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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dan komunikasi 
organisasi serta motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) Cabang Jember baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini 
menggunakan teknik sensus dimana sampel adalah seluruh karyawan pada PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (persero) Cabang Jember 25 karyawan dengan sampel 24 
karyawan dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
dengan arah hubungan positif. Komunikasi organisasi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan dengan arah hubungan positif. Motivasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan dengan arah hubungan positif sedangkan variabel 
motivasi mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan pada PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (persero) Cabang Jember. 
Kata kunci: Kepemimpinan, Motivasi dan Kinerja Karyawan. 
 
 

ABSTRACT 
This study aimed to analyze the influence of leadership and organizational 
communication and motivation to employees performance at PT. Asuransi Jasa 
Indonesia (Persero) Branch Jember either partially or simultaneously. This study uses 
census technique in which samples were all employees at PT. Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) Branch Jember 25 employees with 24 employees and a sample of the 
questionnaire as a primary data collection. The results showed that the leadership have 
a significant effect on employee performance with the direction of positive relationships. 
Communication organization has no significant effect on the performance of employees 
with the direction of positive relationships. Motivation significant effect on the 
performance of employees with the direction of a positive relationship while the 
motivation variable most dominant influence on the performance of employees at PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Branch Jember. 
Key words: Leadership, Motivation, Performance employees 
 

 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Pada umumnya tujuan 
perusahaan adalah mencari laba, 
meningkatkan volume penjualan dan 
mempertahankan kelangsungan 
hidupnya. Untuk mencapai tujuan 
tersebut perlu adanya   sumber daya 
manusia yang kompeten untuk tujuan 
perusahaan yang hendak dicapai.  

Sumber daya manusia 
merupakan komponen yang penting 
dalam suatu perusahaan untuk 
mencapai tujuannya. Sumber daya 
manusia menjalankan berbagai tugas 
yang ada dalam perusahaan. Agar 
kinerja tercapai secara maksimal dan 
tujuan yang diharapkan dapat tercapai, 
perusahaan memerlukan pengelolaan 
sumber daya manusia. Sumber daya 
manusia yang dimaksud adalah orang 
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– orang yang memberikan tenaga, 
pikiran, bakat, kreativitas dan 
kontribusinya pada perusahaan. Setiap 
perusahaan berupaya untuk 
mendapatkan karyawan yang memiliki 
kinerja tinggi sehingga dapat 
membantu perusahaan mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. 

Kinerja karyawan merupakan 
prestasi kerja baik kualitas maupun 
kuantitas yang telah dicapai oleh 
karyawan dalam periode waktu 
tertentu, dalam melaksanakan tugas 
kerjanya sesuai dengan tanggung 
jawab yang telah diberikan kepadanya. 
Dalam meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia maka diperlukan upaya 
yang terus menerus.  

Kinerja perusahaan akan 
mencapai hasil yang optimal apabila 
dalam perusahaan tersebut terdapat 
kepemimpinan yang efektif, terjadi 
komunikasi yang baik, dan motivasi 
kerja yang baik. Dengan optimalnya 
kinerja, perusahaan akan dapat 
bersaing dalam persaingan bisnis serta 
kompetitor semakin sengit. Salah satu 
bisnis yang berkembang saat ini adalah 
bisnis perlindungan finansial atau 
asuransi. pertumbuhan bisnis asuransi 
yang pesat menuntut setiap 
perusahaan asuransi untuk 
meningkatkan kinerjanya agar dapat 
bertahan dalam persaingan yang 
semakin ketat, salah satunya dengan 
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia. Kepemimpinan merupakan 
sebuah proses mempengaruhi orang 
lain baik di dalam organisasi maupun di 
luar organisasi untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan dalam situasi dan 
kondisi tertentu. Karyawan  yang dapat 
menerima dengan baik keputusan 
pimpinan pada akhirnya akan 
menciptakan efisiensi dan efektivitas ke 
seluruh organisasi. 

Selain kepemimpinan fungsi 
komunikasi juga sangat penting. 
Komunikasi adalah proses dimana 
suatu ide dialihkan dari sumber kepada 
satu penerima atau lebih, dengan 
maksud untuk mengubah tingkah laku 
mereka. Dengan adanya komunikasi 
antar karyawan, diharapkan bisa 

memberikan informasi dan saling 
mengingatkan serta memberikan 
semangat dalam bekerja sehingga 
dapat bekerja secara optimal, lebih 
kongkrit komunikasi berbentuk dengan 
memberikan informasi mengenai 
jumlah penjualan jasa asuransi. 
Motivasi merupakan alasan seseorang 
berperilaku dalam segala hal di 
sekitarnya secara sengaja, yang 
ditandai dengan timbulnya perasaan 
dan reaksi untuk mencapai tujuan.  

Kinerja adalah hasil pekerjaan 
yang mempunyai hubungan kuat 
dengan tujuan strategi organisasi, 
kepuasan konsumen, dan memberikan 
konstribusi pada ekonomi. Dengan 
demikian kinerja adalah tentang  
melakukan pekerjaan dan hasil yang 
dicapai dari pekerjaan tersebut. Agar 
tujuan perusahaan dapat tercapai, 
strategi peningkatan kinerja adalah 
cara perusahaan meningkatkan kinerja 
karyawannya. Oleh karena itu upaya – 
upaya untuk meningkatkan kinerja 
sumber daya manusia yang ada 
merupakan tantangan bagi pimpinan 
untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Asuransi juga merupakan 
kebutuhan yang dibutuhkan untuk 
menjaga melindungi asset – asset yang 
telah dimiliki oleh tertanggung agar 
dapat mengurangi resiko yang 
diakibatkan oleh peristiwa yang 
ditimbulkan oleh bencana alam, 
kejahatan orang yang tidak 
bertanggung jawab, maupun aktivitas 
atau kegiatan yang tanpa diduga dan 
tidak disengaja. 

Salah satu perusahaan 
Asuransi BUMN adalah PT. Asuransi 
Jasa Indonesia (Persero) Cabang 
Jember, merupakan perusahaan yang 
tujuan utamanya adalah memberikan 
pelayanan kepada masyarakat 
(tertanggung) yang akan 
mengasuransikan assetnya juga 
mempercayakan assetnya tersebut 
diasuransikan kepada perusahaan 
kami. Untuk menjaga eksistensinya 
dalam bersaing dengan perusahaan 
asuransi BUMN maupun asuransi 
swasta lainnya tentunya harus memiliki 
strategi dalam memasarkan jasanya 
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kepada tertanggung untuk 
meningkatkan kepuasan pelanggan 
dengan mengetahui hubungan antara 
kekuatan, kelemahan, ancaman dan 
peluang yang dihadapi dari faktor 
eksternal maupun internal. 

PT. Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) Cabang Jember sebagai 
perusahaan yang bergerak dibidang 
pengasuransian kerugian asset, dalam 
menjalankan usahanya selain bertujuan 
untuk mendapatkan keuntungan usaha, 
juga memberikan rasa kepercayaan 
dan aman yang diciptakan untuk 
dirasakan para tertanggungnya.  

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di 
atas, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
a. Apakah kepemimpinan (X1) dan 

komunikasi organisasi (X2) serta 
motivasi (X3) secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan (Y) PT. Asuransi 
Jasa Indonesia (Persero) Cabang 
Jember? 

b. Apakah kepemimpinan (X1) secara 
parsial berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan (Y) PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Cabang Jember? 

c. Apakah komunikasi organisasi (X2) 
secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan 
(Y) PT. Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) Cabang Jember? 

d. Apakah motivasi (X3) secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan (Y) PT. Asuransi 
Jasa Indonesia (Persero) Cabang 
Jember? 

e. Antara kepemimpinan (X1) dan 
komunikasi organisasi (X2) serta 
motivasi (X3), variabel manakah 
yang mempunyaipengaruh paling 
dominan terhadap kinerja karyawan 
(Y) PT. Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) Cabang Jember? 
 

1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah 

yang telah ada, maka terdapat 5 tujuan 
penelitian yaitu: 

a. Menguji pengaruh kepemimpinan 
(X1) dan komunikasi organisasi (X2) 
serta motivasi (X3) secara simultan 
terhadap kinerja karyawan (Y) PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Cabang Jember. 

b. Menguji pengaruh kepemimpinan 
(X1) secara parsial terhadap kinerja 
karyawan PT. Asuransi Jasa 
Indonesia (Persero) Cabang 
Jember. 

c. Menguji pengaruh komunikasi 
organisasi (X2) secara parsial 
terhadap kinerja karyawan PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Cabang Jember. 

d. Menguji  pengaruh motivasi (X3) 
secara parsial terhadap kinerja 
karyawan PT. Asuransi Jasa 
Indonesia (Persero) Cabang 
Jember. 

e. Mengetahui variabel yang 
mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap kinerja karyawan 
PT. Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) Cabang Jember. 
 

2. LANDASAN TEORI 
2.1. Kepemimpinan (X1) 

Kepemimpinan memegang 
peranan yang penting dalam suatu 
organisasi, karena pemimpin yang akan 
menggerakkan organisasi dalam 
mencapai tujuan. Hal itu tidak mudah 
karena pemimpin harus memahami 
setiap perilaku bawahan yang berbeda-
beda. Pemimpin harus mempengaruhi 
sedemikian rupa sehingga bisa 
memberikan pengabdian dan 
partisipasinya kepada organisasi 
secara efektif dan efisien. Dengan kata 
lain, dapat dikatakan bahwa sukses 
tidaknya usaha pencapaian tujuan 
organisasi ditentukan oleh kualitas 
pimpinan. Berdasarkan yang 
diungkapkan oleh Wayne dan Don 
dalam Mulyana (2010:276) 
kepemimpinan meliputi proses 
mempengaruhi dalam menentukan 
tujuan organisasi, memotivasi para 
perilaku untuk mencapai tujuan. 

Rivai dan Mulyadi (2011:23) 
mengungkapkan bahwa kepemimpinan 
merupakan sebuah proses untuk 
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memengaruhi orang lain baik di dalam 
maupun di luar organisasi untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan dalam 
situasi dan kondisi tertentu. Proses 
memengaruhi tersebut sering 
melibatkan berbagai kekuasaan seperti 
ancaman, penghargaan, otoritas 
maupun bujukan. Sedangkan menurut 
Umam (2010:270)  melihat 
kepemimpinan dari dua konteks, yaitu 
struktural dan nonstruktural. 
 
2.2. Komunikasi Organisasi (X2)  

Dalam kehidupan organisasi, 
kegiatan komunikasi sangat kompleks 
yaitu melibatkan semua elemen di 
dalam organisasi itu. Menurut Webster 
dalam Thoha (2010:172) istilah 
komunikasi berasal dari istilah latin 
communicare, bentuk past participle 
dari communication dan communicatus 
yang artinya suatu alat untuk 
berkomunikasi terutama suatu sistem 
penyampaian dan penerimaan berita, 
seperti telepon, radio dan lain 
sebagainya. Selain itu komunikasi 
adalah suatu proses penyampaian atau 
pemberitahuan dan penerimaan suatu 
keterangan, tanda atau kabar lewat 
pembicaraan, gerakan, tulian, dan lain 
– lainnya. Roger dalam Cangara 
(2011:20) mendefinisikan komunikasi 
adalah proses dimana suatu ide 
dialihkan dari sumber kepada satu 
penerima atau lebih, dengan maksud 
untuk mengubah tingkah laku mereka. 

Komunikasi adalah suatu proses 
pertukaran informasi antar individu 
melalui suatu sistem yang biasa 
(lazim), baik dengan simbol, sinyal, 
maupun perilaku atau tindakan. 
Sedangkan menurut Sinambela 
(2012:42) komunikasi secara umum 
adalah suatu proses pembentukan, 
penyampaian, penerimaan dan 
pengolahan pesan yang terjadi didalam 
diri seseorang dan atau diantara dua 
atau lebih dengan tujuan tertentu. 
 
2.3. Motivasi (X3) 

Komunikasi sangat penting 
dalam kehidupan manusia, begitu juga 
dalam kehidupan sebuah organisasi. 
Dalam kehidupan organisasi, kegiatan 

komunikasi sangat kompleks yaitu 
melibatkan semua elemen di dalam 
organisasi itu. Menurut Webster dalam 
Thoha (2010:172) istilah komunikasi 
berasal dari istilah latin communicare, 
bentuk past participle dari 
communication dan communicatus 
yang artinya suatu alat untuk 
berkomunikasi terutama suatu sistem 
penyampaian dan penerimaan berita, 
seperti telepon, radio dan lain 
sebagainya. Selain itu komunikasi 
adalah suatu proses penyampaian atau 
pemberitahuan dan penerimaan suatu 
keterangan, tanda atau kabar lewat 
pembicaraan, gerakan, tulian, dan lain 
– lainnya. Roger dalam Cangara 
(2011:20) mendefinisikan komunikasi 
adalah proses dimana suatu ide 
dialihkan dari sumber kepada satu 
penerima atau lebih, dengan maksud 
untuk mengubah tingkah laku mereka. 

Komunikasi adalah suatu proses 
pertukaran informasi antar individu 
melalui suatu sistem yang biasa 
(lazim), baik dengan simbol, sinyal, 
maupun perilaku atau tindakan. 
Sedangkan menurut Sinambela 
(2012:42) komunikasi secara umum 
adalah suatu proses pembentukan, 
penyampaian, penerimaan dan 
pengolahan pesan yang terjadi didalam 
diri seseorang dan atau diantara dua 
atau lebih dengan tujuan tertentu. 

 
2.4. Kinerja Karyawan (Y) 

Setiap perusahaan tentunya 
menginginkan kinerja karyawan tetap 
optimal sehingga tujuan perusahaan 
dapat tercapai. Kinerja dalam bahasa 
Inggris dikenal dengan sebutan 
performance artinya hasil kerja atau 
prestasi kerja. Menurut Armstrong dan 
Baron dalam Wibowo (2012:7) kinerja 
adalah hasil pekerjaan yang 
mempunyai hubungan kuat dengan 
tujuan strategi organisasi, kepuasan 
konsumen, dan memberikan konstribusi 
pada ekonomi. Dengan demikian 
kinerja adalah tentang melakukan 
pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 
pekerjaan tersebut. Kinerja adalah 
tentang melakukan pekerjaan dan hasil 
yang dicapai dari pekerjaan tersebut. 
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Dengan kata lain kinerja adalah tentang 
apa yang dikerjakan dan bagaimana 
cara mengerjakannya. Mangkunegara 
(2011:9) mengatakan bahwa kinerja 
atau prestasi kerja seorang karyawan 
pada dasarnya adalah hasil kerja 
(output) baik kualitas maupun kuantitas 
yang dicapai SDM persatuan periode 
waktu dalam melaksanakan tugas 
kerjanya sesuai dengan tanggung 
jawab yang diberikan kepadanya. 

 
3. METODE PENELITIAN 
3.1. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam 
penelitian ini adalah: 
a. Kepemimpinan diukur berdasarkan 

indikator-indikator (Thoha, 2010:42) : 
1) Empati 
2) Mengganggap bawahan sebagai 

rekan kerja (Partner In Crime) 
3) Memotivasi 
4) Adil 
5) Bertanggung jawab terhadap 

pengambilan keputusan 
6) Sikap bersahabat dan Mudah 

didekati 
b. Komunikasi Organisasi diukur 

berdasarkan indikator-indikator 
(Pace & Faules, 2010:31)  
1) Komunikasi kebawah 
2) Komunikasi keatas 
3) Komunikasi horizontal 
4) Komunikasi lintas saluran 

c. Motivasi diukur berdasarkan 
indikator-indikator (Sunyoto, 2013) 
1) Kebutuhan akan pencapaian 

prestasi (need for achivement) 
2) Kebutuhan akan hubungan / 

berafiliasi (need for affiliation) 
3) Kebutuhan akan kekuasaan 

(need for power) 
d. Kinerja Karyawan diukur 

berdasarkan indikator-indikator 
(Dessler , 2010:439) 
1) Kualitas (Quality) 
2) Produktifitas (Productivity) 
3) Pengetahuan mengenai 

pekerjaan (Job Knowledge) 
4) Keterpercayaan (Reliability) 
5) Ketersediaan (Availability) 
6) Kebebasan (Independence) 

 
 

3.2. Populasi dan Sampel 
Jumlah populasi sebanyak 25 

karyawan menggunakan studi populasi 
atau sensus. Jadi, sampel yang 
digunakan sebanyak 24 karyawan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan 
melakukan survey, penyebaran 
kuesioner dan wawancara. Instrumen 
penelitian menggunakan skala Likert. 
Teknik analisis menggunakan regresi 
linear berganda dengan program SPSS 
versi 20.  
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji validitas dilakukan dengan 
menghitung nilai korelasi dari tiap-tiap 
indikator pertanyaan dan didapat hasil 
bahwa semua indikator pertanyaan 
memiliki nilai di atas 0,4044 yang 
berarti semua indikator pertanyaan 
dalam dalam kuesioner adalah valid. Uji 
reliabilitas dilakukan dengan 
menghitung nilai koefisien alpha dari 
semua variabel dan diperoleh hasil 
semua variabel menunjukkan nilai 
diatas 0,6 yang berarti semua variabel 
adalah reliabel. 

Analisis statistik yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu regresi linier 
berganda. Analisis ini digunakan untuk 
mengetahui besarnya pengaruh 
variabel-variabel bebas (independen) 
yaitu variabel Kepemimpinan (X1), 
Komunikasi Organisasi (X2) dan 
Motivasi (X3) terhadap variabel terikat 
(dependent) yaitu Kinerja Karyawan 
(Y). Besarnya pengaruh variabel 
tersebut secara bersama-sama dapat 
dihitung melalui persamaan regresi 
linier berganda. 
4.1. Uji Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan tabel 4.1. dapat 
diketahui persamaan regresi yang 
terbentuk adalah: 

 
Y = 1,346 + 0,303 X1 + 0,160 X2 + 

0,462 X3 + εi 
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Tabel 1 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Cons
tant) 

1,346 1,922  ,701 ,492 

X1 ,303 ,134 ,310 2,261 ,035 

X2 ,160 ,150 ,188 1,068 ,298 

X3 ,462 ,158 ,497 2,921 ,008 

Sumber: Data primer diolah 

Pada persamaan diatas 
menunjukkan angka yang signifikan 
pada semua variabel karena 
probabilitasnya menujukkan angka 
kurang dari 0,05. Adapun interpretasi 
dari persamaan diatas adalah : 
a. a = 1,346  artinya dalam model ini 

angka 1,346  adalah titik potong 
antara garis regresi dengan sumbu 
Y ( intersep ). 

b. b1 = 0,303 menunjukkan bahwa 
variabel kepemimpinan (X1) 
berpengaruh secara positif terhadap 
variabel kinerja karyawan (Y).  

c. b2 = 0,160 menunjukkan bahwa 
variabel komunikasi organisasi (X2) 
tidak berpengaruh secara positif 
terhadap variabel kinerja karyawan 
(Y).  

d. b3 = 0,462 menunjukkan bahwa 
variabel motivasi (X3) berpengaruh 
secara positif terhadap variabel 
kinerja karyawan (Y). 

 
4.2. Uji F 

Tabel 2 Hasil Uji F 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regressi
on 

156,204 3 52,068 29,442 ,000b 

Residual 35,369 20 1,768   

Total 191,573 23    

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan 
diatas, dimana F tabel 3,10 sedangkan 
F hitung 29,442 berarti F hitung > F 
tabel dengan tingkat signifikan sebesar 

0,000 maka H0 ditolak dan Ha diterima, 
sehingga dapat ditarik kesimpulan 
Variabel kepemimpinan (X1) dan 
komunikasi organisasi (X2) serta 
motivasi (X3) secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap 
variabel kinerja karyawan (Y). 
 
4.3. Uji t 

Tabel 3 Hasil Uji t 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Consta
nt) 

1,346 1,922  ,701 ,492 

X1 ,303 ,134 ,310 2,261 ,035 

X2 ,160 ,150 ,188 1,068 ,298 

X3 ,462 ,158 ,497 2,921 ,008 

Sumber: Data primer diolah 

a. Dapat diketahui bahwa nilai thitung 
= 2,261 > nilai ttabel = 2,08596, 
sehingga variabel kepemimpinan 
(X1) secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap variabel 
kinerja karyawan (Y). 

b. Dapat diketahui bahwa nilai thitung 
= 1,068 < nilai ttabel = 2,08596, 
sehingga variabel komunikasi 
organisasi (X2) secara parsial 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap variabel kinerja 
karyawan (Y). 

c. Dapat diketahui bahwa nilai thitung 
= 2,921 > nilai ttabel = 2,08596, 
sehingga variabel motivasi (X3) 
secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap variabel 
kinerja karyawan (Y). 

4.4. Koefisien Determinasi 
Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 

1 ,903a ,815 ,788 1,32984 

Sumber: Data primer diolah 
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Dalam model penelitian ini nilai 
koefisien determinasi berganda 
menggunakan nilai Adjusted R square 
(R2) sebesar 0,788 atau 78,8 % yang 
artinya variabel kepemimpinan (X1) dan 
komunikasi organisasi (X2) serta 
motivasi (X3) secara bersama-sama 
mampu mempengaruhi perubahan 
variabel kinerja karyawan (Y) sebesar 
78,8 % sedangkan sisanya sebesar 
21,2% dijelaskan oleh variabel lain 
diluar model penelitian ini. 
 
4.5. Uji Multikolinieritas 

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

X1 ,494 2,025 

X2 ,297 3,368 

X3 ,319 3,135 

Sumber: Data primer diolah 

Dalam penelitian ini 
menggunakan VIF < 5, yang dimana 
apabila jika besarnya VIF melebihi 5 
maka model regresi menunjukkan 
adanya multikolinieritas. Dari hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dalam 
model yang dihasilkan dalam SPSS 
ditunjukkan pada tabel dimana VIF 
lebih kecil dari 5 untuk masing-masing 
variabel eksogen sehingga dapat 
disimpulkan bahwa dalam model 
tersebut tidak terjadi multikolinieritas. 
 
4.6. Uji Heterokedastisitas 

 
Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan output scatterplot 
diatas, terlihat bahwa titik-titik 
menyebar dan tidak membentuk pola 
tertentu yang jelas. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi 
masalah heteroskedastisitas. 

Dalam penelitian ini akan 
dibahas secara detail dan satu persatu 
dari tiap-tiap jalur pada model 
penelitian ini. Adapun pembahasannya 
adalah sebagai berikut : 
a. Pengaruh variabel variabel 

kepemimpinan (X1) dan komunikasi 
organisasi (X2) serta motivasi (X3) 
terhadap kinerja karyawan (Y) 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel variabel 
kepemimpinan (X1) dan komunikasi 
organisasi (X2) serta motivasi (X3) 
terhadap kinerja karyawan (Y), 
artinya apabila pemimpin secara 
aktif peduli terhadap karyawan 
dengan cara mendukung karyawan 
untuk lebih baik melakukan 
pekerjaan, selalu meningkatkan 
komunikasi organisasi serta 
memberikan motivasi yang baik 
kepada karyawannya, maka hal ini 
akan meningkatkan kinerja bagi 
karyawannya sehingga karyawan 
mempunyai gairah dalam 
beraktivitas, dengan demikian 
hipotesis 1 (H1) dinyatakan diterima. 

b. Pengaruh variabel kepemimpinan 
(X1) terhadap variabel kinerja 
karyawan (Y) 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
variabel kepemimpinan (X1) 
mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel kinerja 
karyawan (Y), artinya apabila 
karyawan merasa kepemimpinan 
yang diterima dan adil sesuai 
dengan pekerjaannya, maka 
karayawan akan merasa puas dalam 
beraktivitas dan kinerja karyawan 
akan meningkat, dengan demikian 
hipotesis 2 (H2) dinyatakan diterima. 

c. Pengaruh variabel komunikasi 
organisasi (X2) terhadap kinerja 
karyawan (Y) 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan variabel komunikasi 
organisasi (X2) mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan 
terhadap variabel kinerja karyawan 
(Y), artinya apabila komunikasi 
diberbagai bidang terjalin dengan 
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baik, maka akan berpengaruh pada 
peningkatan kinerja karyawan dalam 
melaksanakan tugas seperti 
koordinasi, pemecahan masalah, 
penyelesaian konflik dan saling 
memberikan informasi, dengan 
demikian hipotesis 3 (H3) dinyatakan 
diterima. 

d. Pengaruh variabel motivasi (X3) 
terhadap variabel kinerja karyawan 
(Y) 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan variabel motivasi (X3) 
mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel kinerja 
pegawai (Y), artinya apabila 
karyawan dalam beraktivitas 
mendapatkan dukungan semangat 
dari rekan kerja dan pimpinan, maka 
hal ini akan meningkatkan kinerja 
karyawan, dengan demikian 
hipotesis 4 (H4) dinyatakan diterima. 

e. Variabel motivasi (X3) mempunyai 
pengaruh paling dominan terhadap 
variabel kinerja pegawai (Y) 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan variabel motivasi (X3) 
mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel kinerja 
karyawan (Y) dan mempunyai nilai 
koefisien terbesar dibandingkan 
dengan nilai koefisien variabel 
kompetensi dan motivasi sebesar 
0,315 artinya variabel kompensasi 
mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap variabel kinerja 
pegawai, dengan demikian hipotesis 
5 (H5) dinyatakan diterima. 

Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian-penelitian yang sudah 
dilakukan oleh peneliti terdahulu antara 
lain oleh : Dzulkifli, Prabawa dan Frana 
dimana semua hasil dari penelitian 
terdahulu menyatakan bahwa variabel 
Kepemimpinan dan Komunikasi 
Organisasi serta motivasi mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel kinerja karyawan. Selain itu 
hasil penelitian ini juga sesuai dengan 
teori-teori yang telah ada selama ini 
bahwa kepemimpinan dan komunikasi 
serta motivasi mempengaruhi kinerja 
karyawan dalam beraktivitas. 
 

5. Simpulan 
Berdasarkan analisis hasil 

penelitian dan pembahasan yang 
telah diuraikan sebelumnya, maka 
simpulan di dalam penelitian ini ini 
adalah sebagai berikut :  
a. Berdasarkan analisis regresi liniar 

berganda diperoleh persamaan : 
Y = 1,346 + 0,303 X1 + 0,160 X2 + 

0,462 X3 + εi 
Pada persamaan diatas 

menunjukkan angka yang signifikan 
pada semua variabel karena 
probabilitasnya menujukkan angka 
kurang dari 0,05. Adapun 
interpretasi dari persamaan diatas 
adalah : 
1) a = 1,346  artinya dalam model ini 

angka 1,346  adalah titik potong 
antara garis regresi dengan 
sumbu Y ( intersep ). 

2) b1 = 0,303 dengan probabilitas 
sebesar 0,035 (0,035 < 0,05) 
menunjukkan bahwa variabel 
kepemimpinan (X1) berpengaruh 
secara positif dan signifikan 
terhadap variabel kinerja 
karyawan (Y).  

3) b2 = 0,160 dengan probabilitas 
sebesar 0,298 (0,298 > 0,05) 
menunjukkan bahwa variabel 
komunikasi organisasi (X2) tidak 
berpengaruh secara positif dan 
tidak signifikan terhadap variabel 
kinerja karyawan (Y).  

4) b3 = 0,462 dengan probabilitas 
sebesar 0,008 (0,008 < 0,05) 
menunjukkan bahwa variabel 
motivasi (X3) berpengaruh secara 
positif dan signifikan terhadap 
variabel kinerja karyawan (Y). 

b. Berdasarkan uji multikolinearitas 
didapatkan hasil sebagai berikut : 
1) Variabel Kepemimpinan (X1), nilai 

VIF = 2,025 < 5 
2) Variabel Komunikasi Organisasi 

(X2), nilai VIF = 3,368 < 5 
3) Variabel Motivasi (X3), nilai VIF = 3,135 < 5 
Disimpulkan bahwa tidak terjadi 
multikolinieritas antar variabel 
independent dalam model regresi 
tersebut. 

c. Berdasarkan Nilai Adjusted R2 
sebesar 0,8156 atau 81,5% yang 
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artinya variabel kepemimpinan (X1) 
dan komunikasi organisasi (X2) serta 
motivasi (X3) secara bersama-sama 
mampu mempengaruhi perubahan 
variabel kinerja karyawan (Y) 
sebesar 81,5% sedangkan sisanya 
sebesar 18,5% dijelaskan oleh 
variabel lain diluar model penelitian 
ini, misalnya kepuasan kerja, disiplin 
kerja, prestasi kerja, lingkungan 
kerja, kompensasi, kompetensi dan 
budaya organisasi. 

d. Berdasarkan uji F didapat hasil Fhitung 
> Ftabel (29,442 > 3,10) artinya 
bahwa secara simultan variabel 
kepemimpinan (X1) dan komunikasi 
organisasi (X2) serta motivasi (X3) 
berpengaruh signifikan terhadap 
variabel kinerja karyawan (Y).  

e. Berdasarkan uji t untuk variabel 
kepemimpinan (X1) didapatkan hasil                       
thitung > ttabel (2,261 > 2,08596), dapat 
disimpulkan bahwa variabel 
kepemimpinan (X1) secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap 
variabel kinerja pegawai (Y). 

f. Berdasarkan uji t untuk variabel 
kompetensi (X2) didapatkan hasil 
thitung < ttabel (1,068 < 2,08596), dapat 
disimpulkan bahwa variabel 
komunikasi organisasi  (X2) secara 
parsial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap variabel kinerja karyawan 
(Y). 

g. Berdasarkan uji t untuk variabel 
motivasi (X3) didapatkan hasil thitung > 
ttabel (2,921 > 2,08596), dapat 
disimpulkan bahwa variabel motivasi 
(X3) secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap variabel kinerja 
karyawan (Y). 

 
6. Rekomendasi 

 Berpijak dari simpulan yang 
telah dikemukakan, maka rekomendasi 
yang perlu disampaikan adalah : 
a. PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Cabang Jember 
hendaknya terus meningkatkan 
kepemimpinan dan komunikasi 
organisasi serta motivasi secara 
bersama-sama yang berpengaruh 
langsung terhadap kinerja karyawan. 

b. Bagi pihak kepala PT. Asuransi Jasa 
Indonesia (Persero) Cabang Jember 
diharapkan memperhatikan aspek 
kepemimpinan dan komunikasi 
organisasi serta motivasi, hal ini 
bertujuan untuk lebih meningkatkan 
kinerja karyawan. 

c. Sebaiknya perlu diadakan penelitian 
lanjutan untuk mengetahui faktor-
faktor lain yang mempengaruhi 
kinerja karyawan pada PT. Asuransi 
Jasa Indonesia (Persero) Cabang 
Jember selain kepemimpinan dan 
komunikasi organisasi serta 
motivasi, tetapi masih banyak faktor 
yang lain diantaranya adalah 
kepuasan kerja, disiplin kerja, 
prestasi kerja, lingkungan kerja, 
kompensasi, kompetensi dan 
budaya organisasi. 
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