercayaan memperoleh nilai rata-rata keseluruhan hanya 3,18 (rendah). Dengan 

begitu tingat kinerja karyawan yang dinilai atasan juga mendapatkan nilai rata- 

rata keseluruhan 3,19 (rendah). Dengan begitu sudah sesuai dengan hasil 

pengukuran dan hipotesisnya dimana kepercayaan karyawan terhadap organisasi 

berpengaruh positif dengan kinerja karyawan. 

Dengan kepercayaan karyawan terhadap organisasi rendah ini tentunya akan 

berdampak terhadap perusahaan. dampak yang timbul antara lain: 

a) Sulitnya menjalin rasa percaya antar sesama karyawan, sehingga bekerja- 

nya secara individual. 

b) Sulit menyelesaikan masalah yang membutuhkan kerjasama tim. 

 
c) Masing-masing karyawan kurang siap dalam menghadapi setiap resiko 

dalam bekerjanya. 

d) Akan timbul rasa pesimis dari setiap karyawan dengan hasil pekerjaannya. 
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Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh rendahnya kepercayaan 

karyawan terhadap organisasi, maka peneliti memberikan beberapa masukan 

untuk membangun kembali rasa kepercayaannya tersebut. Adapun dengan cara: a. 

Memberikan tanggung jawab yang lebih kepada karyawan terhadap pekerjaan 

dibidangnya, b. Berikanlah reward dan pujian kepada para karyawan terhadap 

keberhasilan-nya dalam menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang maksimal, c. 

Mintalah saran atau libatkan dalam setiap organisasi, d. Berilah training yang 

dibutuhkan karyawan untuk meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap 

organisasi, e. Berikanlah motivasi kepada karyawan apabila karyawan men- 

dapatkan kegagalan dalam pekerjaannya. 

4.3.6 Pengaruh kepemimpinan (X1) dan Kemampuan Kerja (X2)  Terhadap 

kinerja karyawan (Y2) Melalui kepercayaan (Y1) 

Untuk menjelaskan secara lengkap pengaruh kepemimpinan (X1) dan 

kemampuan kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y2) melalui kepercayaan (Y1) 

dengan   menggunakan   persamaan   regresi   ganda   linier   model   II   adalah: 

 

 
 

Pengaruh tidak langsung variabel kepemimpinan (X1) terhadap variabel 

kinerja karyawan (Y2) melalui variabel kepercayaan (Y1). Dimana variabel ke- 

pemimpinan berpengaruh positif terhadap variabel kinerja karyawan melalui 

variabel kepercayaan. Hasil pengukuran dengan model persamaan sebagai berikut: 

(X1 Y1 Y2) = (0,540 x 0,524) + 0,191 = 0,474 

 
Sesuai dengan kenyataannya bahwa daop 6 yogyakarta mempunyai kepemimpin- 

an yang buruk terhadap kinerja karyawan yang rendah melalui kepercayaan karya- 
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wan terhadap organisasi yang rendah pula. Dengan begitu semua variabel saling 

terkait. Untuk membangun kinerja karyawan tentunya harus merubah ke- 

pemimpinan yang buruk menjadi kepemimpinan yang baik yang memiliki sifat 

rendah hati, jujur dan adil, berkomitmen tinggi, penyabar dan bersifat transparan 

kepada bawahannya. Dengan adanya ini maka akan membantu meningkatkan 

kepercayaan karyawan daop 6 yogyakarta menjadi tinggi dengan cara pemimpin 

memberikan tanggung jawab, memberikan reward, memberikan motivasi kepada 

karyawan yang gagal, dll. 

Upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan belumlah 

maksimal, terbukti penelitian ini masih menghasilkan variabel kepemimpinan, 

kepercayaan dan kinerja karyawan dibawah rata-rata. Dengan begitu perlu upaya 

yang lebih keras dan strategis untuk mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin. 

Pengaruh tidak langsung variabel kemampuan kerja (X2) terhadap variabel 

kinerja karyawan (Y2) melalui variabel kepercayaan (Y1). Variabel kemampuan 

kerja berpengaruh positif terhadap variabel kinerja karyawan melalui variabel 

kepercayaan. Hasil pengukuran dengan model persamaan sebagai berikut: 

(X1 Y1 Y2) = (0,263 x 0,524) + 0,166 = 0,304 

 
Sesuai dengan kenyataannya yang terjadi di daop 6 yogyakarta bahwa 

kemampuan kerja karyawan rendah terhadap kinerja karyawan rendah melalui 

kepercayaan karyawan terhadap organisasi juga rendah. Dengan variabel semua 

saling terkait, otomatis salah satu dari ketiga variabel terganggu maka hasilnya 

tidak optimal. Untuk meningkatkan kinerja karyawan daop 6 yogyakarta menjadi 

tinggi, harus di ubah dulu kemampuan kerja karyawan menjadi tinggi dengan 
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diadakan beberapa training, study banding, dan motivasi dari motivator. Apabila 

kemampuan kerja daop 6 yogyakarta sudah tinggi secara perlahan-lahan 

kepercayaan karyawan terhadap organisasi juga akan mengikuti tinggi. Dan 

nantinya setiap karyawan akan mempunyai kemampuan kerja yang tinggi dengan 

ciri-ciri karyawan memahami resiko dalam pekerjaannya, mempunyai kreatifitas, 

mampu memberikan solusi dari resiko bekerjanya, dan mampu beradaptasi dalam 

bekerja. 

Dari dua analisis pengaruh tidak langsung dimana kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan melalui kepercayaan menghasilkan 0,474 (47,4%), sedangkan 

kemampu-an kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepercayaan menghasilkan 

0,304 (30,4%). Dengan begitu antara kedua variabel kepemimpinan dan variebel 

kemampuan kerja lebih dominan variabel kepemimpinan dengan selisih 0,170. 

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu Eko Santoso (2013), Rahmila S, Mahlia 

M dan Nurdjannah H (2013) dengan hasil variabel kepemimpinan lebih dominan 

dari variabel lainnya. 

Hal ini sesuai dengan teori yang ada dan hasil ini juga sesuai dengan apa 

yang dihipotesiskan oleh peneliti, tingkat kepercayaan setiap karyawannya dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini tergantung pada seberapa besar tingkat 

kepercayaan yang dialami karyawan dalam lingkungan kerja. Pembuktian ini 

menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan mampu memediasi kepemimpinan dan 

kemampuan kerja untuk dapat meningkatkan kinerja karyawannya. Sedangkan 

menurut teori Natalman (2007) Kepercayaan sebagai kekuatan emosi yang 

dimulai  dengan  merasa  memiliki  harga  diri  dan  makna  diri  sehingga  kita 
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terpanggil untuk memancarkan pada orang lain. Tingkat keefektifan 

kepemimpinan tidak dapat mempengaruhi secara tidak langsung terhadap kinerja 

karyawan. Sedangkan menurut Moenir, (2006) bahwa kemampuan kerja dalam 

hubungannya dengan pekerjaan sebagai variabel individu. Kemampuan tidak 

dapat dipisahkan dengan konsep ketrampilan. Ketrampilan dalam hal ini 

merupakan sifat bawahan sejak lahir atau dipelajari yang memungkinkan seorang 

melakukan sesuatu yang bersifat mental atau fisik, maka ketrampilan dinyatakan 

sebagai kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan diper- 

gunakan dalam tugas. 


