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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, hanya karena 
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Akhirnya, penulis minta maaf kepada semua pihak yang terkait de-
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BAB SATU
INDUSTRI PARIWISATA

DAN LEADERSHIP

Potensi pengembangan sektor pariwisata di Kota Maka ssar saat ini 
mempunyai prospek yang cukup potensial, karena memiliki beragam 
objek wisata yang bisa menjadi pilihan wisatawan. Di antaranya, wisa-
ta alam, wisata tirta, kekayaan khasanah sejarah keunikan seni budaya 
dan kekhasan cenderamata. 

Data kunjungan wisatawan ke Makassar  dalam periode 3 tahun 
terakhir menunjukkan, pada 2008 jumlah Wisatawan Nusantara yang 
berkunjung ke Makassar mencapai 1.511.680 orang, sementara dari 
Wisatawan Mancanegara mencapai 24.591 orang. Angka itu terus 
meningkat pada tahun berikutnya. Pada 2009, jumlah Wisatawan 
Nusantara mencapai 2.010.121 orang, dan Wisatawan Mancanegara 
mencapai 28.223 orang, dan pada 2010 jumlah Wisatawan Nusantara 
mencapai 2.072.538 orang, dan Wisatawan Mancanegara mencapai 
28.699 orang.

Angka-angka di atas menunjukkan, perkembangan industri pari-
wisata saat ini terbilang sangat cepat. Salah satu yang juga menjadi 
pendorongnya adalah ditambahnya jalur–jalur penerbangan dengan 
rute–rute baru, investasi besar–besaran di bidang pariwisata seperti 
pembukaan destinasi–destinasi wisata dengan produk–produknya 
yang baru, meningkatnya pembangunan sarana akomodasi, sampai 
pada perbaikan infrastruktur. 

Hal ini memberikan peluang baik buat para pelaku usa ha yang 
bergerak di bidang industri biro jasa pariwisata khususnya di Makas-
sar. Saat ini bisnis biro jasa perjalanan merupakan pilihan yang sesuai. 
Mobilitas yang cukup tinggi untuk bepergian dari satu kota ke kota 
lain atau dari satu negara ke negara lain, telah menyebabkan perkem-
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bangan bisnis transportasi udara yang semakin meningkat setiap ta-
hunnya. 

Selain itu, maraknya maskapai swasta menyebabkan masyarakat 
mempunyai banyak pilihan jasa layanan yang akan digunakan. Data 
dari Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) pada 10 
Januari 2012, jumlah agen perjalanan wisata yang belum terdaftar di 
asosiasi ini mencapai 75 persen dari jumlah yang ada. 

Meskipun memberikan peluang yang cukup besar bagi industri ini, 
beberapa hal yang menjadi aspek kritis bagi usaha biro perjalanan 
ini,  antara lain, jumlah konsumen yang memanfaatkan biro jasa per-
jalanan rendah, permodalan tidak mencukupi, atau penyedia sarana 
transportasi dan akomodasi tidak bersedia melakukan kerjasama. 

Oleh sebab itu, meskipun banyak bermunculan perusahaan yang 
bergerak di sektor pariwisata, namun yang mampu bertahan, bisa dihi-
tung jari. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut biro perjalanan perlu 
membuat terobosan-terobosan baru, sesuai kebutuhan konsumen dan 
menjaga hubungan baik dengan konsumen, asosiasi, maupun peme-
rintah serta aktif melakukan promosi. Selain itu, melihat persaingan 
antar perusahaan yang semakin tinggi, setiap perusahaan harus mem-
punyai keunggulan kompetitif, agar dapat memenangkan persaingan, 
atau minimal untuk mempertahankan operasi perusahaan. 

Pada setiap perusahaan terdapat tiga faktor yang menentukan per-
forma organisasi yaitu, teknologi, struktur organisasi dan sumber 
daya manusia. Sumber daya manusia menjadi faktor terpenting di-
sebabkan para individulah yang bertindak melaksanakan aktivitas or-
ganisasi tersebut.  

Menurut Handoko (2000), pandangan tersebut menjelaskan bahwa 
sumber daya manusia memainkan peran strategis dan menentukan 
dalam keberhasilan organisasi, sehingga dalam manajemen sumber 
daya manusia ditekankan perlunya suatu proses yang terintegrasi 
dalam berbagai dimensi. Antara lain, gaya kepemimpinan, keter-
bukaan, partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan, juga 
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kondisi kerja. 
Sehingga, diharapkan akan mampu menghasilkan ki nerja yang op-

timal untuk pengembangan organisasi. Yang tidak kalah pentingnya, 
orientasi sistem, penilaian efektivitas manajemen sumber daya manu-
sia dan keterlibatan strategis yang dimainkan oleh pemimpin. Efek-
tifnya roda perusahaan dalam melihat segala peluang dibutuhkan dari 
kreativitas dan sosok pemimpinnya untuk menggerakkan perusahaan 
dan memotivasi kinerja para SDM-nya.

Peran seorang pemimpin dalam suatu organisasi, sangat penting 
dalam membimbing dan mengarahkan bawahan nya untuk mencapai 
tujuan organisasi. Menurut Rivai (2003), seorang pemimpin mem-
punyai pengaruh dalam menggerakkan kegiatan kerja anggotanya. 
Sebab selain motor, juga pengarah, inspirator dan yang paling penting 
sebagai pendorong (motivator) yang positif terhadap setiap kegiatan 
kerja, yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari organisasi yang 
dipimpinnya, guna mendapatkan suatu ha sil kerja kelompok yang 
optimal. Dan berdasarkan beberapa teori kepemimpinan, seorang 
pemimpin harus dapat mempengaruhi dan memotivasi bawahan. 
Di dalam usaha mempengaruhi dan memotivasi tersebut (attemp-
ted leadership) kemungkinan yang dicapai adalah sukses atau tidak 
sukses. 

Terkait hal tersebut, muncullah beberapa pengertian tentang 
kepemimpinan, namun sejauh apa perusahaan itu mampu berjalan 
secara efektif. Maka untuk mempermudah pembahasan peran kepe-
mimpinan, maka perlu diadakan berbagai pendekatan. 

Pendekatan-pendekatan sifat yang antara lain karakteristik pe-
mimpin tersebut. Dan kemampuan komunikasi pemimpin dalam 
mempengaruhi dan menggerakkan para SDM-nya. Sosok pemimpin 
yang memiliki karakteristik yang baik dan kemampuan komunikasi 
yang diharapkan, mampu membangkitkan motivasi serta meningkat-
kan kinerja karyawan. Karakteristik pemimpin sendiri ádalah pe-
mimpin yang mempunyai karakteristik jujur, cerdas, berwawasan 
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luas, berwatak baik, mentalitas pemimpin, dan kondisi prima, (Rivai, 
2011). Akan tetapi, dalam pelaksanaan seharí-hari di tempat kerja kita 
masing-masing, banyak kita jumpai pimpinan yang tidak memiliki se-
mua karakteristik kepribadian di atas. 

John Kotter dari Harvard Business School mengemukakan, kepe-
mimpinan adalah penanganan kerumitan me nyangkut penanganan 
perubahan. Para pemimpin menetapkan arah dengan menyusun satu 
visi masa depan, kemudian mereka menyatukan orang-orang dengan 
mengkomunikasikan visi ini, dan mengilhami mereka agar mampu 
mengatasi rinta ngan-rintangan. (Stephen P.Robins, 2006) 

Proses kepemimpinan merupakan salah satu kunci keberhasilan 
yang sangat penting, dalam menjalankan visi dan misi perusahaan. 
Hal tersebut terjadi dalam berbagai sektor usaha, baik sektor usaha 
jasa atau usaha manufaktur. 

Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu berperan sentral 
dalam menakhodai suatu organisasi, dengan memberdayakan semua 
potensi sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki 
oleh organisasi. Pemimpin yang berorientasi peningkatan kemam-
puan, berfokus pada pengembangan keterampilan-keterampilan kar-
yawan, untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan. Pemimpin 
yang mempunyai orientasi peningkatan kemampuan, le bih tampak 
seperti pelatih yang berfokus pada meningkatkan keterampilan, dan 
kemampuan karyawan. (Kohli et al,1998). Pemimpin yang berorien-
tasi peningkatan kemampuan meliputi menspesifikasi apa yang harus 
dilakukan, untuk melakukan tugas-tugas secara efektif kepada kar-
yawan, memonitor kemajuan dan memberi karyawan umpan balik 
yang sesuai dengan kemampuannya. 

Dan salah satu fungsi kepemimpinan, melalui kemampuan ko-
munikasinya menjabarkan langkah-langkah perusahaan dengan pe-
nyampaian yang dapat dipahami seluruh karyawan. Kemampuan ko-
munikasi yang baik antara pemimpin dan karyawan selalu menjadi 
fondasi yang mampu meningkatkan komitmen yang kuat, untuk tetap 
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menjadi bagian dari organisasi dan berusaha untuk meningkatkan ki-
nerjanya sebagai umpan balik, yang diberikan karyawan atas peran 
dan perhatian yang diberikan pimpinannya.

Dalam kehidupan organisasi, pencapaian tujuan dengan segala 
proses, membutuhkan komunikasi yang efektif. Agar seorang pe-
mimpin dalam menyampaikan informasi berupa perintah, atau bawa-
han menyampaikan laporan baik secara lisan maupun tulisan, sehing-
ga mencapai sasaran dengan persepsi yang sama. 

Dan kemampuan komunikasi pemimpin memegang pe ranan yang 
penting, karena seorang pemimpin akan berhadapan dengan ber-
macam pribadi dengan watak maupun latar belakangnya. (Rivai, 2011)

Kepemimpinan tergantung kepada banyak faktor dan tiap-tiap 
pimpinan senantiasa dapat memperbaiki dan meningkatkan kemam-
puannya dalam bidang kepemimpinannya. Caranya dengan mengi-
mitasi langkah-langkah pemimpin yang berhasil dalam tugas-tugas 
mereka, atau mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip yang 
mendasari kepe mimpinan yang baik.

Di sebuah organisasi dapat diamati, bahwa penerapan gaya kepe-
mimpinan dan motivasi mempengaruhi karyawannya, agar me-
ningkatkan kinerjanya sangat berbeda. Sebagian pemimpin ada yang 
tampak acuh, monoton, kaku, dan ada juga yang penuh perhatian. 
Pemimpin yang baik sebaiknya bisa mengatur, mengelola, memotivasi 
dan mengarahkan karyawannya untuk mencapai tujuannya. 

Peranan motivasi kerja dalam menggerakkan fungsi manajemen 
sumber daya manusia, adalah membuat manusia bertindak atau ber-
prilaku. Semakin termotivasi seorang karyawan, maka kinerjanya juga 
semakin meningkat. Jadi, peran kepemimpinan dan motivasi sangat 
penting, untuk mewujudkan peningkatan kinerja karyawan.

Sosok kepemimpinan yang ditampilkan seorang pe mimpin dalam 
menggerakkan bawahan menuju pencapaian tujuan organisasi, tidak 
selalu berdampak positif. Karena bisa saja ada karyawan yang justru 
merasa dirugikan. Karena itu, kajian buku ini dibatasi pada pengaruh 
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yang ditimbulkan oleh karakteristik pribadi pemimpin, kemampuan 
komunikasi pemimpinan dan motivasi terhadap ki nerja karyawan.
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BAB DUA
CATATAN TEORITIS

LEADERSHIP, MOTIVASI DAN KINERJA

Siradjuddin (2008) pernah mengkaji analisis “Pengaruh Karakte-
ristik Pribadi, Kompetensi Individu, Sikap dan Kemampuan Komu-
nikasi Pemimpin Terhadap Kinerja Karyawan Bank Perkreditan Rak-
yat (BPR) di Sulawesi Selatan. Hasilnya menunjukkan, karakteristik 
pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, 
namun tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu, kompe-
tensi individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
dan kinerja karyawan, dan sikap serta kemampuan komunikasi ke-
mimpinan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap ke puasan dan 
kinerja karyawan. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Siradjuddin (2008) dengan 
kajian dalam buku ini adalah variabelnya, yakni karakteristik pribadi 
pemimpin dan kemampuan komunikasi pemimpin sebagai variabel 
bebas dan variabel kinerja sebagai variabel terikat. Metode sensus sa-
ma-sama digunakan. Artinya dalam penelitian ini populasinya adalah 
seluruh karyawan pada industri biro jasa pariwisata  yang tergabung 
dalam HATPI (Himpunan Agen Tiket Pelni Indonesia) Sulsel, dan 
terdaftar secara resmi pada Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata 
Indonesia (ASITA) di Kota Makassar. Data yang diambil juga berupa 
data primer dan metode pengumpulan data dilakukan dengan kue-
sioner yang diberikan kepada responden secara langsung. Se da ngkan 
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perbedaannya pada perbedaan variabel perantara. Di mana Sirad-
juddin (2008) menggunakan variabel kepuasan, sedangkan buku ini 
menggunakan variabel motivasi. Selain itu, jika Siradjuddin berlokasi 
di Bank Perkreditan rakyat (BPR) di Sulawesi Selatan, buku ini meng-
kaji industri biro jasa pariwisata di Kota Makassar.

SEMUA ORANG BERPOTENSI MENJADI PEMIMPIN
Karakteristik individu atau kepribadian adalah ciri-ciri khusus 

yang dimiliki seorang pemimpin, sifat kejiwaan, akhlak atau budi 
pekerti yang membedakan dengan yang lainnya (Rivai, 2006). Mem-
perhatikan tugas dan tanggung jawab, tidak semua orang bisa men-
jadi pemimpin yang sukses. Karakteristik individu atau kepribadian 
yang dimiliki seorang pemimpin yang sukses, dapat dilihat dan dike-
tahui melalui pendekatan sifat (traits approach). Pandangan teori sifat 
kepemimpinan menyatakan, karakteristik atau sifat tertentu yang di-
miliki seseorang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Kemudi-
an, kualitas pribadi seseorang sangat menentukan kepemimpinannya, 
lalu kualitas pribadi seseorang tidak dapat dialihkan kepada orang 
lain, karena tidak semua orang bisa menjadi pemimpin kecuali bagi 
mereka yang memiliki kualitas.

Pendekatan sifat menurut Sheldom dalam Sutarto (2006) menekan-
kan ciri pada pemimpin, yang pada mulanya dianggap pemimpin itu 
dilahirkan secara turun temurun (the heredity approach). Kemudian 
pada masa berikutnya, muncul teori selanjutnya yang menjelaskan 
ciri-ciri fisik tertentu yang disebut teori ciri fisik (physical characteris-
tic) yang dikemukakan W.H Sheldom (Sutarto, 2006). Jika pendekatan 
sifat mengasumsikan, beberapa orang pemimpin yang secara alami 
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diberkahi sifat atau ciri tertentu yang dimiliki orang lain. Sifat terse-
but ditandai dengan kemampuannya yang luar biasa, dalam mencapai 
kesuksesan seperti energi tak kunjung letih, intuisi, daya imajinasi, 
daya ramal dan kekuatan mempengaruhi orang lain. 

Pandangan teori sifat kepemimpinan, menyatakan karakteristik 
atau sifat tertentu yang dimiliki seseorang, mempengaruhi efektivi-
tas kepemimpinan. Teori ini menganggap, kepemimpinan tidak da-
pat diciptakan melalui pelatihan manajemen. Teori sifat membedakan 
pemimpin dan bukan pemimpin, juga membedakan pemimpin yang 
efektif dan tidak efektif. 

Kemudian muncul pendapat, pemimpin itu dapat diciptakan mela-
lui pelatihan. Dengan demikian, setiap orang dapat dilatih menjadi 
pemimpin atau dengan kata lain setiap orang berpotensi menjadi 
pemimpin. Potensi ini dapat menjadi kenyataan apabila yang bersang-
kutan telah memperoleh latihan kepemimpinan dan berusaha mem-
praktikkannya.

Adapun beberapa pendapat tentang sifat–sifat yang dimiliki oleh 
pemimpin yang sukses, di antaranya, kemauan keras menurut  Thom-
as W.Harrell dalam Sutarto (2006) merupakan perilaku yang diten-
tukan oleh sifat lahiriah, kebutuhan kekuasaan dan kebutuhan pres-
tasi. James E. Rosenzweig (Sutarto, 2006) menjelaskan, karakteristik 
pribadi seorang pemimpin yang sukses meliputi: kecerdasan, rasa 
pengarahan dan tujuan, bersemangat keramah-tamahan, kejujuran, 
kesusilaan, keahlian teknis ketegasan, kemahiran daya tanggap, pe-
ngetahuan kebijaksanaan, daya khayal, kebulatan tekad, gigih, kesa-
baran, penampilan baik dan keberanian. 

Secara umum, karakteristik pribadi yang dimiliki seorang dalam 
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posisinya sebagai pemimpin untuk mendorong lahirnya kebijakan 
dalam organisasi, adalah terutama yang berkaitan dengan kese-
tiakawanan, kemauan kerja sama, keteladanan dan keterbukaan. Ro-
bert J. Thierauf dalam Sutarto (2006) menyatakan, beberapa sifat-sifat 
yang dimiliki pemimpin yang sukses seperti: kecerdasan, inisiasi, daya 
khayal, semangat, harapan baik, keberanian, keaslian, ke sediaan me-
nerima, kemampuan berkomunikasi, perlakuan yang wajar terhadap 
semua orang, kepribadian, keuletan, manusiawi, kemampuan menga-
wasi dan ketenangan diri. 

Sementara Ralp M. Stogdill mengatakan, kecerdasan, berilmu, da-
pat diandalkan dalam melaksanakan tanggung jawab, aktivitas dan 
peran serta sosial, status sosial (Sutarto, 2006).

Menurut Rivai (2004), pemimpin memiliki sifat kepribadian seperti 
vitalitas dan stamina fisik, kecerdasan dan kearifan dalam bertindak, 
kemauan menerima tanggung jawab, kompeten dalam menjalankan 
tugas, memahami kebutuhan pengikutnya, memiliki keterampilan 
dalam berhubungan dengan orang lain, kebutuhan untuk berprestasi, 
mampu memotivasi dan memberi semangat, mampu memecahkan 
masalah, meyakinkan memiliki kapasitas untuk menang, memiliki 
kapasitas untuk mengelola, memutuskan, menentukan prioritas, me-
megang kepercayaan, memiliki pe ngaruh, mampu beradaptasi atau 
memiliki fleksibilitas.

Secara umum, karakteristik pribadi yang dimiliki seorang dalam 
posisinya sebagai pemimpin, untuk mendorong lahirnya kebijakan 
dalam organisasi, terutama yang berkaitan dengan kesetiakawanan, 
kemauan kerja sama, keteladanan, dan keterbukaan.

S.A.Kirkpatrick & E.A. Locke (1996) yang meneliti tentang karakte-
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ristik kepemimpinan di dalam kelompok kerja kecil. Dari hasil peneli-
tian tersebut diketahui, ada enam karakte ristik yang cenderung mem-
bedakan antara pemimpin de ngan bukan pemimpin, yaitu, ambisi dan 
semangat, hasrat untuk memimpin, kejujuran, integritas, kepercayaan 
diri, kecerdasan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Dalam 
penelitian ini, juga ditemukan bahwa orang-orang yang mempunyai 
sifat mawas diri yang kuat, dalam artian luwes dalam menyesuaikan 
perilakunya ke dalam suatu si tuasi yang berlainan, berkemungkinan 
jauh lebih besar untuk muncul sebagai pemimpin dalam kelompok-
kelompok dari pada mereka yang sifat mawas dirinya lemah. 

G.Yulk dan Van Fleet (1992) menyatakan secara kumulatif, hasil 
penelitian ini memberikan sejumlah aternatif kemungkinan karakte-
ristik meningkatkan sukses sebagai pemimpin, namun tidak satupun 
dari karakteristik yang menjamin kesuksesan. 

 
KOMUNIKASI ITU PENTING

Kepemimpinan yang efektif mensyaratkan program komunikasi 
dengan landasan luas, menyusup ke seluruh organisasi dan berpusat 
pada manajer. Menurut Scanlan dalam Timpe (2000), pendekatan ko-
munikasi yang lebih luas dapat menumbuhkan rasa identifikasi; pe-
rasaan menjadi bagian lebih penting dari sesuatu yang besar; menum-
buhkan minat; komitmen dan rasa dekat; menumbuhkan suasana tim 
dengan memajukan koordinasi lewat pengertian le bih baik tentang 
peran masing-masing; dan menyebabkan orang mulai berpikir ten-
tang organisasi “mereka” dan tidak mundur kekomentar yang putus 
asa.

Komunikasi sangat tergantung kepada persepsi dan sebaik nya 
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persepsi sangat tergantung pada komunikasi. Karena itu, menurut 
Rivai (2004), komunikasi timbul karena seseorang ingin menyampai-
kan informasi kepada orang lain, yang membuat orang tersebut punya 
pengertian  yang sama atau berbeda. Komunikasi sebagai hubungan 
lisan maupun tulisan dua orang atau lebih, yang dapat menimbulkan 
pemahaman dalam suatu masalah.

Sebagai pusat kekuatan dan dinamisator bagi organisasi, pemimpin 
harus mampu dan selalu berkomunikasi dengan semua pihak, baik 
melalui hubungan formal maupun yang informal. Kartini (2005) 
menyatakan, suksesnya pelaksa naan tugas pemimpin, sebagian besar 
ditentukan kemahirannya menjalin komunikasi yang tepat dengan se-
mua pihak secara horizontal maupun secara vertikal. Robbins (2003) 
juga menegaskan, salah satu kekuatan yang paling menghambat  suk-
sesnya kinerja baik individu maupun kelompok, adalah kurangnya 
komunikasi yang efektif.

Pentingnya komunikasi dalam hubungannya dengan pekerjaan, 
ditunjukkan banyaknya waktu yang dipergunakan untuk berkomu-
nikasi dalam pekerjaan. Komunikasi ibaratnya darah organisasi yang 
menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dalam organisasi. Dan 
Studi yang dilakukan J.W. Newstrom, R.E Moncza and W.E Reid 
(1994) dalam Gitosudarmo dan Sudita, 2000,  menemukan, peker-
jaan bagian produksi melakukan komunikasi antara 16 sampai 46 kali 
dalam satu jam. Artinya, para pekerja berkomuniksi setiap 2 sampai 4 
menit. Kemudian untuk manajer tingkat bawah menggunakan waktu-
nya untuk berkomunikasi antara 20 sampai 50 persen. Sedangkan un-
tuk manajer tingkat menengah dan atas waktu yang digunakan untuk 
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berkomunikasi antara 29 sampai 64 persen.
Selanjutnya, komunikasi memegang peranan dalam suatu orga-

nisasi karena menjalankan empat fungsi utama, yaitu:
1. Komunikasi berperan sebagai pengendali perilaku anggota orga-

nisasi,
2. Komunikasi memperkuat motivasi dengan menjelaskan kepada 

para karyawan, apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka 
bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki ki-
nerja di bawah standar.

3. Komunikasi berfungsi mendorong pengungkapan pe rasaan, ar-
tinya komunikasi yang terjadi di dalam orga nisasi, merupakan 
mekanisme fundamental di mana para anggota menunjukkan 
kekecewaan dan kepuasan. Oleh karena itu, menurut Scott dan 
Mitchell (1986) komunikasi memfasilitasi  pelepasan ungkapan 
perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial, dan 

4. Komunikasi berfungsi sebagai pemberi informasi. Arti nya komu-
nikasi mempermudah pengambilan keputusan, karena memberi-
kan informasi yang diperlukan melalui penyampaian data, guna 
mengenali dan me ngevaluasi pilihan-pilihan alternatif.

Pengaruh komunikasi terhadap kepuasan, motivasi kerja dan 
produktivitas karyawan telah ditegaskan sejumlah penelitian seperti 
Bernard P.Indik dalam Helbert G.Hicks dan G.ray Gullit (1996) terha-
dap 975 karyawan, menemukan bahwa kepuasan, motivasi kerja dan 
produktivitas karyawan yang tinggi pada  berbagai cabang perusa-
haan pengepakan, korelasinya cenderung positif dengan keterbukaan 
jalur-jalur komunikasi di antara atasan dan bawahan. Dan komuni-
kasi yang efektif (mencakup faktor seperti kepercayaan yang dianut, 
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kecermatan yang dirasakan, hasrat mengadakan interaksi, kemauan 
dari manajemen puncak, dan persyaratan informasi ke atas) mempu-
nyai hubungan positif dengan produktivitas pekerja.

Penegasan mengenai pentingnya komunikasi dan pe ngaruhnya 
terhadap motivasi dan kinerja karyawan, baik secara teoritis mau-
pun hasil penelitian yang dilakukan para ahli, juga dipertegas dengan 
hadist Nabi sebagi berikut, Rasulullah bersabda yang artinya: “barang 
siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka sambungkan-
lah tali silatirrahim” (Al-Hadis). Frase dalam firman Allah, yang berarti 
supaya saling kenal-mengenal dan sambungkanlah tali si laturrahim 
dalam hadis Nabi, semuanya hanya dapat dilakukan melalui komu-
nikasi, walaupun dalam proses komunikasi terjadinya persepsi yang 
berbeda merupakan salah satu variabel psikologi individu.

MOTIVASI BERBANDING LURUS KINERJA
Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi berbagai faktor, baik 

faktor yang datang dari dalam, maupun dari lingkungan. Berdasarkan 
faktor tersebut, motivasi merupakan suatu faktor yang cukup domi-
nan dan dapat menggerakkan faktor-faktor lain ke arah efektivitas 
kerja.

Menurut Handoko (1992), ada banyak faktor yang mempengaruhi 
prestasi kerja karyawan. Karyawan bekerja de ngan produktif atau 
tidak tergantung kepada motivasi, tingkat kepuasan kerja, tingkat 
stres, kondisi fisik pekerjaan, sistem kompensasi, desain pekerjaan 
dan aspek-aspek ekonomis, teknis serta kepribadian lainnya.

Menurut Vroom,V.H (1964) tentang motivasi dan abi lity, bahwa 
performa kerja seseorang merupakan fungsi dari interaksi perkalian 
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antara motivasi dan ability (kecakapan). Sehingga rumusnya F (moti-
vasi x kecakapan). Alasannya dari hubungan perkalian ini adalah, se-
seorang rendah pada salah satu komponennya maka prestasi kerjanya 
akan rendah pula. Dengan kata lain apabila performa kerja (prestasi 
kerja) seseorang rendah, maka ini dapat merupakan hasil dari moti-
vasi rendah, atau kemampuannya tidak baik, atau hasil kedua kom-
ponen motivasi dan kemampuan yang rendah.

Motivasi karyawan yang tinggi akan menunjukkan tingkat ke-
mampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi 
tugas nya. Oleh karena itu, berbagai organisasi selalu berusaha me-
ningkatkan motivasi karyawan agar karyawan mampu menyelesaikan 
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Meningkatkan motivasi 
karyawan membutuhkan waktu yang lama dan tidak semua karyawan 
memiliki motivasi yang tinggi. Salah satu bentuk usaha yang dilaku-
kan organisasi, adalah memberikan penghargaan yang sama kepada 
karyawan. Semakin tinggi prestasi karyawan, berarti semakin tinggi 
penghargaan yang diberikan kepada karyawan. Oleh karena itu, mo-
tivasi kerja diyakini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan.

Armstrong (1996) menyatakan, hubungan antara motivasi dan pre-
stasi kerja atau kinerja adalah sesuatu yang positif, dalam arti mening-
katkan motivasi akan menghasilkan pres tasi kerja yang lebih baik dan 
sebaliknya, perbaikan prestasi kerja atau kinerja akan meningkatkan 
motivasi karena menimbulkan perasaan puas dan berprestasi. Secara 
teoritis, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja atau kinerja 
karyawan adalah faktor kemampuan dan motivasi. 

David C. McClelland dalam Mangkunegara (2001) me ngatakan, 
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“human performance” merupakan determinan dari ability and moti-
vation. Ability merupakan determinan dari knowledge and skill. Se-
dangkan motivasi terbentuk dari attitude dalam menghadapi situasi 
kerja.

HUBUNGAN LEADERSHIP, MOTIVASI DAN KINERJA
Robert J. House dalam Rivai (2004) menyatakan, perilaku kepe-

mimpinan (karakteristik pribadi pemimpin hingga kemampuan 
komunikasi pemimpin) akan menjadi efektif, karena pengaruh mo-
tivasinya yang positif, kemauan untuk melaksanakan dan kepuasan 
pengikutnya. Selanjutnya Fiedler dalam Robbins (2003) menyimpul-
kan hasil penelitiannya, semakin baik hubungan pemimpin–anggota, 
semakin berstruktur pekerjaan itu dan semakin kuat posisi, semakin 
banyak kendali atau pengaruh yang dimiliki pemimpin yang bersang-
kutan. Sikap kepemimpian dalam artian komitmen organisasional 
dari seorang pemimpin berpengaruh positif baik terhadap motivasi 
kerja karyawan. 

ALUR PIKIR
Konsep pemikiran ini disusun berdasarkan teori dari berbagai re-

ferensi dan pemikiran logis. Konsep ini menggambarkan hubungan 
antar variabel. Untuk menyusun konsep ini, dilakukan telaah terha-
dap teori dan referensi yang mendukung hubungan antara variabel.

Semakin gencarnya tuntutan kinerja karyawan dalam menghadapi 
persaingan, termasuk di dalamnya para pelaku usaha pada industri 
biro jasa pariwisata di Kota Makassar, maka faktor–faktor yang men-
jadi penentu kinerja tersebut perlu mendapatkan perhatian dalam 
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pengelolaan SDM, agar tingkat kinerja dapat dicapai sesuai yang di-
harapkan. Rivai (2006) menyatakan, kinerja karyawan merupakan 
rangkaian beberapa konsep yang bersifat multidimensi. Artinya, ki-
nerja karyawan dipengaruhi berbagai faktor.

Penelitian yang dilakukan kelompok peneliti dari Universitas Of 
Michigan dalam Rivai (2004) menyimpulkan, pe rilaku kepemimpinan 
yang beriorentasi pada job centered dengan mengandalkan kekuatan, 
paksaan, imbalan dan hukuman berpengaruh negatif terhadap sifat-
sifat dan prestasi pengikutnya. Sebaliknya, pemimpin yang berpusat 
pada bawahan dan membantu pengikutnya dalam memuaskan kebu-
tuhannya, akan berpengaruh secara positif terhadap kemajuan, per-
tumbuhan dan prestasi pribadi pengikutnya. 

Berdasarkan uraian di atas dan beberapa referensi, bahwa pe-
rilaku kepemimpinan yang meliputi: karakteristik pribadi pemimpin, 
kemam puan komunikasi pemimpin mempe ngaruhi motivasi kerja 
dan kinerja karyawan. Karena itu, kuat dugaan makin baik perilaku 
kepemimpinan dalam suatu organisasi, akan menyebabkan makin 
tinggi pula tingkat motivasi kerja dan kinerja karyawan. Demikian 
pula de ngan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Ini 
berarti, perilaku kepemimpinan merupakan predictor, baik terhadap 
motivasi kerja maupun kinerja karyawan.

Dengan landasan tersebut, kajian penelitian ini akan membahas dan 
difokuskan pada beberapa faktor yang mempe ngaruhi kinerja kar-
yawan pada industri biro jasa pariwisata di Kota Makassar, yang selan-
jutnya disebut variabel. Adapun variabel yang dimaksud dalam buku 
ini adalah: karakteristik pribadi pemimpin, kemampuan komunikasi 
pemimpin, dan motivasi kerja karyawan.   
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Dari kerangka konseptual pada gambar di atas dapat dinyatakan 
dalam persamaan simultan untuk estimasi regresi linear sebagai 
berikut:
Y_1 = β_0+ β_(1 ) X_1+ β_2  X_2+ µ_1           (1)
Y_2= α_0+ α_1 Y_1+ α_2  X_1+ α_3  X_2+ µ_2     (2)

Dimana;

Y_2 =  Kinerja
Y_1 =  Motivasi
X1 =  Karakteristik Pribadi Pemimpin
X2 =  Kemampuan Komunikasi Pemimpin

β0 dab α0 adalah konstanta, sementara β1,… βn  dan α1,… αn ada-
lah masing-masing sebagai parameter yang akan diestimasi. µ1 dan 
µ2 adalah random error terms. Persamaan 1 dan 2 merupakan persa-
maan simultan, dimana bentuk reduced form disajikan pada metode 
dan alat estimasi pada Bab III.

Dari pembahasan di atas, karakteristik pribadi pemimpin berpe-
ngaruh langsung secara positif terhadap kinerja, dan berpengaruh 
tidak langsung secara positif melalui motivasi kerja 
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Kemampuan komunikasi pemimpin, berpengaruh langsung se-
cara positif terhadap kinerja dan berpengaruh tidak langsung secara 
positif melalui motivasi kerja. Motivasi kerja berpengaruh positif ter-
hadap kinerja. 

Komponen kepemimpinan (karakteristik pribadi pemimpin dan 
kemampuan komunikasi pemimpin), secara simultan berpengaruh 
langsung secara positif terhadap kinerja, dan berpengaruh tidak lang-
sung secara positif melalui motivasi kerja.

aaa
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BAB TIGA
BERGELUT DENGAN POPULASI

DAN SAMPEL

LOKASI PENELITIAN
Buku ini lahir dari penelitian yang digelar di industri biro perjala-

nan wisata yang tergabung dalam Himpunan Agen Tiket Pelni Indo-
nesia (HATPI) Sulsel, dan terdaftar secara resmi pada Asosiasi Peru-
sahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) yang juga merupakan 
perusahaan yang telah berjalan lama di Makassar.

POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN
Arikunto (2010), populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Pengambilan sampel penelitian untuk melahirkan buku ini menggu-
nakan sampel secara sensus di mana menurut Arikunto, penelitian 
populasi atau sensus hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga 
dan subjeknya tidak terlalu banyak. Arikunto memberikan penjelasan 
mengenai pengambilan sampel dengan sensus, yakni penelitian popu-
lasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua liku-liku yang ada 
dalam populasi. Oleh karena itu, subjeknya meliputi semua yang ter-
dapat di dalam populasi. Populasi pada penelitian ini adalah industri 
yang bergerak pada biro perjalanan wisata di Kota Makassar yang ber-
fokus pada perusahaan agen ticketing.

Jumlah SDM dalam setiap agen biro perjalanan yang diambil se-
bagai sampel sebanyak  minimal 2 orang, dengan jumlah perusahaan 
sebanyak 30 unit dari rata–rata jumlah SDM dalan satu perusahan 
berjumlah 2–10 orang. Dan populasi yang akan diteliti adalah indus-
tri biro jasa pariwisata yang tergabung dalam HATPI dan terdaftar 
secara resmi pada ASITA, serta masuk dalam kategori perusahaan 
senior melalui data yang dikeluarkan BPPMD (Badan Promosi dan 
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Penanaman Modal Daerah).  Adapun spesifikasi lainnya yaitu perusa-
haan beroperasi minimal 10 tahun yaitu dari tahun 2001 sampai 2011, 
berdiri sendiri (bukan cabang), dan memiliki jumlah tenaga kerja 2 
sampai 10 orang.

Proses pengambilan sampel dilakukan dengan memberi kesempa-
tan yang sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi anggota 
sampel. Dan Convenience Sampling digunakan dalam teknik pengam-
bilan sampel pada penelitian ini, dimana Convenience Sampling ada-
lah sampel diambil berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja 
yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan 
karakteristiknya, maka orang tersebut dapat dijadikan sampel. 

Me nurut Sugiarto (2001) sampel adalah sebagian anggota dari po-
pulasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu, sehingga 
diharap kan dapat mewakili populasinya. Sampel yang dijadikan seba-
gai objek pengamatan dalam penelitian ini, adalah seluruh SDM yang 
terdapat dalam industri biro jasa pariwisata di Kota Makassar. Bila 
sampel dalam suatu penelitian terlalu besar, akan menyulitkan pene-
liti dalam mendapatkan model penelitian yang cocok dan disarankan 
ukuran sampel yang sesuai berkisar antara 100-200 responden, menu-
rut Hair (dalam Ferdinand, 2006). Jumlah sampel dalam penelitian ini 
ditentukan sebanyak 100 sampel, yang dirasakan sudah cukup untuk 
mewakili populasi. 

DEFINISI OPERASIONAL DAN VARIABEL
Definisi operasional masing – masing variabel indikator, dimak-

sudkan untuk menjelaskan variabel kontruknya. Hal ini akan dituang-
kan dalam bentuk pertanyaan yang juga disebut sebagai instrument 
penelitian. 

Penelitian menggunakan 4 variabel yang terdiri dari dua variabel 
bebas dan dua variabel terikat, yang semuanya merupakan variabel 
laten yang tidak terukur secara langsung, sehingga pengukurannya 
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melalui indikator–indikator variabel, dengan skala penilaian opsi 
pilihan jawaban 1–5. Selain itu, seluruh variabel yang digunakan 
dalam penelitian bersifat persepsi, pendapat, sikap dan pandangan 
responden terhadap apa yang dirasakan dan dialami dalam aktivitas 
kesehariannya, dalam melaksanakan tugas sebagai karyawan.

 
VARIABEL BEBAS PENELITIAN

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 
yang diidentifikasi, dan diduga dapat mempengaruhi variabel teri-
kat (terikat intervening dan terikat dependent), baik secara langsung 
maupun tidak langsung.

Karakteristik Pribadi Pemimpin (X_1), yaitu ciri–ciri khusus, 
sifat–sifat kejiwaan, akhlak dan budi pekerti yang membedakan di-
rinya dengan orang lain, terutama dalam berinteraksi dengan selu-
ruh bawahannya. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk 
mengukur karakteristik pribadi pemimpin adalah :

• Kesetiakawanan dalam menjalankan tugasnya
• Kemampuan kerja sama
• Kepercayaan pribadi
• Keterbukaan
• Harapan kebutuhan pribadi, bawahan dan teman sejawat
• Penghargaan terhadap bawahan dan rekan kerja lainnya
• Kepedulian terhadap bawahan dan rekan kerja lainnya
• Simpatisan terhadap anggota kelompok kerja
• Empati terhadap semua anggota tim kerja lainnya
• Penyelesaian masalah dalam organisasi
• Kepedulian terhadap lingkungan kerja karyawan
Untuk mengukur masing-masing indikator dari variabel diberi nilai 

kategori secara ordinal. Adapun nilai kategori adalah : 1) sa ngat tidak 
sesuai, 2) tidak sesuai, 3) agak sesuai, 4) sesuai, 5) sangat sesuai. De-
ngan lima pilihan tersebut diharapkan akan diperoleh jawaban yang 
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jujur dari responden untuk menilai perilaku pimpinan dan kinerjanya 
sendiri.

Kemampuan Komunikasi Pemimpin (X_2), yaitu kemampuan un-
tuk memberikan arahan dan menerima umpan balik atau tanggapan 
dari rekan kerja atau bawahan, dalam rangka mencapai kesatuan visi 
dan misi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Variabel ini merupa-
kan variabel laten/konstruk, yang diukur melalui indikator :

1. Etika komunikasi dalam berbicara
2. Saluran komunikasi dalam organisasi
3. Kemampuan menggunakan sarana komunikasi
4. Kemampuan menggunakan komunikasi efektif dalam mem-

berikan perintah dan informasi kepada bawahan
5. Kemampuan menggunakan body language (gerakan tubuh) 

dalam menyampaikan informasi lisan
6. Kemampuan membuat pesan tertulis
7. Kemampuan menjelaskan idenya kepada orang lain
8. Kemampuan memahami informasi dari orang lain
Untuk mengukur masing-masing indikator dari variabel diberi 

nilai kategori secara ordinal. Adapun nilai kategori adalah : 1) sa ngat 
tidak sesuai, 2) tidak sesuai, 3) agak sesuai, 4) sesuai, 5) sangat sesuai. 
De ngan lima pilihan tersebut diharapkan akan diperoleh jawaban 
yang jujur dari responden, untuk menilai perilaku pimpinan dan ki-
nerjanya sendiri.

 
VARIABEL TERIKAT PENELITIAN

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah vari-
abel yang diidentifikasi, dan diduga dipengaruhi oleh variabel bebas 
yaitu :

Motivasi Kerja Karyawan (Y_1), yaitu dorongan kerja yang dimiliki 
karyawan dalam menjalankan tugasnya, termasuk perilaku kerja yang 
ditujukan pada sasaran yang berkaitan dengan tingkat usaha yang 
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dilakukan. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk me-
ngukur variabel motivasi kerja karyawan adalah :

1. Dorongan untuk membantu teman yang mengalami kesulitan
2. Dorongan untuk berpartisipasi
3. Dorongan penyelesaian tugas secara baik dan tepat
4. Dorongan untuk meningkatkan kompetensi agar dapat ber pre-

s   tasi
5. Dorongan untuk memperoleh tambahan pendapatan
6. Dorongan untuk memperoleh penilaian yang baik
7. Dorongan untuk bekerja sama
8. Dorongan untuk mengembangkan karier
9. Dorongan untuk bekerja keras dan lebih tekun
Untuk mengukur masing-masing indikator dari variabel, diberi 

nilai kategori secara ordinal. Adapun nilai kategori adalah : 1) sa ngat 
tidak sesuai, 2) tidak sesuai, 3) agak sesuai, 4) sesuai, 5) sangat sesuai. 
De ngan lima pilihan tersebut diharapkan akan diperoleh jawaban 
yang jujur dari responden, untuk menilai perilaku pimpinan dan ki-
nerjanya sendiri.

Kinerja Karyawan (Y_2), yaitu kemampuan karyawan dalam pe-
nyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, yang dilihat 
dari dimensi kuantitas, ketepatan waktu dan kualitasnya. Adapun in-
dikator pengukuran variabel kinerja karyawan adalah :

1. Tingkat pengetahuan kerja
2. Tingkat pemahaman terhadap pedoman kerja
3. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan
4. Tingkat kesempurnaan dalam penyelesaian pekerjaan
5. Tingkat ketepatan jumlah dalam penyelesaian pekerjaan
6. Tingkat kualitas pekerjaan yang dihasilkan
7. Tingkat kesadaran akan pentingnya kualitas hasil kerja
8. Tingkat daya saing hasil kerja
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9. Tingkat keberhasilan dalam memperbaiki prosedur kerja
10. Tingkat kesalahan dalam bekerja
11. Tingkat kesesuaian hasil kerja dengan permintaan atasan
Untuk mengukur masing-masing indikator dari variabel diberi nilai 

kategori secara ordinal. Adapun nilai kategori adalah : 1) sa ngat tidak 
sesuai, 2) tidak sesuai, 3) agak sesuai, 4) sesuai, 5) sangat sesuai. De-
ngan lima pilihan tersebut diharapkan akan diperoleh jawaban yang 
jujur dari responden untuk menilai perilaku pimpinan dan kinerjanya 
sendiri.

Pengukuran variabel bebas dan endogenus menggunakan kuesio-
ner multifaktor, sebagaimana menurut Bass dan Avalio (1990). Setiap 
partisipan diminta untuk memilih berdasarkan tingkat skala dari 
jawaban–jawaban yang tersedia dalam kuesioner. Variabel–variabel 
yang telah disebutkan sebelumnya diukur dengan menggunakan ska-
la tingak sumatif (summated rating scale), yang disebut skala likert, 
yang diperoleh melalui tanggapan kesetujuan atau ketidaksetujuan 
responden terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan, skor–
skor untuk butir–butir yang terdapat dalam skala dijumlahkan, kemu-
dian di rata-rata sikap seorang individu (Kerlinger, 2000). 

Total skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari 
skor masing-masing item dari individu tersebut (Nazir, 1999). Jika 
terdapat banyak pernyataan sikap tidak diketahui nilai skalanya, teta-
pi masih dalam suatu kontinum psikologik, menurut Azwar (1988) 
dapat diasumsikan sebagai berikut: a) Setiap pernyataan sikap yang 
dibuat oleh subjek dapat disepakati sebagai pernyataan yang favora-
ble dan tidak favorable. b) Jawaban yang diberikan oleh subjek yang 
mempunyai sikap favorable, harus diberi bobot atau nilai yang lebih 
tinggi dari jawaban yang mempunyai sikap tidak favorable.

METODE PENGUMPULAN DATA
Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan buku ini 
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dilihat dari sumbernya, data yang akan dikumpulkan dapat bersifat 
primer dan sekunder. Di mana data primer adalah data yang dida-
pat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan seperti 
hasil pengisian kuesioner, yang bisa dilakukan penulis atau data yang 
dipublikasikan untuk umum. Sedangkan sekunder adalah data yang 
tidak secara langsung diperoleh oleh penulis dari sumbernya, tetapi 
me lalui pihak yang melakukan pengukuran langsung pada sumber-
nya, sehingga penulis bukan pertama dalam pengukuran. Data 
sekunder dapat berasal dari internal organisasi atau di luar organisasi. 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

WAWANCARA
Wawancara merupakan suatu proses komunikasi interaksional 

antara dua pihak. Cara pertukaran yang digunakan adalah, cara ver-
bal dan non-verbal dan mempunyai tujuan tertentu yang spesifik. Re-
sponden diminta memberi pendapat tentang serangkaian pertanyaan 
yang berkaitan dengan objek yang sedang ditulis. Adapun responden 
yang dimaksud karyawan pada industri biro perjalanan wisata. Dalam 
penerbitan buku ini, penulis meletakkan wawancara sebagai sumber 
data pelengkap dari hasil data kuesioner. 

KUESIONER
Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang diperlukan de-

ngan cara mengajukan daftar pertanyaan yang secara langsung diberi-
kan kepada responden. Daftar-daftar pertanyaan tersebut menyang-
kut variabel-variabel penelitian yang akan diteliti. Kuesioner akan 
dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

Bagian pertama untuk mengukur atau mengetahui informasi me-
ngenai karakteristik responden, di antaranya adalah jenis kelamin, 
usia, pengalaman atau masa kerja, dan pendidikan formal terakhir. 
Pertanyaan-pertanyaan pada bagian pertama dapat dibuat secara ter-
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buka dan secara tertutup, sesuai dengan karakteristik yang hendak 
diukur.

Bagian kedua merupakan bagian inti dari kuesioner, yang berisi 
pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel-variabel penelitian, baik 
variabel karakteristik pribadi pemimpin, kemampuan komunikasi, 
motivasi dan variabel kinerja karyawan. Untuk memudahkan pe-
ngelompokan data maupun memudahkan responden memberikan 
jawabannya, pilihan jawaban yang disediakan menggunakan pen-
dekatan skala likert antara lain :

5 : Sangat Sesuai
4 : Sesuai
3 : Agak Sesuai
2 : Tidak Sesuai
1 : Sangat Tidak Sesuai

INSTRUMEN DAN METODE ANALISIS DATA

Analisis Jalur ( Path Analysis)
Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dapat dibentuk persamaan fungsional dalam model simultan 
(Structural Equation Model, SEM) dengan reduced form sebagai beri-
kut: 

Y_1 = β0 + β1X1 + β2X2 + µ1                             (1.a)

Dimana β1 dan β2 merupakan koefisien yang masing-masing me-
nunjukkan pengaruh langsung variabel X1 dan X2 terhadap variabel 
Y_1.
Y_2 = δ0 + δ1X1 + δ2X2 + µ12          (2.a)

Dimana:
δ0 = α0 + α1β0 adalah konstanta
δ1 = α2 + α1β1  adalah pengaruh total X1 terhadap Y_2 yang terdiri 

dari pengaruh langsung X1 terhadap Y_2 sebesar α2 ditambah pe-
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ngaruh tidak langsung melalui Y_1 sebesar α1β1.
δ2 = α3 + α1β2  adalah pengaruh total X2 terhadap Y_2 yang terdiri 

dari pengaruh langsung X2 terhadap Y_2 sebesar α3 ditambah pe-
ngaruh tidak langsung melalui Y_1 sebesar α1β2.
µ12 = α1µ1 + µ2 adalah composite random error

Dari uraian dua persamaan reduced form di atas, koefisien pe-
ngaruh langsung dan tidak langsung baik dari variabel bebas maupun 
terikat terhadap variabel target Kinerja (Y_2), dapat diidentifikasi. 
Karenanya, untuk membuktikan hipotesis penelitian, maka estima-
si besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung, akan dilakukan 
dengan analisis regresi linear secara simultan (path analysis) dengan 
menggunakan program AMOS. Simbol koefisien hasil estimasi serta 
metode dan alat analisis estimasi ini dapat disajikan kembali dalam 
Tabel 3.1.
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BAB EMPAT
KARAKTER PEMIMPIN

DAN MOTIVASI KARYAWAN
Bab ini diarahkan untuk memberikan gambaran hasil-hasil peneli-

tian, terutama keterkaitannya dengan kinerja karyawan pada industri 
biro jasa pariwisata. Selanjutnya kinerja dapat diukur dengan indi-
kator karakteristik pribadi pemimpin dan kemampuan komunikasi 
pemimpin dengan melihat hubungannya pula melalui motivasi. 

De ngan kata lain, tujuan utama Bab ini untuk menyajikan apa, 
bagaimana, kenapa dan implikasi temuan-temuan pokok penelitian 
tentang kinerja karyawan pada industri biro jasa pariwisata.

Pembahasan ini diawali dengan menyajikan gambaran umum ten-
tang sumber daya manusia (SDM) dengan berfokus pada kepemimpi-
nan. Pada bagian akhir akan disajikan pembahasan mengenai analisis 
hasil estimasi nilai dan fungsi kinerja karyawan pada industri biro jasa 
pariwisata.

GAMBARAN UMUM SDM DAN KINERJA INDUSTRI 
BIRO JASA PARIWISATA DI MAKASSAR

Manajemen SDM adalah suatu proses menangani berbagai masalah 
pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga 
kerja lainnya, untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau peru-
sahaan, demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit 
yang biasanya mengurusi SDM adalah departemen sumber daya ma-
nusia atau dalam bahasa Inggris disebut HRD atau human resource 
department.

Secara teoritis seseorang yang merasa bahwa seorang pemimpin 
yang tidak memiliki rasa kesetiakawanan, keterbukaan, keteladanan 
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dan sikap bersahabat, dengan sendirinya akan menyebabkan kar-
yawan tersebut merasakan kebosanan dalam bekerja yang pada ak-
hirnya  mempengaruhi tingkat kepuasannya. 

Hal ini sejalan dengan  Robert J. Thierauf dan James E. Rosenz-
weig dalam Sutarto (2006) menyatakan, beberapa sifat-sifat yang di-
miliki pemimpin yang sukses seperti : kecerdasan, inisiasi, daya hayal, 
semangat, harapan baik, keberanian, keaslian kesediaan menerima, 
kemampuan berkomunikasi, perlakuan yang wajar terhadap semua 
orang, kepribadian, keuletan manusiawi, kemampuan mengawasi dan 
ketenangan diri. Selain itu, Mangkunegara (2004) menyatakan, faktor-
faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi dan komitmen or-
ganisasional pada dasarnya sama, yaitu : 1) konflik dengan kebutuhan 
personal, 2) kurangnya pembelajaran, 3) kurangnya perlakuan adil, 
4) tunjangan moneter yang kurang mencukupi, 5) jeleknya hubungan 
dengan rekan kerja, 6) tidak adanya perlindungan kerja, 7) kurangnya 
kemanan kerja, dan 8) kurangnya pengembangan karier atau peluang 
karier.

Dalam rangka mendukung program pariwisata yang saat ini terus 
berlangsung di Kota Makassar, keberadaan pelayanan biro jasa yang 
mewadahi sebuah perjalanan, seharusnya memiliki kinerja yang baik 
dan memberikan kenyamanan bagi konsumen penggunanya. Dikare-
nakan industri biro jasa pariwisata memegang peranan penting dalam 
pengembangan pariwisata. 

Jumlah wisatawan yang melakukan kunjungan setiap tahunnya di 
Kota Makassar, baik itu wisatawan nusantara hingga wisatawan man-
canegara, terus meningkat. Jumlah perusahaan yang bergerak di bi-
dang ini pun tidak sedikit. 

Dalam menjalankan perannya, industri pariwisata harus menerap-
kan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengem-
bangan pariwisata, agar mampu mempertahankan dan meningkatkan 
jumlah kunjungan wisatawan, yang nantinya bermuara pada pembe-
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rian manfaat ekonomi bagi industri pariwisata dan masyarakat lokal. 
Industri-industri pariwisata yang sangat berperan dalam pengemba-
ngan pariwisata adalah: biro perjalanan wisata, hotel, dan restoran. 
Selain itu juga didukung oleh industri-industri pendukung pariwisata 
lainnya.

Komponen yang terlibat sebagai penghubung antara wisatawan 
mancanegara dengan objek pariwisata, yaitu : travel agent, outbound 
tour operator, inbound tour operator, dan local service providers. Dari 
sekian komponen yang ada dalam industri biro jasa pariwisata, hanya 
beberapa saja perusahaan yang terdaftar dan diakui oleh badan yang 
membawahi biro jasa pariwisata ini, yaitu Asosiasi Perusahaan Per-
jalanan Wisata Indonesia (Asita). Juga para pelaku usaha ini di kota 
Makassar yang tergabung dalam  Himpunan Agen Tiket Pelni Indo-
nesia (HATTPI). 

KARAKTERISTIK INDIVIDU RESPONDEN
1. Jenis kelamin, Umur, Tingkat Pendidikan dan Lama Kerja

Jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan lama kerja merupa-
kan karakteristik responden yang patut diperhitungkan dalam me-
nilai kinerja. Secara teoritik keempat karakteristik tersebut memiiki 
keterkaitan yang erat dengan pencapaian kinerja seorang karyawan, 
walaupun besarnya keterkaitan sangat bervariasi. Dilihat dari karak-
teristik jenis kelamin, ternyata dari 104 responden, perempuan le-
bih banyak dari laki-laki, yakni 60,6% berbanding 39,4%. Kemudian 
dilihat dari tingkat umur, tampak bahwa SDM dalam industri biro 
jasa pariwisata  didominasi karyawan yang berumur antara 26 – 35 
(60,6%), sedangkan yang berumur di atas 46 tahun hanya sebesar 
3,8%, dan sisanya adalah karyawan yang berumur di bawah 25 tahun 
(7,7%) dan 36 - 50 tahun (27,9%).    

Dilihat dari tingkat pendidikan, terlihat bahwa responden yang 
berpendidikan Diploma mendominasi yakni 30,8%, kemudian yang 
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berpendidikan SMU/Sederajat dan Strata Satu (S1) masing–masing 
sebesar 43,3% dan 22,1%. Sedangkan yang berpendidikan Strata Dua 
(S2) hanya 3,8%. Selanjutnya dilihat dari lama bekerja, terlihat bahwa 
yang mendominasi adalah responden yang bekerja antara 5–10 tahun 
(51%), kemudian yang bekerja antara 1–5 tahun (31,7%) dan sisanya 
yang bekerja di atas 10 tahun.

Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur 
Tingkat Pendidikan dan Lama Bekerja.

Sumber: Data Primer, 2012

DISTRIBUSI RESPONDEN BERDASARKAN PERUSAHAAN
Sasaran (sampel) penelitian terdapat 30 industri biro jasa pariwisata 

yang juga tergabung dalam anggota HATPI (Himpunan Agen Tiket 
Pelni Indonesia). Dan berdasarkan deskripsi table 4.2 diperoleh gam-
baran bahwa jumlah responden minimum berjumlah 2 orang dan 
maksimal 6 orang.
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Tabel 4.2 Data Perusahaan dan Responden

Sumber: Data Primer, 2012
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DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN
Deskripsi variabel penelitian ini penting untuk dijelaskan karena 

hal inilah yang senantiasa mempengaruhi perilaku seorang karyawan. 
Variabel penelitian yang dimaksud adalah : (1) variabel bebas meli-
puti : karakteristik pribadi pemimpin dan kemampuan komunikasi 
pemimpin; (2) variabel terikat meliputi : motivasi kerja dan kinerja 
karyawan. Keempat variabel tersebut yang membuat karyawan dalam 
menjalankan aktivitasnya mengalami perubahan dan merupakan 
ukuran yang cukup valid dijadikan sebagai dasar dalam menilai ki-
nerja karyawan. Adapun deskripsi dari variabel dan indikatornya 
akan diuraikan sebagai berikut :

1.  Variabel Karakteristik Pribadi Pemimpin
Karakteristik pribadi pemimpin diukur dengan menggunakan 

sepuluh indikator yang masing-masing indikator berusaha mengung-
kap perasaan atau persepsi tentang karakteristik pribadi pemimpin 
dalam rangka pencapaian kinerja yang diharapkan dari seorang kar-
yawan.

Tabel 4.3 Penilaian Responden Terhadap Karakteristik Pribadi Pe-
mimpin
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Sumber: Lampiran 1 dan 2a 

Peniaian responden terhadap karakteristik pribadi pemimpin yang 
diambil dari 104 responden menunjukkan, mayoritas karyawan telah 
memberikan penilaian yang sesuai dengan rata-rata terendah 3,69 
pada penilaian tentang pimpinan, yang mampu mempraktikkan sikap 
bersahabat dengan bawahan dalam bekerja, sampai tertinggi 4,3 pada 
penilaian pimpinan yang peduli terhadap lingkungan kerjanya. Dan 
dari keseluruhan penilaian karakteristik pribadi pemimpin, rata-rata 
menunjukkan hasil yang sesuai. 

Hasil terendah pada indikator karakteristik pribadi memberikan 
indikasi, sikap bersahabat dengan bawahan dalam bekerja perlu di-
tingkatkan, dimana pemimpin lebih bisa fleksibel dan terbuka dalam 
bersikap dengan bawahan, sehingga jarak antara pemimpin dan bawa-
han tidak menimbulkan masalah yang bisa mengganggu kinerja.

Hasil terendah pada indikator tersebut jika dikaitkan dengan karak-
teristik demografik koresponden, khususnya pada tingkat pendidi-
kan smu/sederajat yang lebih mendominasi, bisa saja mempe ngaruhi 
karakteristik pemimpin yang merasa karyawannya masih belum 
mampu mengikuti arahan dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan 
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kata lain, karyawan yang ada dianggap kurang tanggap memahami 
kemauan pemimpin. Sehingga perilaku tersebut mengarah pada si-
kap yang kurang bersahabat dari pemimpin. Dan hasil tertinggi pada 
indikator menunjukkan, pemimpin telah peduli terhadap lingkungan 
kerjanya, di mana para pemimpin telah menerapkan kondisi lingku-
ngan kerja cukup nyaman, dan komunikasi antar anggota tim berjalan 
lancar, maka bisa dipastikan performa yang dihasilkan pun tentu bisa 
maksimal. 

Hasil pengamatan rata-rata per-responden (individu) untuk karak-
teristik pribadi pemimpin menunjukkan, hasil terendah sebesar 1,64  
dan tertinggi sebesar 5. Dari pengamatan pada hasil terendah me-
nunjukkan, karakteristik pribadi pemimpin dalam industri biro jasa 
pariwisata masih mendapat penilaian yang sangat tidak sesuai dan 
masih perlu ditingkatkan. Karena karakteristik pribadi pemimpin 
selain merupakan bawaan sifat (turunan), juga bisa dipelajari guna 
mendapatkan karakteristik pribadi pemimpin yang ideal. Dan penila-
ian ter tinggi menunjukkan, beberapa pemimpin telah menunjukkan 
karakteristik pribadi pemimpin yang sangat sesuai.

2. Kemampuan Komunikasi Pemimpin
Kepemimpinan yang efektif mensyaratkan program komunikasi 

dengan landasan luas, menyusup keseluruhan organisasi dan berpusat 
pada manajer. Pendekatan komunikasi yang lebih luas dapat menum-
buhkan rasa identifikasi; perasaan lebih penting dari sesuatu yang be-
sar; menumbuhkan minat, komitmen dan rasa dekat; menumbuhkan 
suasana tim dengan memajukan koordinasi lewat pengertian lebih 
baik tentang peran masing-masing; dan menyebabkan orang mulai 
berpikir tentang organisasi “mereka” dan tidak mundur ke komentar 
yang putus asa (Scanlan dalam Timpe,2000). Suksesnya pelaksanaan 
tugas pemimpin, sebagian besar ditentukan oleh kemahirannya men-
jalin komunikasi yang tepat dengan semua pihak secara horizontal 
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maupun secara vertikal.(Kartono,2005). 
Tabel 4.4 Penilaian Responden Terhadap Kemampuan Komunikasi Pemimpin

Sumber: Lampiran 1 dan 2b 
Peniaian responden terhadap Kemampuan Komunikasi Pemimpin 

yang diambil dari 104 responden menunjukkan, mayoritas karyawan 
telah memberikan penilaian yang sesuai de ngan rata-rata terendah 
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3,75 pada penilaian tentang pimpinan memiliki kemampuan meng-
gunakan body language (bahasa tubuh) dalam menyampaikan infor-
masi, sampai rata-rata tertinggi 4,41 pada penilaian pimpinan, yang 
mampu memahami informasi dari orang lain. Dan dari keseluruhan 
penilaian kemampuan komunikasi pemimpin, rata-rata menunjuk-
kan hasil yang sesuai. 

Hasil terendah pada indikator kemampuan komunikasi pemimpin 
memberikan indikasi, kemampuan menggunakan body language (ba-
hasa tubuh) dalam menyampaikan informasi perlu ditingkatkan, agar 
komunikasi yang efektif dan mudah dipahami bisa terbangun de ngan 
baik. 

Dikarenakan melakukan komunikasi dengan bahasa (verbal), ka-
dang-kadang masih belum cukup untuk memberikan informasi yang 
akurat, karena di balik yang tersurat masih ada arti yang tersirat. Ini 
yang sering menimbulkan miskomunikasi. 

Hasil terendah pada indikator tersebut juga jika dikaitkan dengan 
karakteristik demografik koresponden, khususnya pada masa waktu 
bekerja. Di mana lama bekerja 1–5 tahun lebih mendominasi dalam 
industri ini, dan hal ini bisa saja berpengaruh pada masa waktu yang 
belum cukup lama, untuk bisa memahami komunikasi dalam ben-
tuk non–verbal satu sama lain. Begitu pula komunikasi non–verbal 
antara atasan dan bawahan. Dan hasil tertinggi pada indikator me-
nunjukkan, pemimpin mampu memahami informasi dari orang lain, 
di mana pemimpin mampu dengan sigap memahami apa yang menja-
di point atas komunikasi yang disampaikan. Dan dalam hal ini, sosok 
pemimpin dalam kemampuannya berkomunikasi tentunya mampu 
memberikan solusi yang baik atas segala permasalahan yang disam-
paikan dalam sebuah informasi.

Hasil pengamatan rata-rata per-responden (individu) untuk ke-
mampuan komunikasi pemimpin menunjukkan hasil terendah sebe-
sar 2,13  dan tertinggi sebesar 5. Dari pengamatan pada hasil teren-
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dah rata-rata per–responden menunjukkan, kemampuan komunikasi 
pemimpin dalam industri biro jasa pariwisata mendapat penilaian 
yang tidak sesuai dan masih perlu ditingkatkan. Karena kemampuan 
komunikasi seorang pemimpin bisa mempengaruhi dan menggera-
kan anak buahnya, untuk melakukan apa yang harus dilakukan demi 
tercapainya tujuan atau goal-goal perusahaan. Dan penilaian tertinggi 
menunjukkan, beberapa pemimpin telah menunjukkan kemampuan 
komunikasi pemimpin yang sangat sesuai.

3. Motivasi Karyawan
Motivasi merupakan dorongan individu untuk melakukan tinda-

kan karena mereka ingin melakukannya. Karena apabila individu ter-
motivasi, mereka akan membuat pilihan yang positif untuk melaku-
kan sesuatu yang dapat memuaskan keinginan mereka. Motivasi kerja 
juga merupakan kondisi yang berpengaruh, membangkitkan, penga-
rahan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingku-
ngan kerja. Dan selanjutnya tersusun dalam tabel berikut :

Tabel 4.5 Penilaian Responden Terhadap Motivasi Karyawan

Sumber: Lampiran 1 dan 2c
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Berdasarkan tabel di atas, memberikan gambaran peniaian responden 
terhadap motivasi yang diambil dari 104 responden menunjukkan, 
mayoritas karyawan telah memberikan penilaian yang sesuai dengan 
rata-rata, sehingga diharapkan kondisi ini mampu memperbaiki ki-
nerja karyawan. 

Nilai rata-rata indikator terendah 3,84 pada penilaian tentang 
usaha untuk mendapatkan fasilitas dari perusahaan tempat bekerja, 
sampai tertinggi 4,4 pada penilaian tentang keinginan memajukan 
perusahaan tempat bekerja. Dan dari keseluruhan penilaian motivasi 
karyawan, rata-rata menunjukkan hasil yang sesuai. 

Rendahnya indikator penilaian tentang usaha untuk mendapatkan 
fasilitas dari perusahaan tempat bekerja menunjukkan, setiap setiap 
karyawan tidak memiliki motivasi tinggi untuk selalu mendapatkan 
fasilitas dari perusahaan, dikarenakan  sarana kerja dalam perusahaan 
dianggap telah cukup memberikan kenyamanan, seperti perangkat 
teknologi komputer yang baik dan sarana transport yang menjadi 
fasilitas dalam memudahkan proses kerja.

Dan tingginya indikator motivasi akan keinginan memajukan pe-
rusahaan tempat bekerja, dikarenakan adanya anggapan jika mereka 
mampu meningkatkan perusahaan mereka tempat bekerja, maka de-
ngan sendirinya akan mampu meningkatkan kompetensinya, dapat 
dihargai dan dihormati orang lain, dapat membantu teman yang me-
ngalami kesulitan, dapat meningkatkan pendapatan dan mendapat-
kan penilaian yang baik dari pimpinan.

Hasil pengamatan rata-rata per-responden (individu) untuk moti-
vasi menunjukkan hasil terendah sebesar 2  dan tertinggi sebesar 5. 
Pada hasil terendah masih menunjukkan hasil yang tidak sesuai, di-
mana beberapa perusahaan masih perlu meningkatkan dan memper-
hatikan hal-hal yang bisa membangkitkan motivasi karyawan. Seperti 
penghargaan berupa bonus, penyampaian penghargaan secara lisan 
dalam rapat dan lain–lain yang bisa memicu motivasi. Dan hasil ter-
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tinggi pada pengamatan per-responden pada beberapa perusahaan, 
memberikan gambaran jika sebagian motivasi dibeberapa perusahaan 
telah terbangun dengan baik.

4. Kinerja
Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 
dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil 
kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 
dahulu. Pengukuran kinerja karyawan pada industri biro jasa pari-
wisata ini menggunakan sembilan indikator dan ditunjukkan pada 
table berikut :

Tabel 4.6 Penilaian Responden Terhadap Kinerja

Sumber: Lampiran 1 dan 2d
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Peniaian responden terhadap kinerja yang diambil dari 104 responden 
menunjukkan, mayoritas karyawan telah memberikan penilaian yang 
sesuai dengan rata-rata, terendah 3,57 pada penilaian tentang ke-
disiplinan mengenai waktu keterlambatan saat datang ke kantor dan 
mempercepat waktu pulang, sampai tertinggi 4,37 pada penilaian ke-
mampuan bekerja sama dengan teman dalam melaksanakan peker-
jaan. Dan dari keseluruhan penilaian kinerja, rata-rata menunjukkan 
hasil yang sesuai. Atau dengan kata lain telah dinilai sesuai dengan 
karyawan. 

Hasil terendah pada indikator kedisiplinan mengenai waktu keter-
lambatan saat datang ke kantor, dan mempercepat waktu pulang me-
nunjukkan jika masih ada karyawan yang tidak disiplin dalam bekerja. 
Oleh karena itu, hal ini masih perlu diperhatikan. Karena kedisiplinan 
merupakan modal utama yang amat menentukan terhadap tingkat ki-
nerja pegawai. Karyawan yang tingkat disiplinnya baik, maka kinerja 
akan baik, sebaliknya karyawan yang tingkat disiplinnya rendah, maka 
ki nerja akan rendah pula. Hasil terendah pada indikator tersebut jika 
dikaitkan de ngan karakteristik umur karyawan, di mana umur 26–35 
yang lebih mendominasi.

Umur demikian bisa saja mengalami kejenuhan, ketika para kar-
yawan mengharap kan sesuatu yang lebih untuk meningkatkan ki-
nerja mereka, tetapi tidak mampu diberikan oleh perusahaan, yang 
menyebabkan kedisiplanan menurun. Seperti pendapatan yang le-
bih untuk mencukupi kebutuhan para karyawan yang telah berkelu-
arga, atau kebutuhan jenjang karier yang pasti untuk meningkatkan 
pendapatan. Dan hasil tertinggi pada indikator kemampuan bekerja 
sama dengan teman dalam melaksanakan pekerjaan, menunjukkan 
jika jumlah SDM yang terbatas dalam industri ini, memudahkan satu 
sama lain dalam berkomunikasi. Sehingga kerja sama bisa terjalin 
dengan baik.

Hasil pengamatan rata-rata per-responden (individu) untuk ki-
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nerja menunjukkan hasil terendah sebesar 2,73 dan tertinggi sebesar 
5. Hasil terendah menunjukkan hasil yang tidak sesuai, oleh karena 
itu peningkatan kinerja harus terus ditingkatkan. Ada beberapa pe-
ngaruh yang mampu meningkatkan kinerja di antaranya gaya kepe-
mimpinan dalam perusahaan serta bagaimana  motivasi terbentuk. 
Dari perbedaan individual yang ada juga menghasilkan kinerja kar-
yawan dengan hasil yang berbeda pula. Dan sosok pemimpin harus 
mengenal perbedaan masing–masing individual yang nantinya mam-
pu memberikan solusi terhadap naik turunnya ki nerja karyawannya. 

Adapun untuk mengerti perbedaan masing–masing individual, 
seorang pemimpin harus (1) mengamati dan mengenal perbedaan 
(2) mempelajari variabel–variabel yang mempengaruhi perilaku in-
dividu, dan (3) menemukan hubungan di antara variabel–variabel 
(Rivai, 2011). Sedangkan nilai tertinggipada rata-rata per responden 
yang menunjukkan nilai tertinggi yaitu sangat sesuai, me nunjukkan 
bahwa kinerja di beberapa perusahaan telah berjalan dengan baik.

ANALISIS FAKTOR PENENTU KINERJA KARYAWAN PADA 
INDUSTRI BIRO JASA PARIWISATA DI KOTA MAKASSAR

Untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor penentu kinerja kar-
yawan pada industri biro jasa pariwisata di Kota Makassar, maka di-
lakukan analisis regresi linear secara simultan (path analysis), yang 
mengestimasi besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung.

Dalam analisis regresi linear secara simultan ini, yang menjadi vari-
abel endogen adalah Motivasi (Y_1) dan Kinerja (target studi) (Y_2), 
sedangkan variabel eksogen terdiri dari Karakteristik Pribadi Pe-
mimpin (x1), dan Kemampuan Komunikasi Pemimpin (x2).

Berdasarkan analisis regresi linear secara simultan dengan meng-
gunakan Persamaan (1.a) dan (2.a) maka diperoleh hasil perhitungan 
seperti tampak pada Tabel 4.7, Persamaan 4.1 dan Persamaan 4.2. 
Nilai R square Y_1 (R2Z) sebesar 0,788, berarti 78,8 persen variasi 
perubahan variabel Motivasi dapat dijelaskan secara simultan oleh 
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variasi perubahan variabel-variabel karakteristik pribadi pemimpin 
dan kemampuan komunikasi pemimpin. Sisanya sebesar 21,2 persen 
ditentukan oleh variabel atau faktor lainnya di luar model.

Y1 = 0,285  –  0,155X1   +    1,095X2     (4.1)
                                   (-3,312)          (19,300)

Y2 = 1,407  +  0,331Y1 +  0,158X1  +  0,137X2     (4.2)
                                    (4,194)       (4,008)        (1,402)

Dengan nilai F sebesar 131,027 dan Probability sebesar 0,000, maka 
dapat disimpulkan, bahwa model regresi dengan menggunakan varia-
bel-variabel eksogen karakteristik pribadi pemimpin dan kemampuan 
komunikasi pemimpin, secara simultan dapat menjelaskan variabel 
motivasi karyawan pada industri biro jasa pariwisata di Kota Ma ka ssar 
pada tingkat signifikansi 5 persen. Selain itu, pada pengamatan hasil 
estimasi fungsi motivasi ini, variabel karakteristik pribadi pe mimpin 
dan kemam puan komunikasi pemimpin berpengaruh signifikan ter-
hadap motivasi dengan tingkat signifikansi 5 persen.

Masih pada pengamatan Tabel 4.7, nilai R square (R2Y) sebesar 
0,587, berarti 58,7 persen variasi perubahan variabel kinerja dapat di-
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jelaskan secara simultan oleh variasi perubahan variabel-variabel mo-
tivasi, karakteristik pribadi pemimpin dan kemampuan komunikasi 
pemimpin. Sisanya sebesar 41,3 persen ditentukan oleh variabel atau 
faktor lainnya di luar model.

Dengan nilai F sebesar 65,793 dan Probability sebesar 0,000, maka 
dapat disimpulkan bahwa model regresi dengan menggunakan vari-
abel-variabel eksogen motivasi, karakteristik pribadi pemimpin dan 
kemampuan komunikasi pemimpin, secara simultan dapat menjelas-
kan variabel kinerja pada industri biro jasa pariwisata di Kota Maka-
ssar pada tingkat signifikansi 5 persen. 

Pada pengamatan hasil estimasi fungsi kinerja, variabel yang tidak 
signifikan mempengaruhi kinerja adalah variabel kemampuan ko-
munikasi pemimpin. Se da ng  kan variabel motivasi dan karakteristik 
pribadi pemimpin berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan 
tingkat signifikansi 5 persen. 

Selanjutnya, untuk mengetahui hasil estimasi besarnya pengaruh 
langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect) dan 
total pengaruh (total effect) dari masing-masing variabel, sesuai de-
ngan hipotesis yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat pada 
Tabel 4.8. Terakhir, berdasarkan Tabel 4.7, hasil estimasi dapat pula 
disajikan dalam bentuk gambar seperti yang tampak pada Gambar 4.1.
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Penjelasan secara rinci mengenai bentuk dan besaran pengaruh lang-
sung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect) dan to-
tal pengaruh (total effect) dari karakteristik pribadi pemimpin dan 
kemampuan komunikasi pemimpin terhadap motivasi dan kinerja, 
baik secara parsial maupun simultan berdasarkan nilai-nilai koefisien 
estimasi yang terdapat pada Tabel 4.7, Gambar 4.1 dan Tabel 4.8, akan 
menjadi pembahasan selanjutnya. Analisis dilakukan sesuai dengan 
urutan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya.

PEMBAHASAN
1. Karakteristik Pribadi Pemimpin (X1)

Pengaruh langsung karakteristik pribadi pemimpin (X1) terhadap 
Kinerja (Y) menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai t 
sebesar 4,008 dan nilai koefisien 0,158. Hal ini berarti, semakin baik 
karakteristik pribadi kepemimpin seseorang, semakin baik pula ki-
nerja seseorang (berdasarkan angka positif pada nilai koefisien) se-
baliknya semakin buruk karakteristik pribadi kepemimpin seseorang, 

46
Saya Pemimpin
Bukan Bos



semakin buruk pula kinerja seseorang.
Pengaruh positif dan siginifikan karakteristik pribadi pemimpin 

terhadap kinerja, menunjukkan peran kepemimpinan yang berasal 
dari karakteristik pribadi pemimpin memiliki pengaruh dan mampu 
menciptakan kondisi yang baik dalam tujuannya meningkatkan ki-
nerja karyawan. Teladan dari sosok pemimpin yang merupakan salah 
satu karakteristik pribadi pemimpin mampu memberikan contoh 
yang baik terhadap proses kinerja yang harus dilakukan. Proses kin-
erja dalam hal pelayanan pada industri biro jasa pariwisata telah ber-
jalan dengan baik, dan karakteristik pribadi pemimpin di sini telah 
memberikan arahan yang baik dalam proses tersebut.

Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa 
karakteristik pribadi pemimpin berpengaruh langsung secara positif 
dan signifikan terhadap kinerja. Selain itu, hasil ini juga sesuai dengan 
teori Robert J. Thierauf dalam Sutarto (2006). Di mana secara umum 
karakteristik pribadi yang dimiliki oleh seorang dalam posisinya se-
bagai pemimpin mendorong lahirnya kebijakan dalam organisasi ada-
lah terutama yang berkaitan dengan kesetiakawanan, kemauan kerja 
sama, keteladanan dan keterbukaan. Dalam hal ini karakteristik pri-
badi yang dimiliki pemimpin bisa memicu kreativitas dalam kinerja.

Adapun pengaruh tidak langsung karakteristik pribadi pemimpin 
(X1) terhadap kinerja (Y_2) melalui motivasi (Y_1) menunjukkan 
pengaruh yang signifikan dengan koefisien -0,051. Pengaruh negatif 
dan signifikan tersebut berasal dari hubungan negatif dan signifikan 
antara karakteristik pribadi pemimpin dan motivasi yang kemudian 
diteruskan dengan hubungan positif dan signifikan antara motivasi 
dan kinerja. Artinya, semakin baik karakteristik pribadi pemimpin se-
seorang maka motivasi karyawan justru semakin buruk. Selanjutnya 
motivasi karyawan yang buruk akan menyebabkan kinerja karyawan 
juga buruk. 

Hal di atas mengindikasikan, adanya perilaku pemimpin yang me-

47
Saya Pemimpin

Bukan Bos



rasa paling baik dan benar. Sikap ego yang tinggi dan selalu merasa 
benar berpengaruh buruk terhadap motivasi karyawan. Karakteristik 
kepemimpinan seperti ini juga mengarah kepada gaya kepemimpinan 
yang otoriter, dimana gaya pemimpin yang memusatkan segala kepu-
tusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. 

Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pe-
mimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya me-
laksanakan tugas yang telah diberikan. Hal ini juga bisa terjadi karena 
apabila seorang pemimpin belum bisa memberikan apa saja yang kar-
yawan inginkan sebagai balasan atas dukungan yang te lah diberikan 
oleh karyawan, serta seorang pemimpin tidak memiliki bakat khusus 
untuk mengetahui apa yang penting diperhatikan

Dengan membandingkan pengaruh langsung dan tidak langsung 
karakteristik pribadi pemimpin terhadap kinerja, pengaruh positif se-
cara langsung lebih dominan dibandingkan pengaruh negatif yang di-
hasilkan pada pengaruh tidak langsung melalui motivasi. Hasil negatif 
yang dihasilkan telah menggambarkan jika karakteristik pri badi pe-
mimpin yang semakin baik, justru membuat motivasi karyawan pada 
industri biro jasa pariwisata di Kota Makassar memburuk. 

Hal ini bermakna jika variabel motivasi (Y_1) yang merupakan 
faktor pembanding antara variabel karakteristik pribadi pemimpin 
(X_1) ke variabel kinerja (Y_2) bisa saja memberikan motivasi yang 
kurang baik. Namun ketika mengarah pada hasil akhir pada variabel 
karakteristik pribadi pemimpin (X_1) ke variabel kinerja (Y_2), total 
pengaruh karakteristik pribadi pemimpin terhadap kinerja memper-
lihatkan hubungan yang positif dan signifikan dengan koefisien sebe-
sar 0,107. Berdasarkan uraian tersebut, implikasinya adalah karakter-
istik pribadi pemimpin yang dimiliki oleh pemimpin pada industri 
biro jasa pariwisata di Kota Makassar selain berguna mendorong la-
hirnya kebijakan dalam organisasi, terutama yang berkaitan dengan 
kesetiakawanan, kemauan kerja sama, keteladanan, dan keterbukaan 
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dalam proses kinerja. Juga memperhatikan hal–hal yang menunjang 
motivasi karyawan. Agar kinerja karyawan juga didukung dengan ke-
mauan yang tinggi dari dalam diri  karyawan dalam pencapaian hasil 
yang lebih  maksimal 

2. Kemampuan Komunikasi Pemimpin (X2)
Pengaruh langsung kemampuan komunikasi pemimpin (X2) ter-

hadap Kinerja (Y_2) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan 
dengan nilai t sebesar 1,402 dan nilai koefisien 0,137. Hal ini berarti 
bahwa semakin baik kemampuan komunikasi pemimpin seseorang, 
tidak berpengaruh pada kinerja seseorang.

Pengaruh tidak siginifikan dari kemampuan komunikasi pe-
mimpin terhadap kinerja, menunjukkan jika kemampuan komuni-
kasi p emimpin yang terjalin tidak berjalan dengan baik. Komunikasi 
merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan pekerjaan, ka-
rena diibaratkan sebagai darah organisasi yang menghubungkan ba-
gian–bagian  yang terpisah dalam organisasi. Pada industri biro jasa 
pariwisata ini pengaruh yang tidak signifikan bisa disebabkan karena 
kemampuan pemimpin yang tidak memahami karakter dan watak 
individu karyawannya. Dan komunikasi dari bawah berupa laporan, 
keluhan, harapan–harapan serta penyampaiannya ide–ide yang perlu 
mendapat perhatian juga bisa saja terlepas dari perhatian pemimpin.

Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bah-
wa kemampuan komunikasi pemimpin berpengaruh langsung secara 
positif dan signifikan terhadap kinerja. Selain itu, hasil ini juga tidak 
sesuai dengan teori Bernard P.Indik dalam Helbert G.Hicks dan G.ray 
Gullit (1996) dimana pengaruh komunikasi terhadap kepuasan, moti-
vasi kerja dan produktivitas karyawan telah ditegaskan oleh sejumlah 
penelitian, yang menemukan bahwa kinerja pada  berbagai cabang 
perusahaan pengepakan korelasinya cenderung positif dengan ke-
terbukaan jalur-jalur komunikasi di antara atasan dan bawahan. Dan 
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komunikasi yang efektif (mencakup faktor seperti kepercayaan yang 
dianut, kecermatan yang dirasakan, hasrat adakn interaksi, kemauan 
dari manajemen puncak, dan persyaratan informasi keatas) mempu-
nyai hubungan positif dengan produktivitas pekerja.

Adapun pengaruh tidak langsung kemampuan komunikasi pe-
mimpin (X2) terhadap kinerja (Y_2) melalui motivasi (Y_1) menun-
jukkan pengaruh yang signifikan dengan koefisien 0,362. Pengaruh 
positif dan signifikan tersebut berasal dari hubungan positif dan sig-
nifikan antara kemampuan komunikasi pemimpin dan motivasi yang 
kemudian diteruskan dengan hubungan positif dan signifikan antara 
motivasi dan kinerja. Artinya semakin baik kemampuan komunikasi 
pemimpin seseorang maka motivasi karyawan justru semakin baik 
pula. Selanjutnya motivasi karyawan yang baik akan menyebabkan 
kinerja karyawan juga baik. 

Hal di atas mengindikasikan, kemampuan komunikasi pe mimpin 
yang baik mampu mendorong motivasi karyawan. Dalam hal ini 
adanya pengakuan oleh pemimpin dalam bentuk penghargaan, pujian 
dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas pres tasi 
kerja yang dicapainya memicu motivasi karyawan. Dan hasil ini juga 
sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa kemampuan 
komunikasi pemimpin berpengaruh tidak langsung secara positif ter-
hadap kinerja melalui motivasi. 

Dengan membandingkan pengaruh langsung dan tidak langsung 
kemampuan komunikasi pemimpin terhadap kinerja, pengaruh 
positif secara tidak langsung melalui motivasi lebih dominan diban-
dingkan pengaruh langsung yang menunjukkan hasil yang tidak 
signifikan. Oleh karena itu, total pengaruh kemampuan komunikasi 
pemimpin terhadap kinerja memperlihatkan hubungan yang tidak 
signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, implikasinya adalah sebaik-
nya pemimpin pada industri ini benar–benar memahami watak dan 
karakter individu karyawannya, sehingga komunikasi yang bertujuan 
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sebagai informasi dua arah benar–benar terjalin dengan baik. Sehing-
ga dalam hal ini, komunikator yang menyampaikan pesan kepada ko-
munikan, dan komunikan menangkap atau menerima pesan melalui 
saluran (penglihatan pendengaran, peraba, penciuman, dan perasaan) 
dapat berjalan dengan baik dan tepat kepada sasaran. Sehingga selain 
komunikasi menjadi lebih efektif, pencapaian tujuan melalui proses 
kerja juga akan lebih baik.

3. Motivasi (Y_1)
Pengaruh langsung motivasi (Y_1) terhadap kinerja (Y_2) menun-

jukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai t sebesar 4,194 dan nilai 
koefisien 0,331. Pengaruh positif dan signifikan dari motivasi terha-
dap kinerja, berarti semakin baik motivasi seseorang semakin baik 
pula kinerja seseorang. Sebaliknya semakin buruk motivasi seseorang 
semakin buruk pula kinerja seseorang.

Dan hasil ini juga sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan, 
motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Dan juga sejalan de-
ngan teori Armstrong (1996) yang menyatakan bahwa hubu ngan 
antara motivasi dan prestasi kerja atau kinerja adalah sesuatu yang 
positif, dalam arti meningkatkan motivasi akan menghasilkan presta-
si kerja yang lebih baik, dan sebaliknya perbaikan prestasi kerja yang 
lebih baik dan sebaliknya perbaikan prestasi kerja atau kinerja akan 
meningkatkan motivasi, karena menimbulkan perasaan puas dan ber-
prestasi.

 Berdasarkan uraian tersebut, implikasinya adalah, apabila suatu 
organisasi ingin meningkatkan kinerjanya, maka harus dapat men-
emukan/mengetahui kebutuhan karyawannya. Hal ini diartikan, jika 
motivasi meningkat dalam arti, jika karyawan mampu mendorong 
dan memotivasi diri sendiri untuk bekerja lebih baik, kebutuhan kar-
yawan yang terpenuhi, karyawan menjalankan tugas dengan tang-
gung jawab, atasan memberikan penghargaan sesuai dengan peker-
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jaan, adanya upah atau gaji yang memuaskan, pemberian insentif 
yang layak, bekerja dengan lebih baik jika imbalan juga memuaskan, 
keberhasilan yang memberi dorongan yang lebih baik. Maka kinerja 
karyawan pada industri biro jasa pariwisata mengalami peningkatan.
 
4. Komponen Kepemimpinan (X1 dan X2)

Pengaruh langsung komponen kepemimpinan (X1 dan X2) terha-
dap Kinerja (Y_2) menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan 
nilai Prob(F-statistic) Y_2 sebesar 0,000 dan nilai F-statisticY sebesar 
77,768. Hal ini berarti, semakin baik komponen kepemimpinan sese-
orang, dalam hal ini karakteristik pribadi kepemimpin dan kemam-
puan komunikasi pemimpin yang baik, maka semakin baik pula ki-
nerja seseorang. Sebaliknya semakin buruk komponen kepe mimpinan 
seseorang, dalam hal ini karakteristik pribadi kepemimpinan dan ke-
mampuan komunikasi pemimpin yang buruk, maka semakin buruk 
pula kinerja seseorang.

Pengaruh positif dan siginifikan komponen kepemimpinan terha-
dap kinerja, memberikan indikasi bahwa semakin baiknya karakte-
ristik pribadi kepemimpin dan kemampuan komunikasi pemimpin 
dalam hal ini adalah komponen kepemimpinan, menjadi variabel pe-
nentu peningkatan kinerja.

Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan, komponen 
kepemimpinan berpengaruh langsung secara positif dan signifikan 
terhadap kinerja. Selain itu, hasil ini juga sesuai dengan teori Rob-
ert J. House dalam Rivai (2004) menyatakan, perilaku kepemimpinan 
(karakteristik pribadi pemimpin hingga kemampuan komunikasi 
pemimpin) akan menjadi efektif, karena pengaruh motivasinya yang 
positif, kemauan untuk melaksanakan dan kepuasan pengikutnya. 

Adapun pengaruh tidak langsung komponen kepemimpinan (X1 
dan X2) terhadap Kinerja (Y_2) melalui motivasi (Y_1) menunjukkan 
pengaruh yang signifikan dengan nilai F-statistic 131,027x156,632. 
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Pengaruh positif dan signifikan tersebut berasal dari hubungan positif 
dan signifikan antara komponen kepemimpinan dan motivasi, yang 
kemudian diteruskan dengan hubungan positif dan signifikan antara 
motivasi dan kinerja. Artinya semakin baik komponen kepemimpi-
nan yang dimiliki seseorang, maka motivasi karyawan akan semakin 
baik pula. Selanjutnya motivasi karyawan yang baik akan menyebab-
kan kinerja karyawan yang baik. 

Hal di atas mengindikasikan, komponen kepemimpinan yang baik 
menjadikan sosok pemimpin yang bisa menjadi panutan terhadap 
bawahan dan tanggap dengan keadaan organisasi yang berdampak 
pada motivasi karyawan yang meningkat.  Hasil ini juga sesuai den-
gan hipotesis awal yang menyatakan, komponen kepemimpinan 
berpe ngaruh tidak langsung secara positif terhadap kinerja melalui 
motivasi. Dan sejalan dengan teori Fiedler dalam Robbins (2003) me-
nyimpulkan hasil penelitiannya, semakin baik hubungan pemimpi n– 
anggota, semakin berstruktur pekerjaan itu dan semakin kuat posisi, 
semakin banyak kendali atau pengaruh yang dimiliki pemimpin yang 
bersangkutan. Sikap kepemimpinan dalam artian komitmen orga-
nisasional dari seorang pemimpin, berpengaruh positif baik terhadap 
motivasi kerja karyawan. 

Dengan membandingkan pengaruh langsung dan tidak lang-
sung komponen kepemimpinan terhadap kinerja, pengaruh positif 
secara tidak langsung melalui motivasi lebih dominan dibanding-
kan pengaruh positif secara langsung. Oleh karena itu, total pe-
ngaruh komponen kepemimpinan terhadap kinerja memperlihatkan 
hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai F-statistic sebesar 
77,768+(131,027x156,632). Berdasarkan uraian tersebut, implikasi-
nya adalah, kepemimpinan dalam industria biro jasa pariwisata di 
Kota Makassar, sebaiknya memperhatikan kondisi lingkungan yang 
mungkin selama ini tidak dipahami oleh pemimpin karena disebab-
kan berbagai hal seperti komunikasi dari bawahan yang tidak tersam-
paikan terkait kinerja. Sehingga sosok pemimpin di sini perlu lebih 
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peka lagi terhadap apa saja yang bisa dilakukan guna meningkatkan 
kinerja karyawan. 
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