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PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN FINANSIAL 

INSENTIF TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN 

DI PT. CAHAYA SURYA BALI INDAH DIVISI HINO  

DI DENPASAR 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya suatu perusahaan pada umumnya 

dipengaruhi oleh kepemimpinan yang diterapkan dalam perusahaan 

tersebut, karena sumber daya manusia dari pimpinan ini merupakan 

modal utama dalam merencanakan mengorganisir, mengarahkan 

serta menggerakkan faktor-faktor produksi yang terdapat dalam 

perusahaan. 

Untuk itu pimpinan perusahaan selalu dituntut un tuk 

meningkatkan kualitas maupun keterampilannya dalam mengelola 

perusahaan yang dipimpinnya sehingga ia mampu mengantarkan 

perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Sumber daya manusia sangat penting didalam menunjang 

kemajuan perusahaan, dalam hal ini sumber daya lain dan kekayaan 

perusahaan tetap merupakan modal yang amat berharga. Tanpa 

manajemen sumber daya manusia yang handal, pengelolaan, 

penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber lainnya menjadi tidak 

berdaya guna dan berhasil  guna. Untuk itu peranan sumber daya 

manusia sebagai pelaku, sangatlah penting artinya dalam mencapai 

tujuan suatu perusahaan. 



 

Perusahaan merupakan organisasi bisnis yang terdiri atas 

orang-orang, maka pimpinan seharusnya dapat menyelaraskan 

antara kebutuhan-kebutuhan organisasi yang dilandasi oleh 

hubungan manusiawi (Stephen P. Robbins, 2002 : 181). Sejalan 

dengan itu diharapkan seorang pimpinan mampu memotivasi dan 

menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan setiap karyawan 

sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. 

Kepemimpinan di perusahaan otomotif PT. Cahaya Surya 

Bali Indah Divisi Hino berpola mementingkan pelaksanaan 

hubungan kerja sama. Pimpinan menaruh perhatian yang besar dan 

keinginan yang kuat agar setiap orang mampu menjalin kerjasama 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya masing-masing. Sedangkan 

tipe gaya kepemimpinan yang diterapkan termasuk kepemimpinan 

yang demokratis yaitu menempatkan manusia sebagai faktor utama 

dan terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi.  

Disamping itu juga komunikasi di perusahaan otomotif PT. 

Cahaya Surya Bali Indah Divisi Hino juga telah diperhatikan 

didalam meningkatkan motivasi kerja karyawan. Adapun 

komunikasi formal melalui rapat -rapat yang telah dilaksanakan 

oleh perusahaan. Dan dapat dilihat pada tabel 1, sebagai berikut :  



 

Tabel 1 

Jenis Pertemuan Rutin pada Perusahaan Otomotif  

PT. Cahaya Surya Bali Indah Divisi Hino 

Oktober 2005 – Oktober 2006 

No Jenis Pertemuan 
Frekwensi 

Pertemuan 
Tujuan Pertemuan 

1 Antara Pimpinan 

dengan Karyawan 

12 kali 

(setiap bulan 

sekali) 

 

 

- Peningkatan kinerja 

 

- Peningkatan kerja sama 

guna mewujudkan 

tujuan perusahaan 

 

- Meningkatkan mutu 

pelayanan 

 

- Pemecahan masalah 

yang timbul dalam 

melaksanakan pekerjaan 

 

- Peningkatan komunikasi  

2. Antara Supervisor 

dengan 

bawahannya 

48 kali 

(empat kali 

dalam sebulan) 

 

 

3. Antara Supervisor 

dengan Supervisor 

24 kali 

(dua kali 

dalam sebulan) 

 

Sumber:  Perusahaan Otomotif PT. Cahaya Surya Bali Indah Divisi 

Hino di Denpasar 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa komunikasi 

formal yang terjadi pada perusahaan otomotif PT. Cahaya Surya 

Bali Indah Divisi Hino di Denpasar meliputi komunikasi vertikal, 

horisontal dan silang. Komunikasi vertikal adalah komunikasi dari 

pimpinan ke bawahan dan dari bawahan ke pimpinan secara timbal 

balik dan cenderung bersifat formal. Komunikasi horisontal adalah 

komunikasi secara mendatar, yaitu komunikasi antara karyawan 

dan antara supervisor. Sedangkan komunikasi diagonal adalah 

komunikasi secara silang yaitu komunikasi antara masing-masing 

supervisor. Tapi dalam komunikasi non formal pimpinan di 

perusahaan PT. Cahaya Surya Bali Indah Divisi Hino kurang 

komunikatif atau kurang berkomunikasi terhadap bawahannya 



 

dengan alasan kesibukan kerja sehingga menimbulkan hubungan 

yang kurang harmonis terhadap bawahannya.  

Menyadari betapa pentingnya peranan tenaga manusia dalam 

organisasi dan agar dapat dimanfaatkan seefektif mungkin 

diperlukan cara-cara untuk menggerakkan agar manusia mau 

bekerja dan menggunakan skill  atau keahlian secara maksimal. 

Salah satu caranya adalah pemberian motivasi dalam bentuk 

perangsang (finansial insentif) sebagai balas jasa dan perlakuan 

yang mereka dapatkan. 

Finansial insentif atau dorongan yang bersifat keuangan, 

bukan saja meliputi upah atau gaji tetapi juga masuk kedalamnya 

kemungkinan memperoleh bagian keuntungan dari perusahaan dan 

soal-soal kesejahteraan, meliputi perumahan, pemeliharaan 

kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua (M. Manullang, 1998 : 

1999). Perusahaan harus betul-betul dapat mempertanggung 

jawabkan mengenai besar kecilnya finansial insentif yang 

memberikan kesejahteraan bagi karyawannya, sehingga dapat 

memuaskan karyawannya dan dapat memotivasi kerja karyawan.  

Untuk mencapai keberhasilan tujuan sebuah organisasi maka 

dalam tubuh perusahaan harus ada pimpinan yang mampu untuk 

meningkatkan kualitas maupun keterampilannya dalam mengelola 

organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan manajerial dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian 



 

pengaruh dan kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang 

saling berhubungan tugasnya (T. Hani Handoko, 2000 : 294).  

Sejalan dengan itu diharapkan seorang pimpinan mampu 

memotivasi kerja karyawan dan menciptakan kondisi sosial yang 

menguntungkan setiap karyawan. 

Untuk meningkatkan motivasi karyawan sehingga lebih 

bersemangat dalam bekerja, perusahaan otomotif PT. Cahaya Surya 

Bali Indah Divisi Hino di Denpasar memberikan motivasi berupa 

finansial insentif kepada setiap karyawannya berupa gaji pokok, 

tunjangan transport, tunjangan makan dan tunjangan hari raya. 

Berikut ini pada tabel 2 dicantumkan data jumlah pemberian 

finansial insentif tiap bulannya selama bulan Oktober 2005 sampai 

bulan Januari tahun 2007 kepada 45 orang karyawan (tidak 

termasuk satu orang direktur) pada perusahaan otomotif PT. 

Cahaya Surya Bali Indah Divisi Hino di Denpasar.  

 



 

Tabel 2 

Finansial Insentif yang diberikan kepada karyawan pada  

Perusahaan Otomotif PT. Cahaya Surya Bali Indah  

Divisi Hino Di Denpasar 

Oktober 2005 – Januari 2007 

No Bulan 
Jumlah Karyawan 

(orang) 

Upah 

(Rp) 

Tunjangan  

Transport 

(Rp) 

Tunjangan  

Makan 

(Rp) 

THR 

Jumlah Finansial 

Insentif 

(Rp) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Oktober 2005 

Nopember 2005 

Desember 2005 

Januari 2006 

Februari 2006 

Maret 2006 

April 2006 

Mei 2006 

Juni 2006 

Juli 2006 

Agustus 2006 

September 2006  

Oktober 2006 

Nopember 2006 

Desember 2006 

Januari 2007 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

35.173.000 

37.093.000 

37.099.500 

35.180.500 

37.110.000 

35.162.000 

36.144.000 

34.263.000 

38.028.000 

38.057.000 

37.090.000 

38.048.000 

39.667.500 

36.671.500 

38.185.000 

39.119.000 

5.375.000 

5.200.000 

5.380.000 

5.295.000 

5.380.000 

5.105.000 

5.470.000 

5.470.000 

5.380.000 

5.470.000 

5.200.000 

5.380.000 

5.285.000 

5.205.000 

5.380.000 

5.375.000 

7.827.600 

7.477.100 

7.834.000 

7.663.500 

7.840.200 

7.287.600 

8.014.000 

8.017.000 

7.840.000 

8.014.000 

7.480.200 

7.834.000 

7.647.600 

7..483.400 

7.600.000 

7.830.700 

 

 

 

 

 

27.000.000 

48.375.600 

49.770.100 

50.313.500 

48.139.000 

50.330.200 

74.554.600 

49.628.000 

47.750.000 

51.248.000 

51.541.000 

49.770.200 

51.262.000 

52.600.100 

49.359.900 

51.359.900 

52.324.700 

 

Jumlah  592.091.000 85.350.000 123.690.900 27.000.000 828.131.000 

Rata-rata 37.005.700 5.334.375 7.730.681 600.000 51.758.244 

Sumber : Perusahaan Otomotif PT. Cahaya Surya Bali Indah Divisi Hino di Denpasar



 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah finansial 

insentif yang diberikan kepada karyawan tiap bulannya cenderung 

berfluktuasi. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh jumlah absensi 

karyawan tiap bulannya dan jumlah penjualan tiap bulan. Akan 

tetapi karyawan sering mengeluhkan mengenai pembagian bonus 

yang sering terlambat tiap bulannya.  



 

Tabel 3 

Tingkat Absensi Karyawan Pada Perusahaan 

PT. Cahaya Surya Bali Indah  

Divisi Hino Di Denpasar 

Oktober 2005– Januari 2007 

No Bulan 

Jumlah  

Karyawan 

(orang) 

Jumlah 

Hari 

Kerja 

(Hari) 

Jumlah 

Hari Kerja 

Seharusnya 

(Hari) 

Jumlah 

Hari 

Yang Hilang 

(Hari) 

Jumlah 

Hari Kerja 

Senyatanya 

Prosentase 

Absensi 

(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Oktober 2005 

Nopember 2005 

Desember 2005 

Januari 2006 

Februari 2006 

Maret 2006 

April 2006 

Mei 2006 

Juni 2006 

Juli 2006 

Agustus 2006 

September 2006  

Oktober 2006 

Nopember 2006 

Desember 2006 

Januari 2007 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

25 

23 

25 

24 

25 

22 

26 

26 

25 

26 

23 

25 

24 

23 

25 

25 

1.425 

1.311 

1.425 

1.368 

1.425 

1.254 

1.425 

1.482 

1.425 

1.482 

1.311 

1.425 

1.368 

1.311 

1.425 

1.425 

15 

12 

13 

10 

.11 

15 

16 

12 

11 

16 

11 

16 

15 

10 

12 

14 

1.410 

1.299 

1.412 

1.358 

1.414 

1.239 

1.469 

1.470 

1.414 

1.469 

1.300 

1.412 

1.353 

1.301 

1.413 

1.411 

1,05 

0,92 

0,91 

0,73 

0,77 

1,20 

0,88 

0,81 

0,77 

0,88 

0,84 

0,91 

1,10 

0,76 

0,84 

0,98 

Jumlah  392 22,344 200 22.144 14,35 

Rata-rata 24,50 1.396,50 12,50 1.384,00 0,90 

Sumber: PT. Cahaya Surya Bali Indah Divisi Hino di Denpasar  



 

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat  diketahui bahwa tingkat absensi 

karyawan pada perusahaan otomotif PT. Cahaya Surya Bali Indah Divisi 

Hino di Denpasar dari bulan Oktober tahun 2005 sampai bulan Januari 

2007 cenderung berfluktuasi setiap bulannya dimana rata -rata tingkat 

absensi sebesar 0,90%, dapat dikatakan tingkat absensi rendah 

menunjukkan motivasi kerja karyawan adalah tinggi. Meskipun 

demikian masih ada karyawan yang datang terlambat, pulang 

mendahului jam kerja dan tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu.  

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan dan finansial insentif secara 

simultan terhadap motivasi kerja karyawan pada perusahaan otomotif 

PT. Cahaya Surya Bali Indah Divisi Hino ? 

2. Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan dan finansial insentif secara 

parsial terhadap motivasi kerja karyawan pada perusahaan otomotif 

PT. Cahaya Surya Bali Indah Divisi Hino ?  

 

 

 

 

 

 



 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk  mengetahui  pengaruh  kepemimpinan  dan  finansial  

insentif  secara  simultan  terhadap  motivasi kerja karyawan  

pada perusahaan otomotif PT. Cahaya Surya Bali Indah Divisi 

Hino di Denpasar. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan finansial insenti f 

secara persial terhadap motivasi kerja karyawan pada perusahaan 

otomotif PT. Cahaya Surya Bali Indah Divisi Hino di Denpasar.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi mahasiswa  

1) untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh/ditekuni dan 

sekaligus menanggapi suatu kejadian, memberikan sumbangan 

pemikiran serta pemecahanya.  

2) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar 

Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Warmadewa. 

b. Bagi Perusahaan/Subyek Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat  bagi 

perusahaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan dalam 

pemberian finansial insentif dan perhatian terhadap 

kepemimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan.  

 

 



 

c. Bagi Lembaga Pendidikan (Fakultas/Universitas)  

Penelitian ini dapat dipakai untuk menambah referensi bacaan 

perpustakaan di Universitas sehingga dapat dipergunakan sebagai 

pedoman untuk penelitian lebih lanjut.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Landasan Teori 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

2. Publikasi Penelitian Sebelumnya 

Penelitian pertama dilakukan oleh Ngakan Made Karma 

Darmawan, tahun 2005, dengan judul penelitian Pengaruh Finansial 

Insentif, Kepemimpinan dan Komunikasi Terhadap Semangat Kerja 

Karyawan pada Perusahaan Kusen Kayu CV. Merta Nadi di Badung. 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hubungan finansial 

insentif, kepemimpinan dan komunikasi secara individual dan 

simultan dengan semangat kerja karyawan pada perusahaan Kusen 

Kayu CV. Merta Nadi di Badung. Sampling dikumpulkan dengan 

metode random sampling, sebesar 50% dari jumlah masing-masing 

bagian acara acak, sehingga jumlah responden sebagai sampel 

adalah 30 orang. Model penelitian yang digunakan adalah Analisis 

regresi linear berganda, uji satatistik F, dan uji statistik t.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh persamaan 

garis regresi linier berganda adalah Y = -6,3752 + 0,5005 X1 + 



 

0,3861 X2 + 0,2964 X3 , menunjukkan meningkatnya semangat kerja 

karyawan dipengaruhi secara simultan (serempak) oleh peningkatan 

finansial insentif, kepemimpinan, dan komunikasi. Pada pengujian 

koefisien regresi linier berganda diperoleh t 1-hitung adalah 3,7735, 

t2-hitung adalah 4,6408, dan t3-hitung adalah 6,0923 lebih besar 

dari t-tabel 2,056 berada pada daerah penolakan Ho maka Ho 

ditolak atau Hi diterima, berarti memang benar ada pengaruh positif 

yang nyata (signifikan) secara individual antara finansial insentif , 

kepemimpinan, dan komunikasi terhadap semangat kerja karyawan 

dan bukan diperoleh secara kebetulan.  

ersamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah: sama-sama bertujuan untuk mengetahui pengaruh finansial 

insentif dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah: 

1. Alat analisis yang digunakan yaitu penelitian terdahulu 

menggunakan analisis korelasi berganda, analisis Determinasi, 

analisis regresi linier berganda, F-test dan t-test sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linier 

berganda, uji Signifikansi simultan (uji statistik F), uji 

Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t) . 

2. Tempat penelitian terdahulu di CV. Merta  

Nadi di Badung sedangkan penelitian sekarang di PT. Cahaya 

Surya Bali Indah Divisi Hino di Denpasar.  



 

3. Jumlah sampel penelitian terdahulu 57 orang sedangkan 

sekarang 45 orang. 

4. Variabel terikat penelitian terdahulu adalah semangat kerja 

sedangkan penelitian sekarang motivasi kerja.  

Penelitian kedua dilakukan oleh I Gusti Bagus A. Triyandi S. , 

tahun 2006, dengan judul penelitian Pengaruh Kepemimpinan dan 

Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan di Kantor Dinas 

Koperasi, PKM Kota Denpasar. Tujuan penelitian adalah untuk 

menganalisa hubungan kepemimpinan dan kompensasi terhadap motivasi 

kerja karyawan di Kantor Dinas Koperasi, KPM Kota Denpasar.  Adapun 

model penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda, uji 

satatistik F, dan uji statistik t.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis regresi linier 

berganda diperoleh  persamaan garis regresi linier berganda Y = 11,6495 

+ 0,1189 X1 + 0,2532 X2 memberikan informasi bahwa meningkatnya 

motivasi kerja karyawan dipengaruhi secara serempak oleh 

meningkatnya kepemimpinan dan kompensas i. Nilai b2  lebih besar dari 

nilai b1 menunjukkan bahwa pengaruh kompensasi lebih besar terhadap 

motivasi kerja karyawan dibandingkan dengan kepemimpinan.  

Dari analisis uji F diperoleh nilai F-hitung adalah 6,1576 lebih 

besar dari F-tabel (3,295) terletak pada daerah penolakan Ho atau Hi 

diterima. Ini berarti terdapat hubungan atau pengaruh  yang positif dan 

signifikan secara simultan antara kepemimpinan dan kompensasi dengan 

motivasi kerja karyawan. 



 

Dari analisis uji t diperoleh nilai t 1-hitung adalah 1,297 lebih 

kecil dari t-tabel (2,0369) berada pada daerah penerimaan Ho berarti 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan dengan 

motivasi kerja dan t2-hitung adalah 2,044 lebih besar dari t -tabel 

(2,0369) berada pada daerah penolakan Ho berarti ada pengaruh yang 

signifikan antara kompensasi dengan motivasi kerja.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang :  

Sama-sama bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan 

kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah:  

1. Alat analisis yang digunakan yaitu penelitian terdahulu menggunakan 

analisis korelasi berganda, analisis Determinasi, analisis regresi 

linier berganda, F-test dan t-test sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan analisis regresi linier berganda, uji Signifikansi 

simultan (uji statistik F), uji Signifikansi Parameter Individual (Uji 

statistik t). 

2. Tempat penelitian terdahulu di Kantor Dinas Koperasi, PKM Kota 

Denpasar  sedangkan penelitian sekarang di PT. Cahaya Surya Bali  

Indah Divisi Hino di Denpasar.  

3. Jumlah responden penelitian terdahulu 50 orang sedangkan sekarang 

45 orang. 

4. Variabel bebas terdahulu adalah kepemimpinan dan kompensasi 

sedangkan sekarang kepemimpinan dan finansial insentif.  

 



 

E. Kerangka Pemikiran 

Motivasi adalah serangkaian dorongan yang dirumuskan secara 

sengaja oleh pimpinan perusahaan yang ditujukkan kepada karyawan 

agar mereka Bersedia secara ikhlas melakukan perilaku tertentu yang 

berdampak kepada peningkatan kinerja dalam rangkaian pencapaian 

tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya (I Gusti Ngurah 

Gorda, 2004 : 167). 

Motivasi orang bekerja adalah mendapatkan keuntungan/manfaat 

yang pantas dari yang telah mereka lakukan untuk perusahaan, salah 

satunya adalah dalam bentuk finansial insentif. Adapun indikator dari 

motivasi kerja karyawan adalah perasaan senang dari karyawan bekerja 

di kantor ini, dengan ke tempat kerja tepat waktu, tidak pulang 

mendahului jam kerja, menyelesaikan tugas tepat waktu, melaksanakan 

tugas dengan tekun dan giat, bertanggung jawab atas tugas yang 

diberikan atasan. 

Keberhasilan tujuan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh 

kemampuan seorang pemimpin untuk meningkatkan kualitas maupun 

ketrampilannya dalam mengelola organisasi yang dipimpinnya. 

Kepemimpinan amat tergantung pada kualitas orang yang memimpin, 

kesediaan orang yang dipimpin dan situasi yang tengah dihadapi. 

Adapun indikator dari kepemimpinan adalah kepercayaan yang diberikan 

atasan terhadap karyawan dalam menyelesaikan tugas, teladan atasan 

bagi karyawan, kedisiplinan atasan terhadap waktu, membimbing 

karyawan dalam menyelesaikan tugas, membagi tugas sesuai dengan 



 

keahlian dan kemampuan karyawan, memberi petunjuk apabila karyawan 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai dengan baik. 

Finansial insentif adalah dorongan yang bersifat keuangan bukan 

saja meliputi upah atau gaji tetapi juga masuk kedalamnya kemungkinan 

memperoleh bagian keuntungan dari perusahaan dan soal -soal 

kesejahteraan, meliputi perumahan, pemeliharaan kesehatan, rekreasi, 

dan jaminan hari tua. 

Pemberian finansial insentif yang layak dan adil sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan dan tingkat keterampilan individu cenderung akan 

meningkatkan motivasi kerja karyawan. Adapun indikator dari finansial 

insentif adalah keadilan finansial insentif yang diberikan, kelayakan 

finansial insentif yang diberikan, finansial insentif yang diberikan tepat 

waktu, finansial insentif yang diberikan sesuai dengan harapan, finansial 

insentif mampu memotivasi karyawan, finansial insentif yang diberikan 

sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Untuk lebih jelasnya 

kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepemimpinan 

1. Percaya Terhadap karyawan 

2. Menjadi teladan bagi karyawan 

3. Disiplin waktu 

4. Membimbing karyawan 

5. Membagi tugas sesuai dengan 

keahlian karyawan 

6. Memberikan petunjuk apabila 

karyawan tidak mampu 

menyelesaikan pekerjaan 

Finansial Insentif 

1. Finansial insentif yang 

diberikan adil 

2. Finansial insentif yang 

diberikan layak 

3. Finansial insentif yang 

diberikan tepat waktu 

4. Finansial insentif yang 

diterima sesuai harapan 

5. Finansial insentif mampu 

memotivasi karyawan. 

6. Finansial insentif yang 

diberikan sesuai dengan 

kondisi keuangan perusahaan 

Motivasi Kerja Karyawan 

1. Perasaan senang 

2. Datang tepat waktu 

3. Tidak pulang mendahului jam 

kerja 

4. Menyelesaikan tugas tepat 

waktu 

5. Melaksanakan tugas dengan 

tekun dan giat 

6. Bertanggung jawab atas tugas 

yang diberikan 



 

F. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran, dan kajian teori   maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

1. Diduga kepemimpinan finansial insentif mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan secara simultan terhadap motivasi kerja karyawan 

pada perusahaan otomotif PT. Cahaya Surya Bali Indah Divisi Hino. 

2. Diduga kepemimpinan dan finansial insentif mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan secara parsial terhadap motivasi kerja 

karyawan pada perusahaan otomotif PT. Cahaya Surya Bali Indah 

Divisi Hino. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Tempat dan Obyek Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan otomotif PT. Cahaya 

Surya Bali Indah Divisi Hino di Denpasar yang beralamat di 

Jalan Imam Bonjol No. 126 Denpasar.  

b. Obyek Penelitian 

Yang menjadi obyek penelitian adalah mengenai kepemimpinan, 

insentif finansial dan motivasi kerja karyawan PT. Cahaya 

Surya Bali Indah Divisi Hino di Denpasar.  

2. Metode Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 

perusahaan otomotif PT. Cahaya Surya Bali Indah Divisi Hino yaitu 



 

sebanyak 45 orang karyawan dengan tidak menyertakan 1 orang 

direktur utama dan 1 orang direktur karena sebagai pemimpin 

manajemen puncak. Metode dalam penelitian ini menggunakan 

metode sensus dimana seluruh populasi dijadikan responden, 

sehingga jumlah responden adalah sebanyak 43 orang.  

3. Identifikasi Variabel 

a. Variabel bebas (independent variabel) adalah merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya 

variabel terikat (dependent variable). Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas adalah kepemimpinan (X1) dan finansial 

insentif (X2). 

b. Variabel terikat (dependent variabel) adalah merupakan variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independent variable). 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

motivasi kerja (Y). 

4. Definisi Operasional 

a. Kepemimpinan, adalah sifat untuk karakter,  atau cara seseorang 

di dalam upaya membina dan menggerakkan seseorang atau 

sekelompok orang agar mereka bersedia,  komitmen dan setia 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan 

tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam 

penelitian ini kepemimpinan diukur berdasarkan kepercayaan 

terhadap karyawan, menjadi teladan bagi karyawan,  disiplin 

waktu,  membimbing karyawan,  membagi tugas sesuai dengan 



 

keahlian karyawan, memberikan petunjuk apabila karyawan  

tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pada perusahaan 

otomotif PT. Cahaya Surya Bali Indah Divisi Hino.  

b. Finansial insentif, adalah dorongan yang bersifat keuangan yang 

bukan saja meliputi upah atau gaji tetapi juga masuk didalamnya 

kemungkinan memperoleh bagian keuntungan dari perusahaan 

dan soal-soal kesejahteraan, meliputi perumahan, pemeliharaan 

kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. Dalam penelitian ini 

finansial insentif diukur berdasarkan finansial insentif yang 

diberikan adil, finansial insentif yang diberikan layak, finansial 

insentif yang diberikan tepat waktu, finansial insentif yang 

diterima sesuai harapan finansial insentif mampu memotivasi 

karyawan, finansial insentif yang diberikan sesuai den gan 

kondisi keuangan perusahaan pada perusahaan otomotif PT. 

Cahaya Surya Bali Indah Divis Hino.  

c. Motivasi kerja, adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan -

kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian 

ini motivasi kerja diukur berdasarkan perasaan senang, datang 

tepat waktu, tidak pulang mendahului jam kerja, menyelesaikan 

tugas tepat waktu, melaksanakan tugas dengan tekun dan giat, 

bertanggung jawab atas tugas yang diberikan pada perusahaan 

otomotif PT. Cahaya Surya Bali Indah Divisi Hino.  

 



 

5. Jenis Data yang Diperlukan 

a. Berdasarkan Sifatnya  

1) Data Kualitatif 

Yaitu data yang tidak berupa angka-angka, atau data yang 

tidak dapat dihitung atau diangkakan yang berupa 

keterangan yang diperoleh dari perusahaan sebagai 

pendukung data kuantitatif seperti informasi tentang 

sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, persepsi karyawan terhadap kepemimpinan, 

finansial insentif dan motivasi kerja karyawan.  

2) Data Kuantitatif 

Yaitu data yang berupa angka-angka, dalam hal ini adalah 

data mengenai jumlah pegawai, jumlah hari kerja dan 

finansial insentif yang diberikan. 

b. Berdasarkan Sumbernya  

1) Data Primer 

Yaitu data yang diamati langsung pertama kali oleh 

peneliti seperti respon karyawan terhadap kepemimpinan, 

finansial insentif dan motivasi kerja.  

2) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah dikumpulkan 

terlebih dahulu oleh pihak lain yang berkaitan dengan 

subyek yang diteliti seperti data absensi, jumlah pegawai 

dan lain-lain. 



 

6. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Yaitu data yang dikumpulkan dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan mengadakan 

pencatatan terhadap data yang diperlukan.  

b. Wawancara 

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya 

jawab secara langsung dengan pimpinan perusahaan atau 

karyawan yang diberi wewenang untuk memberikan data.  

c. Studi Dokumentasi 

Yaitu cara pengumpulan data dengan meneliti data -data 

tertulis seperti dokumen-dokumen perusahaan dan buku-buku 

yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.  

d. Kuisioner 

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan daftar pertanyaan tertulis  secara lengkap tentang 

masalah yang akan dibahas kepada responden.  

7. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuisioner tersebut. Pengujian validitas tiap butir 

digunakan analisis item. Masrun dalam bukunya Sugiyono (2004) 

menyatakan bahwa teknik korelasi untuk menentukan validitas 



 

item ini sampai sekarang menyatakan bahwa teknik korelasi 

untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang merupakan 

teknik yang paling banyak digunakan. Selanjutnya dalam 

memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, Masrun 

menyatakan “item yang mempunyai korelasi positif dengan 

kreterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan 

bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. 

Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat 

adalah kalau r = 0,3. Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor 

total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut 

dinyatakan tidak valid. 

Reliabilitas adalah suatu alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur Reliabilitas 

dengan uji statistik Cronbach Alpha (). Suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha > 0.60 (Ghozali, 2001). 

8. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Kuantitatif 

1) Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda merupakan bagaimana satu 

variabel dihubungkan dengan variabel lain. Hubungan  



 

tersebut dinyatakan dalam bentuk Persamaan dimana  nilai dari 

suatu variabel yang diketahui dapat digunakan untuk menduga 

nilai variabel yang diketahui dapat digunakan untuk menduga 

nilai variabel lain yang tidak diketahui. Dengan rumus sebagai 

berikut : (Djarwanto P.S., 2001 : 187)  

y = a + b1X1 + b2X2 

Dimana : 

Y = Motivasi kerja karyawan  

a = Nilai konstanta 

X1 = Kepemimpinan 

X2 = Finansial insentif 

b1  = koefisien regresi dari X1 

b2 = koefisien regresi dari X2 

 Untuk dapat menggunakan analisis regresi linier berganda 

harus memenuhi asumsi klasik sebagai berikut :  

1) Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonierritas bertujuan untuk menguji untuk apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal adalah 

variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas 

sama dengan nol. 



 

Multikolonialitas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan 

lawanya (2) variance inflation factor (VIF). Tolerance 

mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak 

dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF=1/tolerance) dan menunjukan adanya kolonieritas yang 

tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance 

0.10 atau sama dengan VIF di atas 10.  

2) Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskeastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari 

Grafik Flot  antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) 

dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada Grafik scatterplot antara SRESID 

DAN ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, 

dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) 

yang telah di-studentized. 



 

Jika ada pola tertentu, seperti titik -titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi 

heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik -

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

3) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji 

apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan 

dengan analisis grafik . 

Cara mendeteksi terjadinya normalitas adalah dengan melihat 

histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang 

lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot 

yang membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal, dan floting data akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya (Ghozali, 2001: 83).  



 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

Dipergunakan untuk menguji nyata tidaknya pengaruh 

variabel bebas secara Simultan terhadap variabel terikat (Imam 

Ghozali, 2001 : 46). 

Langkah-langkah : 

1) Menentukan formulasi hipotesis  

Dalam menentukan formulasi harus disesuaikan dengan bunyi 

hipotesis 

Ho : b1 , b2 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara kepemimpinan dan 

finansial insentif secara simultan terhadap 

motivasi kerja karyawan pada perusahaan 

otomotif PT. Cahaya Surya Bali Indah 

Divisi Hino. 

Ho : b1 , b2 > 0 artinya ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara kepemimpinan dan 

finansial insentif secara simultan terhadap 

motivasi kerja karyawan pada perusahaan 

otomotif PT. Cahaya Surya Bali Indah 

Divisi Hino. 

2) Ketentuan Pengujian 

Dengan menggunakan derajat kepercayaan 5% atau apabila 

alpha 5%, maka F-tabel : F0,05; (k; n-k-1). 

 



 

Daerah 

Penerimaan Ho Daerah  

Penolakan Ho 

F- tabel 

3) Kriteria penerimaan atau penolakan Ho 

Ho diterima apabila F-hitung < F-tabel 

Ho ditolak apabila F-hitung > F-tabel. 

4) Penentuan nilai F-hitung 

F-hit = 
1)-k-R²)/(n-(1

R²/k
 

Dimana : 

n  = Jumlah sampel 

k  = Jumlah variabel bebas 

R² = Kuadrat koefisien korelasi berganda. 

5)  

Gambar 2 

Daerah Penolakan Ho dan Penerimaan Ho 

 

 

 

 

 

 

6) Penarikan Kesimpulan  

Oleh karena F-hit terletak pada terletak pada daerah penolakan 

Ho berarti kepemimpinan (X1) dan finansial insentif (X2) 

secara simultan berpengaruh terhadap motivasi kerja (Y), 

bukan didapat secara kebetulan.  

 

 



 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)  

Uji t dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

Kepemimpinan (X1) dengan motivasi kerja karyawan (Y) secara 

parsial (Imam Ghozali, 2001 : 46)  

Langkah-langkah penyelesaian :  

1) Pengujian koefisien regresi b1 

(a) Penentuan formulasi hipotesis  

 

Ho : b1 = 0 berarti tidak ada pengaruh positif dan 

signifikan antara kepemimpinan (X 1) 

dengan motivasi kerja karyawan (Y) 

Ho : b1 > 0 berarti ada pengaruh positif dan signifikan 

antara kepemimpinan (X1) dengan motivasi 

kerja karyawan (Y) 

(b) Ketentuan pengujian 

Dengan alpha 5% maka t-tabel = t0,05; (n-k-1) 

k = jumlah var 

(c) Kriteria Pengujian 

Ho diterima apabila t-hit < t-tabel 

Ho ditolak apabila t-hit > t-tabel 

(d) Penentuan t-hitung 

t-hitung = 
1

1

Sb

b
 

Dimana : 

t = t-hitung 

b = koefisien regresi 



 

Sb = tingkat kesalahan koefisien regresi  

(e)  

Gambar 3 

Daerah Penolakan Ho dan Penerimaan Ho 

 

 

 

 

 

(f) Penarikan kesimpulan 

Oleh karena t-hitung terletak pada daerah penolakan Ho 

maka kepemimpinan (X1) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap motivasi kerja karyawan (Y) bukan 

didapat secara kebetulan. 

2) Pengujian Koefisien regresi b2 

(a) Penentuan formulasi hipotesis  

Ho : b2 = 0 berarti tidak ada pengaruh positif dan 

signifikan antara finansial insentif (X1) 

dengan motivasi kerja karyawan (Y)  

Ho : b2 > 0 berarti ada pengaruh positif dan signifikan 

antara finansial insentif (X1) dengan 

motivasi kerja karyawan (Y) 

 

 

Daerah 

Penerimaan Ho 
Daerah 

Penolakan Ho 

t - tabel 0 



 

(b) Ketentuan pengujian 

Dengan alpha 5% maka t-tabel = t0,05; (n-k-1) 

k = jumlah var 

(c) Kriteria Pengujian 

Ho diterima apabila t-hit < t-tabel 

Ho ditolak apabila t-hit > t-tabel 

(d) Penentuan t-hitung 

t-hitung2 = 
2

2

Sb

b
 

Dimana : 

t = t-hitung 

b = koefisien regresi 

Sb = tingkat kesalahan koefisien regresi  

(e)  

Gambar 4 

Daerah Penolakan Ho dan Penerimaan Ho 

 

 

 

 

 

a) Penarikan kesimpulan 

Oleh karena t-hitung terletak pada daerah penolakan Ho 

maka finansial insentif (X2) mempunyai pengaruh yang 

Daerah 

Penerimaan Ho 
Daerah 

Penolakan Ho 

t - tabel 0 



 

signifikan terhadap motivasi kerja karyawan (Y) bukan 

didapat secara kebetulan. 

 

9. Analisis Kualitatif  

Menganalisa secara Deskriptif, yaitu  faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja karyawan atau digunakan untuk 

menunjang dan melengkapi analisis kuantitatif.  

Semua perhitungan rumus tersebut di atas akan dibantu 

pengolahannya dengan Program SPSS for Windows.  
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