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Kepempimpinan, Motivasi, Dan Komunikasi Interpersonal Dampaknya Terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Maxistar Intermoda Indonesia 

 
 

 

 
ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari 

Kepemimpinan, Motivasi, dan Komunikasi Interpersonal terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan pada PT. Maxistar Intermoda Indonesia. 

Penelitian ini didasari oleh beberapa teori yang mendukung penelitian, yang 

berhubungan dengan kepemimpinan, motivasi, komunikasi interpersonal, dan 

produktivitas kerja. Penelitian ini menggunakan data primer. Sampel pada penelitian 

ini adalah karyawan pada PT. Maxistar Intermoda Indonesia. Data penelitian diperoleh 

dari hasil penyebaran kuesioner. Setelah pengumpulan data selesai maka langsung 

dilakukan pengolahan data penelitian dengan melakukan pengujian regresi linier 

berganda untuk mengetahui hasil dari hubungan variabel yang diteliti dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 21. 

Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan 

Variabel Kepemimpinan, Motivasi, dan Komunikasi Interpersonal baik secara parsial 

maupun simultan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Maxistar Intermoda 

Indonesia dengan nilai kontribusi ( R Square ) sebesar 61,4% dan nilai F hitung sebesar 

35,008 > dari F tabel 2,74 adapun variabel yang paling dominan mempengaruhi 

produktivitas kerja adalah Variabel Kepemimpinan. 

 

Kata Kunci: Kepemimpinan (X1), Motivasi (X2), Komunikasi Interpersonal (X3) dan 

Produktivitas Kerja (Y) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang  

 

Sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat  menentukan keberhasilan 

perusahaan dalam mempertahankan  eksistensinya di dunia bisnis karena 

peranannya sebagai subyek  pelaksana kebijakan dan kegiatan operasi perusahaan. 

Perkembangan  zaman yang semakin pesat juga menuntut perusahaan agar 

dapat  meningkatkan produktivitas kerja karyawan guna menghadapi  persaingan 

dalam sektor bisnis mereka. Sumber daya manusia yang  dibutuhkan perusahaan 

setidaknya harus tepat dan berkualitas dalam  artian memiliki motivasi, mampu 

menerima arahan dari pemimpin,  serta mampu berkomunikasi dengan baik sebagai 

individu maupun  anggota dalam tim.  

Menurut Siagian dalam Agustin (2014) produktivitas kerja adalah  kemampuan 

menghasilkan barang/jasa dari berbagai sumber daya  dan kemampuan yang dimiliki 

oleh setiap pekerja/karyawan. Secara  umum, produktivitas dapat diartikan sebagai 

kemampuan  meningkatkan hasil kerja karyawan yang ditinjau dari sumber daya  yang 

dimiliki oleh setiap masing-masing individu. Menurut Hanaysha  (2016), produktivitas 

merupakan kemampuan karyawan dalam  mencapai tugas tertentu sesuai standar, 

kelengkapan, biaya dan  kecepatan sehingga pemanfaatan sumber daya manusia 

yang efisien  dan efektif dalam sebuah organisasi sangat penting untuk  meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi secara keseluruhan.   

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja menurut  Sutrisno 

(2012:104) adalah pelatihan, mental dan kemampuan fisik  karyawan, dan hubungan 

kepemimpinan atasan terhadap bawahan.  Menurut Simanjuntak dalam Agustin 

(2014) ada tiga faktor yang  mempengaruhi produktivitas kerja yaitu kualitas dan 

kemampuan fisik  karyawan, sarana pendukung, motivasi dan orientasi ke masa 

depan  yang lebih baik. Sedangkan menurut Robbins dalam Maurits (2010) 

produktivitas kerja karyawan dibagi ke dalam tiga bidang perilaku organisasi, dalam 

bidang organisasi, komunikasi dan kepemimpinan  termasuk faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja.   
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Berdasarkan uraian di atas kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja. Menurut Sutrisno  (2013:213) kepemimpinan 

adalah suatu proses kegiatan seseorang  untuk menggerakkan orang lain dengan 

memimpin, membimbing, dan  mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu 

agar mencapai hasil yang diharapkan.  

Faktor lain yang juga mempengaruhi produktivitas kerja adalah  motivasi. Rivai 

(2014:607) berpendapat bahwa motivasi adalah  serangkaian sikap dan nilai-nilai 

yang mempengaruhi individu untuk  mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan 

individu. Sikap dan  nilai-nilai tersebut merupakan suatu yang invisible yang 

memberikan  kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam 

mencapai  tujuan. Menurut Syahrial (2016), setiap melakukan pekerjaan  karyawan 

membutuhkan motivasi dalam dirinya yang dapat  membangkitkan antusiasme dan 

kegembiraan dalam bekerja.  

Selain kedua faktor di atas, produktivitas kerja juga dipengaruhi  oleh bagaimana 

komunikasi interpersonal berjalan di dalam  organisasi/perusahaan. Menurut 

Hardjana (2013:85), komunikasi  interpersonal adalah interaksi tatap muka antar dua 

atau beberapa  orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara 

langsung,  dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara  langsung 

pula. Seseorang yang memiliki produktivitas kerja tinggi  biasanya ditunjang oleh 

kemampuan komunikasi interpersonal yang  baik. Hal ini dikarenakan 

kemampuannya untuk memahami dan  memberikan umpan balik atas informasi yang 

diterimanya dan pada  akhirnya dapat mendorong produktivitas kerja.   

PT. Maxistar Intermoda Indonesia adalah perusahaan distribusi dan  pemasaran 

tekstil bermutu yang dikenal dengan merek "MAXISTYLE",  berdiri sejak tahun 1991 

dan berpusat di Jakarta. PT Maxistar  Intermoda Indonesia telah berpengalaman lebih 

dari 25 tahun  menghadirkan solusi terbaik dalam penyediaan tekstil dan 

batik  berkualitas tinggi untuk seragam korporasi dan koleksi pakaian high  fashion 

perancang ternama. Produk tekstilnya telah dipercaya  berbagai perusahaan nasional 

dan multinasional terkenal sebagai  bahan seragam yang memperkuat identitas 

perusahaan.   

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang penulis  lakukan pada PT. 

Maxistar Intermoda Indonesia, terdapat aspek  permasalahan yang dialami oleh 
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karyawan seperti ketidak jelasan  pemimpin dalam memberikan pengarahan, tidak 

adanya pemberian  motivasi baik secara finansial maupun non finansial, dan 

pemimpin  tidak mampu memecahkan masalah yang ada di dalam 

perusahaan.  Pernyataan tersebut juga di dukung dengan data hasil 

pencapaian  produktivitas kerja sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Target Produktivitas PT. Maxistar Intermoda Indonesia Tahun 2017- 2019 

Tahun Persentase 

Target 

Produksi 

(%) 

Realisasi 

Pencapaian 

Produksi 

(%) 

Selisih 

Pencapaian 

Produksi 

Kerja 

Karyawan 

(%) 

2017 100 79 21 

2018 100 88 12 

2019 100 67 33 

Sumber : PT. Maxistar Intermoda Indonesia  

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian  hasil 

produktivitas kerja PT. Maxistar Intermoda pada periode 2017 – 2019 mengalami 

penurunan. Hal ini terlihat dari target yang ditentukan  dengan realisasi yang terjadi 

belum optimal. Seperti pada kolom tahun  2019, realisasi yang dicapai hanya 67% dari 

100%.  

Kondisi dimana produktivitas kerja yang menurun ini dapat  disebabkan oleh 

aspek permasalahan yang penulis jabarkan di atas.  Kepemimpinan dalam PT. 

Maxistar Intermoda Indonesia tidak berjalan  dengan baik dan efektif. Bagaimana 

pemimpin dalam perusahaan tidak  mampu memberikan gagasan yang inovatif, visi 

dan misi yang kurang  jelas, penyampaian informasi yang tidak dapat dipahami 

oleh  karyawan, tidak di ikut sertakannya karyawan dalam pengambilan   keputusan 

bersama sehingga menimbulkan perasaan kurang dihargai  dan diakui sebagai bagian 

dari perusahaan. Pemimpin dalam  perusahaan juga tidak memberikan karyawan 

sarana untuk  menyalurkan pendapat, masukan, atau pun ide mereka 

dalam  meningkatkan produktivitas kerja. Pengawasan yang dilakukan  termasuk 

rendah sehingga karyawan merasa tidak ada kepedulian  pimpinan terhadap hasil 
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kerja mereka, namun ketika berhasil  mencapai target yang ditentukan pemimpin 

merasa bahwa hal itu  adalah pencapaian berkat kepemimpinannya dalam 

perusahaan. Sedangkan pemimpin yang baik seharusnya dapat 

memberikan  bimbingan bahkan bantuan ketika karyawan mengalami kesulitan 

dan  juga pengarahan yang jelas tentang apa yang seharusnya dikerjakan.  

Selain kepemimpinan yang kurang efektif, faktor lain yang juga  menyebabkan 

menurunnya produktivitas kerja adalah rendahnya  motivasi. Motivasi dapat 

dikatakan rendah apabila karyawan tidak merasakan adanya semangat dan dorongan 

yang diberikan oleh  pemimpin perusahaan. Pada PT. Maxistar Intermoda Indonesia 

ketika  penulis melakukan wawancara, rata-rata karyawan merasakan  kurangnya 

motivasi yang diterima sehingga menyebabkan turunnya  rasa bertanggung jawab 

terhadap keputusan individu, tidak adanya  perasaan antusias untuk mencapai 

prestasi dalam perusahaan,  karyawan bertindak sesukanya ketika menerima tugas, 

kemauan untuk  bekerja sama dengan sesama rekan kerja rendah, karyawan 

takut  untuk mengambil resiko, karyawan merasa tidak dapat 

menghormati  atasannya, dan hubungan yang kurang harmonis antar sesama 

rekan  kerja. Padahal karyawan perlu mendapatkan motivasi baik secara  finansial 

maupun non finansial, dalam hal ini seperti mendapatkan  komisi atau bonus ketika 

target berhasil dicapai atau diberikannya  uang lembur ketika karyawan harus bekerja 

di luar jam kerjanya.  

Meningkat atau menurunnya produktivitas kerja suatu perusahaan  dapat 

disebabkan oleh efektifnya komunikasi yang terjadi terutama  komunikasi 

interpersonal, karena dalam mencapai tujuan perusahaan  diperlukan kerja sama 

yang baik dimana kerja sama itu bisa terbentuk  apabila ada komunikasi yang baik 

pula. Komunikasi juga menyangkut  bagaimana atasan memotivasi, memberi 

perintah dan memimpin  pegawainya, sebaliknya komunikasi yang tidak efektif 

dapat  menghambat peningkatan produktivitas kerja karyawan. Hasil  wawancara 

pada PT. Maxistar Intermoda Indonesia memperlihatkan  bahwa komunikasi 

interpersonal menjadi salah satu aspek  permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari 

karyawan tidak mau membuka  diri terhadap gagasan rekan sekerja/atasan, tidak 

memberikan  pendapat secara jujur, rendahnya perasaan menghargai diri 

sendiri,  tidak menganggap pentingnya perasaan menghargai atasan atau  rekan 
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kerja, tidak adanya rasa peduli terhadap masalah yang menimpa  orang lain, tidak 

memberikan bantuan mengenai pekerjaan orang lain,  karyawan tidak mendukung 

keputusan atau gagasan baru apabila dirasa tidak sesuai dengan dirinya, dan tidak 

mau menerima kritik atau pun mendengarkan keluhan mengenai diri sendiri.  

Masalah mengenai bagaimana produktivitas kerja dapat  ditingkatkan 

merupakan harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan.  Dengan banyaknya faktor 

yang dapat diteliti untuk meningkatkan  produktivitas. Ada tiga faktor yang 

diperhatikan dan dipertimbangkan  pada PT. Maxistar Intermoda Indonesia yaitu 

Kepemimpinan, Motivasi  dan Komunikasi Interpersonal. 

Penelitian mengenai produktivitas kerja telah dilakukan oleh beberapa peneliti, 

diantaranya dilakukan oleh Nurul Diah Anggraeni (2019), et al berhasil membuktikan 

bahwa dapat pengaruh signifikan dari kepemimpinan terhadap produktivitas kerja. 

Sedangkan variable komunikasi terdapat pengaruh positif   secara signifikan terhadap 

produktivitas. Dalam penelitian Vico Wetri Rumandor (2013) tentang produktivitas 

kerja menunjukkan secara simultan, motivasi, disiplin kerja dan kepemimpinan 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Motivasi dan kepemimpinan berpengaruh 

positif tetapi tidak signifikan terhadap produktivitas kerja. Disiplin kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Hasil ini berarti disiplin kerja 

mempengaruhi secara positif terhadap produktivitas kerja dan nilainya signifikan 

terhadap produktivitas kerja.  

Menurut penelitian Septeria Noor Yuliansa (2018) tentang produktivitas 

menunjukkan variable motivasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. 

Menurut penelitian Maxie A. J. Liando (2019) tentang produktivitas terdapat 

hubungan yang signifikan antara komunikasi interpersonal dengan produktivitas 

kerja. Variasi yang terjadi ditentukan oleh komunikasi interpersonal. Hubungan 

antara komunikasi interpersonal dengan produktivitas kerja mempunyai arah yang 

positif.  

Dari uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan  penelitian 

dengan judul “KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL 

DAMPAKNYA TERHADAP  PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. 

MAXISTAR  INTERMODA INDONESIA DI JAKARTA UTARA”.  
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1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Bedasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan maka penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui Kepemimpinan terhadap produktivitas kerja 

2. Untuk mengetahui Motivasi terhadap produktivitas kerja 

3. Untuk mengetahui Komunikasi Interpersonal terhadap produktivitas kerja 

4. Untuk mengetahui Kepemimpinan, Motivasi, Komunikasi Interpersonal  terhadap 

produktivitas kerja 

 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagi 

pihak antara lain :  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai  sumber informasi 

dalam menjawab permasalahan-permasalahan  yang terjadi di dalam 

organisasi/perusahaan. Selain itu penelitian  ini juga diharapkan dapat menjadi 

referensi dalam bidang  manajemen, menjadi pelengkap dari peneliti terdahulu, 

serta  menjadi acuan dalam menciptakan produktivitas kerja yang baik.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Institusi  

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan hasil  skripsi yang baik 

guna memperoleh gelar sarjana S-1 dan  menjadi suatu bahan pustaka atau 

referensi bagi mahasiswa  atau mahasiswi yang mempunyai minat untuk 

meneliti  mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  produktivitas kerja 

karyawan.  

b. Bagi Perusahaan 

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan  masukan atau 

pembelajaran yang baik bagi perusahaan. Dapat  menyikapi masalah karyawan 

yang menyangkut kepemimpinan,  motivasi, dan komunikasi interpersonal 

sehingga dapat  meningkatkan produktivitas kerja pada perusahaan. 

c. Bagi Mahasiwa 

Untuk menambah wawasan ilmu dalam bidang manajemen sumber daya manusia 

serta sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya. 
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1.3 Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan  masalah adalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap  produktivitas kerja karyawan 

pada PT. Maxistar Intermoda  Indonesia. 

2. Apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja  karyawan pada PT. 

Maxistar Intermoda Indonesia.  

3. Apakah terdapat pengaruh komunikasi interpersonal terhadap  produktivitas kerja 

karyawan pada PT. Maxistar Intermoda Indonesia.  

4. Apakah terdapat pengaruh antara kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi 

interpersonal secara bersama-sama terhadap  produktivitas kerja karyawan pada PT. 

Maxistar Intermoda  Indonesia.  
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BAB II  

KAJIAN LITERATUR 
 

 
2.1 Landasan Teori 

1. Produktivitas Kerja 

 Pengertian Produktivitas Kerja 

Menurut Hanaysha (2016), produktivitas merupakan kemampuan karyawan dalam 

mencapai tugas tertentu sesuai standar, kelengkapan, biaya dan kecepatan sehingga 

pemanfaatan sumber daya manusia yang efisien dan efektif dalam sebuah organisasi 

sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara keseluruhan. 

 Dimensi dan Indikator Produktivitas Kerja 

Menurut Sedarmayanti (2009) produktivitas mengandung pengertian sikap mental 

yang selalu mempunyai pandangan “mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari 

kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini”. Sikap-sikap mental yang produktif antara 

lain menyangkut sikap motivatif, disiplin, kreatif, inovatif, dinamis, profesional dan 

berjiwa perjuangan. 

Dimensi dan indikator dalam produktivitas ini adalah: 

Dimensi Efisiensi yang terdiri dari empat indikator yakni; 

1) Hubungan kerja sesama bawahan. 

2) Hubungan kerja dengan atasan. 

3) Jaminan pemeliharaan kesehatan 

4) Jaminan sosial ketenagakerjaan 

Dimensi Efektivitas yang terdiri dari dua indikator yakni; 

1) Etika kerja 

2) Disiplin kerja 

Dimensi Kualitas yang terdiri dari dua indikator yakni; 

1) Kecakapan 

2) Pengalaman kerja 
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2. Kepemimpinan 

 Pengertian Kepemimpinan 

 Menurut Sutrisno (2013:213) kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang 

untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi 

orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. 

 Dimensi dan Indikator Kepemimpinan 

 Menurut Thoha (2010:52), dimensi kepemimpinan dapat dilihat dari fungsi 

kepemimpinan dan hubungannya dengan peningkatan aktivitas dan efisiensi organisasi, 

yaitu: 

Fungsi kepemimpinan sebagai inovator 

1) Kemampuan pimpinan dalam berinovasi. 

2) Kemampuan pimpinan dalam konseptual. 

Fungsi kepemimpinan sebagai komunikator 

1) Kemampuan menyampaikan maksud dan tujuan komunikasi. 

2) Kemampuan pimpinan dalam memahami, mengerti dan mengambil intisari 

pembicaraan. 

Fungsi kepemimpinan sebagai motivator 

1) Kemampuan pimpinan mendorong pegawai untuk bekerja sesuai tanggung 

jawabnya. 

2) Kemampuan pimpinan memberikan sumbangan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan 

organisasi. 

Fungsi kepemimpinan sebagai kontroler 

1) Kemampuan pimpinan dalam melakukan pengawasan. 

2) Kemampuan pimpinan dalam pemakaian sumber daya. 

3. Motivasi 

 Pengertian Motivasi 

Menurut Rivai (2014:607) berpendapat bahwa motivasi adalah serangkaian sikap dan 

nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan 

tujuan individu. 

 

 Dimensi dan Indikator Motivasi 
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 Menurut McClelland dalam Hasibuan (2016:95) dimensi dan indikator motivasi adalah: 

Kebutuhan untuk berprestasi 

1) Bertanggung jawab pribadi dalam mengambil keputusan. 

2) Antusias berprestasi tinggi. 

3) Konsisten menjalankan tugas sesuai dengan keputusan yang telah di sepakati. 

Kebutuhan untuk berafiliasi 

1) Keinginan untuk bekerja dengan orang lain. 

2) Keinginan mengambil resiko. 

3) Keinginan bekerja lebih baik dari orang lain. 

Kebutuhan untuk berkuasa 

1) Komunikasi kepada sesama karyawan. 

2) Pemimpin terhadap bawahannya. 

3) Kerjasama antar karyawan. 

4. Komunikasi Interpersonal 

 Pengertian Komunikasi Interpersonal 

Menurut Hardjana (2013:85), komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antar dua 

atau beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung, dan 

penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula. 

 Dimensi dan Indikator Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi Interpersonal dalam penelitian ini akan diukur dengan beberapa indikator 

yaitu sebagai berikut (Thoha, 2013): 

Keterbukaan 

Aspek keinginan untuk terbuka bagi setiap orang yang berinteraksi dengan orang lain 

dan keinginan untuk menanggapi secara jujur semua informasi yang datang kepadanya. 

Empati 

Empati yakni mencoba merasakan dalam cara yang sama dengan perasaan orang lain. 

Dukungan 

Komunikasi interpersonal akan tercapai secara efektif apabila adanya dukungan. 

Dukungan ada kalanya terucapkan dan ada kalanya tidak terucapkan. Gerakan anggukan 

kepala, kedipan, mata, senyum atau tepukan tangan merupakan dukungan positif yang 

tak terucapkan. 
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Kepositifan 

Komunikasi Interpersonal akan berhasil jika terdapat perhatian yang positif terhadap diri 

seseorang, perasaan positif terhadap seseorang itu dikomunikasikan dan suatu 

perasaan positif dalam situasi komunikasi umum amat bermanfaat untuk 

mengefektifkan kerjasama.  

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

Hubungan antara Kepemimpinan, Motivasi, Komunikasi Interpersonal terhadap  

Produktivitas Kerja 

 

 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan 

perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Oleh karena 

itu berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini yaitu 

: 

1. Hipotesis Pertama (H1) 

Hubungan Kepemimpinan terhadap Produktivitas Kerja Kunci dari pengertian 

kepemimpinan adalah bagaimana seorang individu dapat mempengaruhi atau 

H1 

H2 

H3 

H4 

Produktivitas Kerja 

(Y) 

Komunikasi 
Interpersonal 

(X3) 

Motivasi 

(X2) 

Kepemimpinan 

(X1) 
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menggerakkan individu lainnya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam 

perusahaan pemimpin bukan hanya individu yang memiliki wewenang dan kuasa 

terhadap karyawan melainkan individu yang mengatur dan mengotrol bagaimana 

karyawan akan menyelesaikan tugas dengan baik, efektif, dan efisien. 

Dengan demikian dalam penelitian ini diajukan hipotesis 

Ha : Terdapat pengaruh Kepemimpinan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. 

Maxistar Intermoda Indonesia. 

Ho : Tidak terdapat Kepemimpinan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. 

Maxistar Intermoda Indonesia. 

2. Hipotesis Kedua (H2) 

Setiap perusahaan selalu mengharapkan karyawan memiliki motivasi yang tinggi, 

karena dengan adanya tingginya motivasi tersebut akan meningkatkan produktivitas 

kerjanya. Karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan bekerja sesuai dengan 

standar yang berlaku dan sesuai waktu yang telah ditetapkan, memerlukan sedikit 

pengawasan, dan membantu menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk bekerja 

Dengan demikian dalam penelitian ini diajukan hipotesis 

Ha : Terdapat pengaruh Motivasi terhadap ProduktivitasKerja Karyawan pada PT. 

Maxistar Intermoda Indonesia. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh Motivasi terhadap Produktivitas  Kerja Karyawan pada PT. 

Maxistar Intermoda Indonesia 

 

3. Hipotesis Ketiga (H3) 

Komunikasi interpersonal sangat berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas 

kerja pegawai, sebab komunikasi menjadi kunci utama kesuksesan suatu pekerjaan, bila 

dari awal saja komunikasi yang terjalin kurang baik maka tentu saja pada akhirnya maksud 

dan tujuan dari apa yang ingin disampaikan tidak akan terwujud sebagaimana yang 

diharapkan. 

Dengan demikian dalam penelitian ini diajukan hipotesis 

Ha : Terdapat pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

pada PT. Maxistar Intermoda Indonesia. 
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Ho : Tidak  terdapat  pengaruh  Komunikasi  Interpersonal  terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan pada PT. Maxistar Intermoda Indonesia. 

4. Hipotesis Keempat (H4) 

Hubungan Kepemimpinan, Motivasi dan Komunikasi Interpersonal setelah melihat 

penjelasan diatas bahwa ketiga faktor tersebut diduga terdapat pengaruh secara parsial, 

maka perlu juga diajukan hipotesis secara simultan. 

Dengan demikian dalam penelitian ini diajukan hipotesis  

Ha : Terdapat pengaruh antara Kepemimpinan, Motivasi, dan Komunikasi Interpersonal 

terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Maxistar Intermoda Indonesia 

Ho : Tidak terdapat pengaruh  antara  Kepemimpinan,  Motivasi, dan Komunikasi 

Interpersonal terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Maxistar Intermoda 

Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
3.1 Populasi dan Sampel 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif diperoleh melalui 

kuesioner dan wawancara. Penelitian yang datanya diperoleh dari kuesioner yang 

mengggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sample melalui penelitian dengan 

kuesioner yang diberikan secara online kepada responden dari objek penelitian dan 

melakukan wawancara dengan beberapa karyawan. Populasi obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015:135) diambil sejumlah karyawan pada PT. 

Maxistar Intermoda Indonesia dengan jumlah karyawan sebanyak 85 orang.  

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode random sampling karena mengambil 

samplenya penulis “mencampur” segala macam subjek yang terdapat pada populasi 

sehingga subjek yang terdapat pada populasi di anggap sama dan cara yang digunakan 

adalah dengan mengedarkan kuisioner kepada karyawan PT. Maxistar Intermoda Indonesia. 

Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan  rumus Slovin dalam Tommy 

(2015:78). Jumlah sampel 70. 

 
3.2 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini terdiri dari empat variabel pokok yaitu: Kepemimpinan (X1), Motivasi (X2), 

dan Komunikasi Interpersonal (X3) sebagai variabel bebas/independent dan Produktivitas 

Kerja (Y) sebagai variabel terikat/dependent. Operasionalisasi variabel diperlukan untuk 

menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, 

sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai 

dengan judul penelitian. Agar lebih jelas tentang operasional variabel maka dapat dilihat dari 

tabel 3.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1  Operasional Variabel 
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Variabel Dimensi Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepemimpinan 

(X1) 

 

 

Inovator 

1. Kemampuan inovasi 

2. Kemampuan konseptual 

 

 

 

Komunikator 

3. Kemampuan menyampaikan

 maksud dan tujuan 

komunikasi 

4. Kemampuan pimpinan dalam 

memahami, mengerti, dan 

mengambil intisari pembicaraan 

 

 

 

Motivator 

5. Kemampuan pimpinan mendorong 

pegawai untuk bekerja sesuai 

dengan tanggung jawabnya 

6. Kemampuan pimpinan 

memberikan sumbangan terhadap 

keberhasilan pencapaian tujuan 

organisasi 

 

Kontroler 

7. Kemampuan pemimpin dalam 

melakukan pengawasan 

  
8. Kemampuan pimpinan dalam 

pemakaian sumber daya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebutuhan 

untuk 

berprestasi 

1. Bertanggung jawab pribadi dalam 

mengambil keputusan 

2. Antusias berprestasi tinggi 

3. Konsisten menjalankan tugas 

sesuai dengan keputusan yang 

telah disepakati 

 

 

Kebutuhan 

4. Keinginan untuk bekerja dengan 

orang lain 

5. Keinginan mengambil resiko 
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Motivasi 

(X2) 

untuk 

berafiliasi 

6. Keinginan bekerja lebih baik dari 

orang lain 

 

Kebutuhan 

untuk 

berkuasa 

7. Komunikasi kepada sesama 

karyawan 

8. Pemimpin terhadap bawahannya 

9. Kerjasama antar karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi 

Interpersonal 

(X3) 

 

 

 

Keterbukaan 

1. Membuka diri terhadap gagasan 

dan pendapat orang lain 

2. Memberikan tanggapan secara 

jujur mengenai gagasan atau ide 

rekan kerja dan atasan. 

 

 

Perilaku 

Positif 

3. Mempunyai perasaan menghargai 

diri sendiri. 

4. Perasaan menghargai orang lain 

(rekan sekerja dan atasan / 

bawahan). 

 

 

Empati 

5. Ikut merasakan masalah atau 

musibah yang menimpa rekan 

sekerja / atasan. 

6. Mampu menempatkan diri 

apabila ada rekan yang 

membutuhkan bantuan. 

 

 

Perilaku Suportif 

7. Mendukung gagasan / ide rekan 

dan atasan apabila sesuai dengan 

dirinya. 

8. Bersedia mendengarkan keluhan 

tentang diri sendiri. 

 

 

 

Efektivitas 

1. Etika kerja 

2. Disiplin kerja 
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Produktivitas 

Kerja (Y) 

 

 

 

 

Efisiensi 

3.Hubungan dengan sesama bawahan 

(rekan sekerja) 

4. Hubungan kerja dengan atasan 

5. Jaminan pemeliharaan kesehatan 

6. Jaminan sosial ketenagakerjaan 

 

Kualitas 

7. Kecakapan 

8. Pengalaman kerja 

 

Sumber : diolah oleh penulis 

 

3.3 Rancangan Analisis 
 

Analisis data yang dilakukan uji statistik deskriptif, selanjutnya uji instrument data 

dengan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dengan normalitas, multikolinearitas, 

dan heteroskedastisitas, dan uji hipotesis dengan Uji regresi, Uji t, Uji f, dan uji R2. Dalam 

pengolahan data penelitian ini menggunakan program SPSS 21. Untuk memperoleh 

gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang 

lain.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1  Uji Analisis Statistik Deskriptif  

Data statistik deskriptif 

Tabel 4.1 Deskripsi Variabel Kepemimpinan (X1) Descriptive 

Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

X1.1 70 1 5 4.4

4 

.942 

X1.2 70 1 5 4.3

6 

.835 

X1.3 70 1 5 4.3

4 

.883 

X1.4 70 1 5 4.4

7 

.675 

X1.5 70 1 5 4.2

7 

1.048 

X1.6 70 1 5 4.2

9 

.870 

X1.7 70 1 5 3.9

4 

1.034 

X1.8 70 1 5 4.3

3 

.812 

Valid N 

(listwise) 

70     

Sumber : Diolah penulis 

Total rata-rata variabel Kepemimpinan 4,31  

Berdasarkan tabel 4.1 deskripsi variabel Kepemimpinan (X1), dapat diketahui 

bahwa indikator “Kemampuan pimpinan dalam memahami, mengerti, dan 
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mengambil intisari pembicaraan” memperoleh nilai rata-rata sangat tinggi sebesar 

4,47 dengan item pernyataan “Pimpinan dapat menangkap maksud dari informasi 

yang saya sampaikan”. Dalam hal ini karyawan PT. Maxistar Intermoda Indonesia 

merasa bahwa pimpinan dapat memahami setiap maksud dari informasi yang 

disampaikan sehingga minimnya terjadi kesalahpahaman informasi. Sedangkan 

indikator “Kemampuan pemimpin dalam melakukan pengawasan” memperoleh nilai 

rata-rata terendah sebesar 3,94 dengan item pernyataan “Pengawasan yang 

dilakukan oleh pimpinan terhadap tugas yang saya kerjakan kurang efektif.” 

Dalam hal ini berarti karyawan masih merasa bahwa pengawasan yang dilakukan 

oleh pimpinan dirasa kurang efektif, ada atau tidak adanya pengawasan tidak akan 

mempengaruhi hasil kerja para karyawan. Namun, walaupun demikian dilihat dari 

sebaran kelasnya indikator ini masih termasuk ke dalam kategori tinggi. 

 Dilihat dari skor total rata-rata variabel Kepemimpinan berada pada klasifikasi 

sangat tinggi dengan skor 4,31 dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan sangat 

dirasakan oleh para karyawan PT. Maxistar Intermoda Indonesia dan telah terpenuhi 

dengan baik. 

 

Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Motivasi (X2) Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximum Mean Std. Deviation 

X2.1 7

0 

2 5 4.6

3 

.663 

X2.2 7

0 

1 5 4.4

0 

.689 

X2.3 7

0 

1 5 4.5

0 

.676 

X2.4 7

0 

1 5 4.2

4 

.892 

X2.5 7

0 

1 5 4.3

1 

.843 

X2.6 7

0 

1 5 4.3

9 

.786 

X2.7 7 1 5 4.3 .743 



 

20 
 

0 6 

X2.8 7

0 

2 5 4.4

1 

.648 

X2.9 7

0 

2 5 4.4

3 

.650 

Valid N (listwise) 7

0 

    

Sumber : Diolah penulis  

Total rata-rata variabel Motivasi 4,41 

Berdasarkan tabel 4.2 deskripsi variabel Motivasi (X2), dapat diketahui bahwa 

indikator “Bertanggung jawab pribadi dalam mengambil keputusan” memperoleh 

nilai rata-rata sangat tinggi sebesar 4,63 dengan item pernyataan “Saya merasa 

bertanggung jawab atas pengambilan keputusan secara pribadi”. Dalam hal ini para 

karyawan merasa bertanggung jawab dengan pengambilan keputusan yang 

dilakukan secara pribadi. Sedangkan indikator “Keinginan untuk bekerja dengan 

orang lain” memperoleh nilai rata- rata terendah sebesar 4,24 dengan item 

pernyataan “Bekerja sama dengan orang lain atau rekan dalam tim tidak menjadi 

masalah untuk saya”. 

Dalam hal ini berarti beberapa karyawan PT. Maxistar Intermoda Indonesia 

masih merasakan adanya ketidak inginan untuk bekerja secara bersama-sama. 

Namun walaupun demikian dilihat dari sebaran kelasnya indikator ini masih termasuk 

ke dalam kategori tinggi. Dilihat dari skor total rata-rata variabel motivasi berada 

pada klasifikasi sangat tinggi dengan skor 4,41 dapat disimpulkan bahwa Motivasi 

dapat dirasakan oleh para karyawan PT. Maxistar Intermoda Indonesia dan sudah 

terpenuhi dengan baik. 

 

Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Komunikasi Interpersonal Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X3.1 70 2 5 4.66 .634 

X3.2 70 1 5 4.41 .807 

X3.3 70 1 5 4.40 .969 

X3.4 70 1 5 4.37 .820 
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X3.5 70 2 5 4.46 .652 

X3.6 70 1 5 4.49 .697 

X3.7 70 1 5 4.39 .767 

X3.8 70 2 5 4.43 .672 

Valid N (listwise) 70     

Sumber : Diolah penulis 

Total rata-rata variabel Komunikasi Interpersonal 4,45 

Dari tabel deskripsi variabel Komunikasi Interpersonal, dapat diketahui bahwa 

indikator dengan nilai rata-rata paling tinggi adalah “Membuka diri terhadap gagasan 

dan pendapat orang lain” dengan skor 4,66 dengan item pernyataan “Saya dapat 

menerima ide atau pun pendapat dari rekan kerja atau pimpinan”. Hal ini berarti bahwa 

para karyawan dapat membuka diri dengan cara menerima saran atau pun ide dari 

rekan kerja atau pimpinan mereka, sehingga tercipta komunikasi yang lebih baik. 

Sedangkan nilai rata-rata paling rendah terdapat pada indikator “Perasaan 

menghargai orang lain (rekan sekerja dan atasan / bawahan)” dengan skor 4,37 dengan 

item pernyataan “Saya menghargai setiap individu di dalam perusahaan agar tercipta 

hubungan yang baik”. Namun walaupun demikian dilihat dari sebaran kelasnya 

indikator ini masih termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Total keseluruhan rata-

rata variabel Komunikasi Interpersonal berada pada klasifikasi sangat tinggi dengan skor 

sebesar 4,45. Dapat diartikan bahwa Komunikasi Interpersonal di dalam PT. Maxistar 

Intermoda Indonesia berjalan dengan baik. 
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Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Produktivitas Kerja (Y) Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y.1 70 1 5 4.67 .847 

Y.2 70 1 5 4.43 .957 

Y.3 70 1 5 4.31 1.161 

Y.4 70 1 5 4.40 .923 

Y.5 70 1 5 4.46 .736 

Y.6 70 1 5 4.51 .756 

Y.7 70 1 5 4.50 .697 

Y.8 70 3 5 4.71 .515 

Valid N 

(listwise) 

70     

Sumber : Diolah penulis 

Total rata-rata variabel Produktivitas Kerja 4,50 

Dari tabel 4.4 deskripsi variabel Produktivitas Kerja, dapat diketahui bahwa 

indikator dengan nilai rata-rata yang paling tinggi adalah “Pengalaman kerja” dengan 

skor 4,71 dengan item pernyataan “Pengalaman kerja yang saya miliki membantu 

dalam meningkatkan produktivitas kerja”. Hal ini dapat diartikan bahwa karyawan 

merasa terbantu dengan pengalaman kerja yang mereka miliki sehingga 

produktivitas kerja karyawan dapat ditingkatkan. 

Sedangkan nilai rata-rata paling rendah terdapat pada indikator “Hubungan kerja 

dengan sesama bawahan (rekan sekerja)” dengan skor 4,31. Namun walaupun 

demikian dilihat dari sebaran kelasnya indikator ini masih termasuk ke dalam kategori 

sangat tinggi. Dengan skor total keseluruhan rata-rata variabel Produktivitas Kerja 

sebesar 4,50 maka dapat disimpulkan bahwa Produktivitas Kerja pada Karyawan PT. 

Maxistar Intermoda Indonesia berada pada klasifikasi sangat tinggi. 
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4.2 Uji Instrumen Data 

4.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilaksanakan dengan rumus korelasi Bivariate Pearson dengan alat 

bantu program SPSS versi 21. Item angket dalam uji validitas dinyatakan valid jika nilai 

Rhitung > Rtabel pada nilai signifikansi 5%. Sebaliknya item dikatakan tidak valid jika 

nilai Rhitung < Rtabel pada nilai signifikansi 5%. Adapun ringkasan dari uji validasi 

masing-masing variabel dijabarkan berikut ini: 

Tabel 4.5 Uji Validitas Data Kepemimpinan (X1) 

Kuesioner 

X1 

Nilai R 

hitung 

Nilai R 

tabel 

Nilai 

sig 

Keputusan 

X1.1 0,497 0,235 0,000 Valid 

X1.2 0,661 0,235 0,000 Valid 

X1.3 0,648 0,235 0,000 Valid 

X1.4 0,712 0,235 0,000 Valid 

X1.5 0,649 0,235 0,000 Valid 

X1.6 0,736 0,235 0,000 Valid 

X1.7 0,613 0,235 0,000 Valid 

X1.8 0,695 0,235 0,000 Valid 

Sumber : Data diolah penulis 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dari hasil uji validitas data Kepemimpinan (X1) 

dapat dilihat bahwa nilai pada kolom R hitung mempunyai nilai lebih besar 

dibandingkan dengan kolom R tabel yaitu sebesar 0,235. Sesuai dengan penjelasan 

sebelumnya, maka terbukti bahwa masing-masing hasil pada butir instrument 

kuisioner X1.1 – X1.8 dinyatakan valid. 
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Tabel 4.6 Uji Validitas Data Motivasi (X2) 

Kuesioner X2 Nilai R hitung Nilai R tabel Nilai sig 
Keputusan 

X2.1 0,371 0,235 0,000 Valid 

X2.2 0,471 0,235 0,000 Valid 

X2.3 0,384 0,235 0,000 Valid 

X2.4 0,445 0,235 0,000 Valid 

X2.5 0,537 0,235 0,000 Valid 

X2.6 0,586 0,235 0,000 Valid 

X2.7 0,682 0,235 0,000 Valid 

X2.8 0,558 0,235 0,000 Valid 

X2.9 0,401 0,235 0,000 Valid 

Sumber : Data diolah penulis 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dari hasil uji validitas data Motivasi (X2) dapat 

dilihat bahwa nilai pada kolom R hitung mempunyai nilai lebih besar dibandingkan 

dengan kolom R tabel yaitu sebesar 0,235. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, 

maka terbukti bahwa masing-masing hasil pada butir instrument kuisioner X2.1 – 

X2.9 dinyatakan valid. 

 

Tabel 4.7 Uji Validitas Data Komunikasi Interpersonal (X3) 

Kuesioner X3 Nilai R hitung Nilai R tabel Nilai sig 
Keputusan 

X3.1 0,361 0,23

5 

0,000 Valid 

X3.2 0,604 0,23

5 

0,000 Valid 

X3.3 0,543 0,23

5 

0,000 Valid 

X3.4 0,594 0,23

5 

0,000 Valid 

X3.5 0,470 0,23

5 

0,000 Valid 
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X3.6 0,509 0,23

5 

0,000 Valid 

X3.7 0,649 0,23

5 

0,000 Valid 

X3.8 0,544 0,23

5 

0,000 Valid 

Sumber : Data diolah penulis 

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dari hasil uji validitas data Komunikasi 

Interpersonal (X3) dapat dilihat bahwa nilai pada kolom R hitung mempunyai nilai 

lebih besar dibandingkan dengan kolom R tabel yaitu sebesar 0,235. Sesuai dengan 

penjelasan sebelumnya, maka terbukti bahwa masing-masing hasil pada butir 

instrument kuisioner X3.1 – X3.8 dinyatakan valid. 

 

Tabel 4.8 Uji Validitas Data Produktivitas Kerja (Y) 

Kuesioner Y Nilai R hitung Nilai R tabel Nilai sig 
Keputusan 

Y.1 0,322 0,235 0,000 Valid 

Y.2 0,432 0,235 0,000 Valid 

Y.3 0,745 0,235 0,000 Valid 

Y.4 0,547 0,235 0,000 Valid 

Y.5 0,550 0,235 0,000 Valid 

Y.6 0,726 0,235 0,000 Valid 

Y.7 0,466 0,235 0,000 Valid 

Y.8 0,545 0,235 0,000 Valid 

Sumber : Data diolah penulis 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dari hasil uji validitas data Produktivitas Kerja (Y) 

dapat dilihat bahwa nilai pada kolom R hitung mempunyai nilai lebih besar 

dibandingkan dengan kolom R tabel yaitu sebesar 0,235. Sesuai dengan penjelasan 

sebelumnya, maka terbukti bahwa masing-masing hasil pada butir instrument 

kuisioner Y.1 – Y.8 dinyatakan valid. 
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4.2.2  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji cronbach’s alpha (α) 

dengan ketentuan jika α > 0,60 maka dikatakan reliabel. Sebaliknya apabila α < 0,60 

maka dikatakan tidak reliabel. 

Tabel 4.9 Uji Reliabilitas Variabel 

Variabel 
cronbach’s 

alpha Hitung 

cronbach’s 

alpha tabel 

Keterangan 

Kepemimpinan (X1) 
0,796 0,60 Reliabel 

Motivasi (X2) 
0,610 0,60 Reliabel 

Komunikasi Interpersonal 

(X3) 

 

0,645 

 

0,60 

 

Reliabel 

Produktivitas Kerja (Y)  

0,645 

 

0,60 

 

Reliabel 

Sumber : Diolah penulis 

Dari hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas angket 

Kepemimpinan (X1) sebesar 0.796, angket Motivasi (X2) sebesar 0.610, angket 

Komunikasi Interpersonal (X3) sebesar 0.645, dan angket Produktivitas Kerja (Y) 

sebesar 0,645. Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas tersebut dapat disimpulkan 

bahwa semua angket dalam penelitian ini reliabel atau konsisten, sehingga dapat 

digunakan sebagai instrumen penelitian.  
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4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

Dari uji normalitas dapat diketahui data sebagai berikut : 

 

Gambar 2 Uji Normalitas dengan P-P Plot 

Sumber : Data diolah penulis dengan SPSS 21 

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa data penelitian memenuhi asumsi 

normalitas. Karena pada  gambar dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti garis diagonal. 

 

Tabel 4.10 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N  70 

 

Normal Parametersa,b 

Mean 

Std. Deviation 

.0000000 

2.24605688 

 Absolute .072 

Most Extreme Differences Positive .072 

 Negative -.049 

Kolmogorov-Smirnov Z  .602 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .861 
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4.3.1.1 Test distribution is Normal. 

4.3.1.2 Calculated from data. 

Sumber : Data diolah penulis dengan SPSS 21 

 

Uji ini dapat dilihat dari hasil Asym Sig (2-tailed). Uji normalitas berdasarkan 

Kolmogorov-Smirnov Test yang baik, memiliki hasil Asymp.Sig. harus lebih besar dari 

0,05. 

Berdasarkan uji normalitas diketahui nilai signifikansi sebesar 0,861 > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. 

 

4.3.2 Uji Multikolinearitas 

Dari uji multikolinearitas  dapat diketahui data sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Toleranc

e 

VIF 

 Kepemimpinan .708 1.412 

1 Motivasi .823 1.216 

 Komunikasi 

Interpersonal 

.761 1.314 

4.3.2.1 Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

Sumber : Data diolah penulis dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa patokan nilai VIF < 10,00 dan 

Tolerance > 0,10 yaitu pada variabel Kepemimpinan terdapat nilai VIF sebesar 1,412 

dan Tolerance 0,708, pada variabel Motivasi terdapat nilai VIF sebesar 1,216 dan 

Tolerance 0,823, dan pada variabel Komunikasi Interpersonal terdapat nilai VIF 

sebesar 1,314 dan Tolerance 0,761. Maka dari penjelasan tersebut membuktikan 

tidak terjadi multikolinearitas dan data ini layak dalam menggunakan regresi linear 

berganda. 
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4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Dari uji Heteroskedastisitas dapat diketahui hasil data seperti berikut ini: 

 

Gambar 3 Uji Heteroskedastisitas 

Sumber : Data diolah penulis dengan SPSS 21 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dengan pola tidak 

jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi asumsi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.4 Uji Hipotesis 

4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.12 Uji Regresi Linier Berganda Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 1.269 3.962  .320 .750 

 Kepemimpinan .353 .072 .448 4.935 .000 

1 Motivasi .253 .093 .229 2.714 .008 

 Komunikasi 

Interpersonal 

.352 .097 .317 3.614 .001 
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4.4.1.1 Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

Sumber : Data diolah penulis dengan SPSS 21 

Berdasarkan olah data diatas maka persamaan regresi linier berganda yang didapat 

adalah: 

Y = 1,269 + 0,353X1 + 0,253X2 + 0,352X3 + € 

Dengan demikian dapat di ambil kesimpulan bahwa: 

1) Konstanta sebesar 1,269 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari 

variabel Kepemimpinan (X1), Motivasi (X2), dan Komunikasi Interpersonal 

(X3) maka nilai variabel Produktivitas Kerja (Y) adalah konstan sebesar 1,269. 

2) Koefisien regresi variabel Kepemimpinan (X1) sebesar 0,353 menyatakan 

bahwa setiap kenaikan satu nilai dari variabel Kepemimpinan (X1) akan 

memberikan skor sebesar 0,353. 

3) Koefisien regresi variabel Motivasi (X2) sebesar 0,253 menyatakan bahwa 

setiap kenaikan satu nilai dari variabel Motivasi (X2) akan memberikan skor 

sebesar 0,253. 

4) Koefisien regresi variabel Komunikasi Interpersonal (X3) sebesar 0,352 

menyatakan bahwa setiap kenaikan satu nilai dari variabel Komunikasi 

Interpersonal (X3) akan memberikan skor sebesar 0,352. 

5) Berdasarkan hasil koefisien regresi variabel Kepemimpinan (X1), Motivasi 

(X2), dan Komunikasi Interpersonal (X3) diatas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel Kepemimpinan (X1) dinyatakan sebagai variabel 

yang dominan dan mempengaruhi Produktivitas Kerja (Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Uji Parsial (Uji t) 
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Tabel 4.13 Uji Parsial X1, X2, X3 – Y Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 1.269 3.962  .320 .750 

 Kepemimpinan .353 .072 .448 4.935 .000 

1 Motivasi .253 .093 .229 2.714 .008 

 Komunikasi 

Interpersonal 

.352 .097 .317 3.614 .001 

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

Sumber : Data diolah penulis dengan SPSS 21 

 

Uji T keterangan: 

• Jika nilai sig < 0,05 atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh antara variabel 

X terhadap variabel Y. 

• Jika nilai sig > 0,05 atau t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh antara 

variabel X terhadap variabel Y. 

t tabel = t (𝛼/2 ; n-k-1) = t (0.050/2 ; 70 – 3 - 1) 

 

= t (0,025 ; 66) = 1,996 

 

Dari di atas dapat diketahui : 

a. Variabel Kepemimpinan mempunyai nilai sig 0,000 < 0,05 dan mempunyai t 

hitung 4,935 > t tabel 1,996 sebagai variabel bebas terkontrol. Maka dapat 

disimpulkan secara parsial Kepemimpinan berpengaruh secara signifikan 

terhadap Produktivitas Kerja, Ha diterima. 

b. Variabel Motivasi mempunyai nilai sig 0,008 < 0,05 dan mempunyai t hitung 

2,714 > t tabel 1,996 sebagai variabel bebas terkontrol. Maka dapat disimpulkan 

secara parsial Motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap Produktivitas 
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Kerja, Ha diterima. 

c. Variabel Komunikasi Interpersonal mempunyai nilai  sig 0,001 < 0,05 dan 

mempunyai t hitung 3,614 > t tabel 1,996 sebagai variabel bebas terkontrol. 

Maka dapat disimpulkan secara parsial Komunikasi Interpersonal berpengaruh 

secara signifikan terhadap Produktivitas Kerja, Ha diterima. 

 

4.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Tabel 4.14 Uji F ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Regression 553.911 3 184.637 35.008 .000b 

1 Residual 348.089 66 5.274 

 Total 902.000 69  

 

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

b. Predictors: (Constant), Komunikasi Interpersonal, Motivasi, 

Kepemimpinan 

Sumber : Data diolah penulis dengan SPSS 21 

Uji F Keterangan: 

 Jika nilai sig < 0,05 atau F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh variabel X 

secara simultan terhadap variabel Y. 

 Jika nilai sig > 0,05 atau F hitung < F tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel 

X secara simultan terhadap variabel Y. 

F tabel = F (k ; n - k) = F (3 ; 70 - 3) = F (3 ; 67) = 2,74 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pengaruh simultan variabel 

Kepemimpinan, Motivasi, dan Komunikasi Interpersonal terhadap Produktivitas 

Kerja mempunyai nilai sig sebesar 0,000 

< 0,05 dan nilai F hitung sebesar 35,008 > dari F tabel 2,74. Maka dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh signifikan antara Kepemimpinan, Motivasi, dan 
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Komunikasi Interpersonal secara simultan terhadap Produktivitas Kerja, maka Ha 

diterima. 

 

4.5.  Uji Koefisien Determinasi (R2) 

4.5.1 Koefisien Determinasi (R2) Kepemimpinan (X1) Terhadap Produktivitas Kerja (Y) 

Tabel 4.15 Koefisien Determinasi X1 – Y Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .689a .474 .467 2.641 

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan 

b. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

Sumber : Data diolah penulis dengan SPPS 21 

Berdasarkan hasil olah data tabel diatas, maka nilai: Koefisien Determinasi (KD) = R2 

x 100% 

= 0,6892 X 100 % = 47,4% 

 

Nilai ini menunjukan bahwa kontribusi variabel Kepemimpinan (X1) terhadap 

variabel Produktivitas Kerja (Y) sebesar 47,4% dan besarnya faktor lain yang 

mempengaruhi variabel Produktivitas Kerja (Y) di luar penelitian ini adalah sebesar 

52,6% seperti Disiplin Kerja, Budaya Organisasi, dan lain-lain.  

 

4.5.2 Koefisien Determinasi (R2) Motivasi (X2) Terhadap Produktivitas Kerja (Y) 

Tabel 4.16 Koefisien Determinasi X2 – Y Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .505a .255 .244 3.143 

a. Predictors: (Constant), Motivasi 

b. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

Sumber : Data diolah penulis dengan SPPS 21 
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Berdasarkan hasil olah data tabel diatas, maka nilai: Koefisien Determinasi (KD) = R2 

x 100% 

= 0,5052 X 100 % = 25,5% 

Nilai ini menunjukan bahwa kontribusi variabel Motivasi (X2) terhadap variabel 

Produktivitas Kerja (Y) sebesar 25,5% dan besarnya faktor lain yang mempengaruhi 

variabel Produktivitas Kerja (Y) di luar penelitian ini adalah sebesar 74,5% seperti 

Pelatihan, Tingkat Pendidikan, dan lain-lain. 

 

4.5.3 Koefisien Determinasi (R2) Komunikasi Interpersonal (X3) Terhadap 

Produktivitas Kerja (Y) 

Tabel 4.17  Koefisien Determinasi X3 – Y Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 .599a .358 .349 2.917 

a. Predictors: (Constant), Komunikasi Interpersonal 

b. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

Sumber : Data diolah penulis dengan SPPS 21 

 

Berdasarkan hasil olah data tabel diatas, maka nilai: Koefisien Determinasi (KD) = R2 

x 100% 

= 0,5992 X 100 % = 35,8% 

Nilai ini menunjukan bahwa kontribusi variabel Komunikasi Interpersonal (X3) 

terhadap variabel Produktivitas Kerja (Y) sebesar 35,8% dan besarnya faktor lain yang 

mempengaruhi variabel Produktivitas Kerja (Y) di luar penelitian ini adalah  sebesar 

64,2% seperti Pengalaman Kerja, Insentif, dan lain- lain. 
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4.5.4 Koefisien Determinasi (R2) Kepemimpinan (X1), Motivasi (X2), Komunikasi 

Interpersonal (X3) Terhadap Produktivitas Kerja (Y) 

Tabel 4.18 Koefisien Determinasi X1, X2, X3 – Y Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .784a .614 .597 2.297 

a. Predictors: (Constant), Komunikasi Interpersonal, Motivasi, 

Kepemimpinan 

b. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

Sumber : Data diolah penulis dengan SPPS 21 

 

Berdasarkan hasil olah data tabel diatas, maka nilai: Koefisien Determinasi (KD) = R2 

x 100% 

= 0,7842 X 100 % = 61,4% 

 

Nilai ini menunjukan bahwa kontribusi variabel Kepemimpinan (X1), Motivasi 

(X2), dan Komunikasi Interpersonal (X3) terhadap variabel Produktivitas Kerja (Y) 

sebesar 61,4% dan besarnya faktor lain yang mempengaruhi variabel Produktivitas 

Kerja (Y) di luar penelitian ini adalah sebesar 38,6% seperti Kompensasi dan lain-lain. 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

 
5.1 KESIMPULAN 

1. Variabel Kepemimpinan mempunyai nilai sig. 0,000 < 0,050 dan mempunyai t 

hitung 4,935 > t tabel 1,996 dengan koefisien determinasi sebesar 47,4%. Maka 

dapat disimpulkan secara parsial Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja maka Ha diterima. 

2. Variabel Motivasi (X2) mempunyai nilai sig. 0,008 < 0,050 dan mempunyai t hitung 

2,714 > t tabel 1,996 dengan koefisien determinasi sebesar 25,5%. Maka dapat 

disimpulkan secara parsial Motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja maka Ha diterima. 

3. Variabel Komunikasi Interpersonal mempunyai nilai sig. 0,001 < 0,050 dan 

mempunyai t hitung 3,614 > t tabel 1,996 dengan koefisien determinasi sebesar 

35,8%. Maka dapat disimpulkan secara parsial Motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja maka Ha diterima. 

4. Variabel Kepemimpinan, Motivasi, dan Komunikasi Interpersonal berpengaruh 

secara simultan terhadap Produktivitas Kerja mempunyai nilai sig. sebesar 0,000 

< 0,050 dan nilai F hitung 35,008 > F tabel 2,74. Maka dapat disimpulkan terdapat 

pengaruh signifikan antara Kepemimpinan, Motivasi, dan Komunikasi 

Interpersonal terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Maxistar Intermoda 

Indonesia. Dengan koefisien determinasi sebesar 61,4 dari Kepemimpinan, 

Motivasi, dan Komunikasi Interpersonal terhadap Produktivitas Kerja sedangkan 

sisanya 38,6% dari faktor lain yang dapat mempengaruhi Produktivitas Kerja 

seperti loyalitas, kompensasi dan lain-lain. 

5.2 IMPLIKASI 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap model penelitian yang 

dikembangkan maka terdapat beberapa implikasi dari hasil penelitian ini : Dari hasil 

penelitian diperoleh data bahwa secara simultan variabel Kepemimpinan, Motivasi 

dan Komunikasi Interpersonal berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja sebesar 

61,4% berarti masih ada 38,6% lagi variabel yang memberi pengaruh terhadap 
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Produktivitas Kerja. Hal ini mengandung implikasi bahwa ketiga variabel dapat 

menjelaskan perubahan pada Produktivitas Kerja sebesar 61,4% sehingga untuk 

meningkatkan Produktivitas Kerja, variabel-variabel ini sangat penting untuk 

diperhatikan. Jadi dapat di implikasikan sebenarnya semua variabel berpotensi 

memberikan pengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Maxistar 

Intermoda Indonesia. 

5.3 SARAN 

Bagi Perusahaan 

Berdasarkan implikasi di atas maka disarankan pada pihak PT. Maxistar 

Intermoda Indonesia untuk lebih fokus pada perbaikan kepemimpinan yang ada di 

dalam perusahaan dengan nilai mean sebesar 4,31 lebih rendah dibandingkan 

dengan 4,41 dan 4,45. Adapun indikator- indikator yang perlu diperbaiki adalah 

pengawasan pimpinan harus dilakukan secara lebih efektif dan visi misi yang ada di 

dalam perusaahaan dijalankan dengan lebih baik lagi. Sebaiknya pimpinan juga harus 

lebih berinovasi dengan memberikan gagasan serta ide yang dapat meningkatkan 

produktivitas kerja karyawannya. 

Bagi Peneliti Selanjutnya 

Saran kepada peneliti berikutnya untuk mencari variabel lain yang dapat 

memberi pengaruh terhadap produktivitas kerja, karena dalam penelitian ini 

ditemukan nilai R2 sebesar 61,4 jadi ketiga variabel ini masih sedikit menjelaskan 

pengaruh terhadap Produktivitas Kerja. Penelitan selanjutnya diharapkan bisa 

meneliti variabel pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Komunikasi Interpersonal 

terhadap Produktivitas Kerja, karena itu akan sangat berhubungan dengan penelitian 

ini. Selain itu, peneliti juga menganjurkan untuk mencari lebih banyak responden 

dalam penelitian, karena semakin banyak responden maka akan semakin banyak 

pula data yang kita peroleh, sehingga hasil penelitian lebih memuaskan dan lebih 

memberikan banyak informasi di dalamnya. 

 

 



 

38 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Agustini, N. I., & Dewi, A. K. (2019). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Motivasi 

Terhadap Produktivitas Karyawan. Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana (Unud). 

 

Anggraeni, N. D., Wijayantini, B., & Wibowo, Y. G. (2019). Pengaruh Komunikasi Dan 

Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pt. Indah Inti Ice 

Bondowoso. Jember: Universitas Muhamamadyah Jember. 

 

Dessler, G. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource) Suatu 

Pendekatan Mikro. Jakarta: Djanbatan. 

 

Hasibuan. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi . Jakarta : 

Gunung Agung . 

 

Hasibuan, M. S. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Haji 

Masagung. 

 

Lestari, W., & Lubis, R. (2014). Hubungan Komunikasi Interpersonal Dengan 

Produktivitas Kerja Pada Karyawan Costumer Service Bank Tabungan Negara 

Medan. Medan: Universitas Medan Area. 

 

Liando, M. A. (2019). Pengaruh Komunikasi Interpersonal Dan Kepercayaan Guru 

Terhadap Produktivitas Kerja Guru Sekolah Dasar Di Kota Tomohon. Manado: 

Universitas Negeri Manado . 

 

Robbins, S., & Judge. (Jakarta ). Perilaku organisasi.  2011: Salemba Empat . 

 

 

 

 



 

39 
 

Rumondor, V. W. (2013). Motivasi, Disiplin Kerja, Dan Kepemimpinan Terhadap 

Produktivitas Kerja Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Minahasa 

Selatan. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen 

Universitas Sam Ratulangi Manado. 

 

Sugiyono. (1998). Metode Penelitian Administras. Bandung: Metode Penelitian 

Administras. 

 

Sugiyono. (2003). Cetakan Kelima, Statiska Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeth. 

 

Sugiyono, P. D. (2004). Metode Penelitan Bisnis. Bandung : CV. Alfabet. 

 

Wahyono,   S.   (2015).   Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Yuliannisa, S. N., & Basrindu, G. (2018). Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Terhadap 

Produktivitas Kerja Di Pt Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin. Banjarmasin: 

STIA Bina Banua Banjarmasin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 
 

LAMPIRAN  
 

Biaya dan Jadwal 
 

a) Anggaran Penelitian 

Ringkasan anggaran biaya penelitian sebagai berikut : 

 

b) Jadwal Penelitian 

 

  

No Jenis Biaya Penelitian Biaya Diusulkan (Rp) 

1. Honor 1.500.000 

2. Pembelian Bahan Habis Pakai 1.500.000 

3. Perjalanan 1.000.000 

4. Lain-lain 1.000.000 

 Jumlah 5.000.000 

 

KEGIATAN 
BULAN 

SEPT OKT NOV DES JAN  FEB 

Penerimaan Proposal Penelitian 
      

Seleksi Proposal 
     

Pelaksanaan Penelitian 
    

Monitoring Penelitian 
      

Monitoring Evaluasi 
     

Desiminasi Hasil Penelitian 
      

Pengumpulan Laporan Akhir 
     



 

41 
 

 

 


