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SARI 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kreativitas dan 

Inovasi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengembangkan gaya kepemimpinan yang 

baik kepada karyawan sebagai media berkembangnya kreativitas dan inovasi karyawan 

yang ada di PT Multi Sari Sedap Bekasi. Penerapan gaya kepemimpinan yang baik akan 

memicu meningkatnya kreativitas dan inovasi karyawan. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian pengembangan yang mengarah pada pemngembangan diri. Untuk uji coba 

peneliti mendatangi langsung kelokasi PT Multi Sari Sedap dan menggunakan sampel 

kuesioner yang disebar sebanyak 150 lembar dan kembali 150 lembar dengan perhitungan 

hasil pengolahan data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menujukan bahwa, pada 

pengujian hipotesis I,II,III terutama pada variabel kepemimpinan termasuk dalam 

kategori relatif bagus dan baik. Dengan demikian pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kreativitas dan inovasi pada Pt Multi Sari Sedap layak digunakan untuk para peneliti 

selanjutnya. 

 

Kata kunci: Inovasi, Kreativitas, Kepemimpinan.  
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ABSTRACT 

The Effect of Leadership Style on Creativity and 

Innovation 

This research aims to know and develop a good leadership style to employees as a 

medium for the development of creativity and innovation of employees in PT 

Multi Sari Sedap bekasi. Applying a good leadership style will lead to increased 

creativity and employee innovation. This research includes a type of development 

research that leads to self-development. For the experiment, the researcher came 

directly to the location of PT Multi Sari Sedap and used the questionnaire sample 

which was spread as many as 150 sheets and returned 150 sheets with the 

calculation of data processing using SPSS. The results showed that, in testing 

hypotheses I, II, III, especially on the variable leadership included in the category 

of relatively good and good. Thus the influence of leadership style on creativity 

and innovation on Pt Multi Sari Sedap is feasible for future researchers. 

 

Keywords: Innovation, Creativity, Leadership. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

PT Multi Sari Sedap adalah  sebuah perusahaan yang berada dibidang 

perindustrian makanan. Produk yang ditawarkan antara lain adalah kecap nasional, saos 

tomat nasional, saos cabai nasional, dan sirup dari berbagai varian rasa buah-buahan. 

Kecap adalah kacang kedelai hitam impor atau lokal yang diolah dengan proses 

pengolahan secara manual  maupun menggunakan mesin. Kecap sudah menjadi signature 

dish Indonesia. Dalam penelitian ini industri kecap yang akan diteliti adalah PT Multi 

Sari Sedap yang berlokasi di Bekasi. Dalam ruang lingkup  sebuah industri perilaku kerja 

inovatif sangat diperlukan dalam membangun kinerja karyawan atau pegawai (sales) 

yang lebih baik serta mandiri dengan supervisi yang sekecil mungkin. 

Menurut De Jong (2007) inovasi individual (individual inovatif) merupakan 

seperangkat perilaku, dimana serangkaian perilaku tersebut  dimulai dari kejelihan 

seseorang mendeteksi kesenjangan dalam pekerjaannya kemudian mencari peluang-

peluang untuk memperbaikinya. Aktivitas ini akan memunculkan gagasan-gagasan baru. 

Selanjutnya, gagasan tersebut dipromosikan kepada rekan kerja bahkan atasan agar 

memperoleh dukungan atau membangun koalisi utuk mengimplementasikan gagasan 

tersebut. Dorenbosch et al. (2005), mengatakan bahwa dimensi dari perilaku kerja 

inovatif yakni perilaku kerja yang berorientasi pada kreativitas (creativity-oriented work 

behavior) meliputi pengenalan masalah (problem recognition) dan pembentukan gagasan 

(idea generation), sedangkan promosi gagasan (idea promotion) dan realisasi gagasan 

(idea realization) dimasukan dalam dimensi perilaku kerja yang berorientasi pada 

pengimplementasia gagasan (implementation-oriented work behavior), hal yang sama 

diungkapkan Zaltman et al. Dan Axtell et al. Dalam Ancok(2012). Bahwa inovasi sendiri 
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terdiri atas dua tahapan yakni pemunculan gagasan dan implementasi gagasan. Penelitian 

mengenai inovasi mengungkapkan bahwa inovasi dipengaruhi oleh dua faktor utaman 

yaitu faktor individu dan faktor organisasional (Scott dan Bruce, 1994; Dorner,2012). 

Faktor individu meliputi kecenderungan untuk berinovasi (Bruce dan West, 1995) 

motivasi intrinsik (Yuan dan Woodman,2010), orientasi penguasaan (Janssen dan 

Yperen, 2004), pemahaman masalah pada pekerjaan (Dorenbosch et al, 2005) dan fikasi 

diri (Bandura, 1997). 

Sedangkan faktor organisasional meliputi inovasi sebagai pendorong utama 

(Mumford et al. 2002; Scott dan Bruce, 1994; Montani et al, 2012). Penelitian diatas 

mengungkapkan bahwa inovasi berkontribusi positif terhadap hasil kerja. Hal ini 

dipertegas oleh Dorner (2012) yang menyatakan bahwa inovasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, setiap organisasi perlu menciptakan situasi 

yang memungkinkan anggotanya berinovasi. 

Inovasi didefinisikan sebagai tindakan individu yang mengarah pada 

permunculan, pengenalan dan penerapan dari sesuatu yang baru dan menguntungkan 

(Kleysen dan Street, dalam Fajrianthi, 2012). Sesuatu yang menguntungkan meliputi 

pengembangan ide produk baru atau teknologi-teknologi, perubahan dalam prosedur 

administratif yang bertujuan untuk mengingkatkan relasi kerja atau penerapan dari ide-ide 

baru atau teknologi-teknologi untuk proses kerja yang secara signifikan meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas mereka (Kleysen dan Street, dalam Fajrianthi, 2012) inovasi 

adalah semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, 

dan mengaplikasikan hal-hal baru yang bermamfaat dalam berbagai level organisasi. 

Perilaku inovatif sering dikaitkan dengan kreativitas karyawan. Namun, 

keduanya memiliki konstruk perilaku yang berbeda (De Jong, dalam Amir 2015). 

Dimana, kreativitas dapat dilihat pada tahap pertama dari proses perilaku inovatif yang 
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dibutuhkan karyawan untuk menghasilkan ide-ide baru (West, dalam De Jong, 2007). 

Sedangkan perilaku inovatif memiliki proses yang lebih kompleks karena ide-ide tersebut 

akan sampai pada tahap aplikasi (De Jong, dalam Amir 2015). Sedangkan menurut Scott 

(2009) perilaku inovatif yaitu perilaku untuk memunculkan, meningkatkan dan 

menerapkan ide-ide baru dalam tugasnya, kelompok kerjanya atau organisasinya. 

Menurut (Inkeles, et.al. dalam Purba, 2009) mengartikan proses modernisasi dikaitkankan 

dengan perilaku inovatif sebagai proses perubahan kehidupan masyarakat, ditekankan 

bahwa perubahan kehidupan akibat perilaku inovatif modernisasi ini diikuti oleh 

perubahan sikap, sifat atau gaya hidup individu-individu dalam ruang lingkup 

perusahaan. 

 Terdapat 5 aspek perilaku kerja inovatif menurut Kleysen dan Street (dalam Amir 

2015), yaitu: (a) Aspek ini mengacu pada mempelajari atau mengetahui lebih banyak 

mengenai peluang untuk berinovasi (Oppurtunity Exploration), (b) Aspek ini mengacu 

pada pemunculan konsep-konsep untuk tujuan Pengembangan (Generativity), (c) Aspek 

ini mengacu pada pemberian perhatian untuk menyempurnakan ide, solusi, opini, dan 

melakukan peninjauan terhadap ide-ide tersebut (Formative Investigation), (d) Aspek ini 

mengacu pada adanya praktek-praktek usaha untuk merealisasikan ide-ide(Championing), 

(e) Aspek ini mengacu pada mencoba untuk mengembangkan, menguji coba, dan 

mengkomersialisasikan ide-ide inovatif (Application). 

 Memahami arti penting perilaku kerja inovatif sebagai salah satu cara untuk 

menciptakan gagasan, ide-ide, dan prosedur yang kreatif dan berinovasi didalam 

perusahaan. Pihak pemimpin dalam perusahaan harus dapat memanajemen kinerja 

karyawan agar dapar menciptakan suatu inovasi dan kreatifitas yang menguntungkan bagi 

perusahaan sendiri.  
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 Perilaku kerja inovatif juga dipengaruhi oleh kreativitas diharapkan dapat 

menunjang beberapa keunggulan yang ada dalam PT Multi Sari Sedap, misalnya dalam 

hal promosi, diskon, dan beberapa tawaran produk yang ada. Menurut Farr dan Ford 

(dalam De Jong dan Hartog, 2010) yang mengatakan bahwa perilaku inovatif kerja adalah 

bentuk perilaku yang bertujuan untuk mencapai inisiatif dan pengenalan suatu ide, proses, 

prosedur maupun produk baru yang berguna bagi organisasi dalam penelitian ini adalah 

PT Multi Sari Sedap. 

Faktor terakhir yang mempengaruhi Perilaku kerja inovatif dalah gaya 

kepemimpinan, George R. Terry (yang dikutip dari Sutarto, 1998:17), mengatakan bahwa 

kepemimpinan adalah  suatu hubungan yang ada didalam diri seseorang  atau pemimpin 

dan mempengaruhi orang lain agar mau berkerja sama dengan sadar dalam hubungan 

tugas agar tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan juga merupakan 

proses dimana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai 

suatu tujuan. Ada dua kriteria kepemimpinan yaitu transformasional dan transaksional. 

Kepemimpinan transformaional adalah sebagai proses mengubah dan 

mentransformasikan individu agar mau berubah dan meningkatkan dirinya, yang 

didalamnya melibatkan motif dan pemenuhan kebutuhan serta penghargaan terhadap 

karyawan. Sedangkan kepemimpinan transaksional adalah pada hakekatnya menekankan 

bahwa seorang pimpinan perlu menentukan apa yang akan dilakukan bawahannya untuk 

mencapai tujuan organisasi. Kedua kriteria dari gaya kepemimpinan yang telah 

disebutkan memiliki kaitan dengan inovasi dan kreativitas.  

Ketika pemimpin menerapkan gaya yang transformasional maka inovasi dan 

kreativitas bahawan meningkat dan bertambah, sedangkan apabila pemimpin menerapkan 

gaya kepemimpinan yang transaksional maka inovasi dan kreativitas bawahan berkurang 

dan sulit meningkat. Dalam ruang lingkup perindustrian gaya kepemimpinan sangat 
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berpengaruh pada kinerja karyawan dalam perusahaan. Pihak pimpinan  harus dapat 

mendorong dan memotivasi adanya inovasi dan kreativitas pada setiap karyawan agar 

dapat menunjang keberhasilan perusahaan dalam persaingan didunia bisnis dimasa 

sekarang dan dimasa yang akan datang. Kedua faktor tersebut diyakini dapat 

meningkatkan perilaku kerja inovatif yang lebih baik pada karyawan dalam PT Multi Sari 

Sedap. 

B. Perumusan Masalah  

Studi ini berhasil mengidentifikasi kesenjangan praktis, yaitu idealnya setiap 

karyawan mempunyai  inovasi  sehingga karyawan mampu bekerja mandiri dengan 

supervisi yang sekecil mungkin, tetapi dapat menghasilkan kinerja yang optimal dan 

menghasilkan inovasi–inovasi yang berguna bagi jalannya sistem perusahaan. 

Kesenjangan empirisnya adalah dalam kenyataannya tingkat kedisiplinan pada perilaku 

kerja karyawan yang kurang baik sangat sering ditemukan dalam berbagai macam 

perusahaan. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas, kreativitas dan inovasi didalam 

perusahaan. Solusi untuk mengatasi kesenjangan ini adalah dengan kepemimpinan yang 

mampu mengayomi serta memberikan kepercayaan kepada karyawan dalam berinovasi 

dan berkreativitas.  

 Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh konfederasi serikat pekerja di 

Denmark menunjukan mamfaat mendorong karyawan untuk mempelolpori inovasi. Yang 

pertama adalah peningkatan daya saing dan kinerja melalui perbaikan produktivitas dan 

proses kerja. Kepuasan kerja karyawan yang aktif dilibatkan dalam inovasi juga lebih 

tinggi. Manfaat lainnya adalah berkurangnya tekanan negatif bagi karyawan. Menurut 

Jansen dampak tersebut adalah kerap terkurasnya waktu dan energi, rasa tidak nyaman 

akibat perubahan terkait pekerjaan dan kondisi kerja serta tekanan emosional. 
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Guna mengembangkan budaya inovasi dan kreativitas ditempat kerja, perusahaan 

harus menerapkan pendekatan berorientasi hasil secara luas bagi keterlibatan karyawan 

dalam proses inovasi dan mengembangkan kreativitas diri. Perusahaan harus juga 

menciptakan kemudahan bagi karyawan untuk berbicara dengan rekan kerja, manajer, 

dan bawahan guna berbagi ide dan berkolaborasi. 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis akan merumuskan masalah yang akan diteliti pada PT Multi Sari Sedap sebagai 

berikut: 

1. Apakah kepemimpinan mempengaruhi perilaku kerja inovatif ? 

2. Apakah kepemimpinan mempengaruhi kreativitas? 

3. Apakah kreativitas mempengaruhi perilaku kerja inovatif ? 

4. Apakah kreativitas memediasi hubungan antara kepemimpinan dengan perilaku kerja 

inovatif? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah disebutkan diatas dapat 

diajukan beberapa tujuan berikut, yaitu : 

1. Menguji pengaruh kepemimpinan pada perilaku kerja inovatif. 

2. Menguji pengaruh kepemimpinan pada kreativitas. 

3. Menguji pengaruh kreativitas pada perilaku kerja inovatif. 

4. Menguji peran kreativitas dalam memediasi hubungan antara kepemimpinan dengan 

perilaku kerja inovatif. 

 

 

 



7 
 

7 
 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini mencakup dua hal yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Oleh karena itu manfaat teoritis dan manfaat praktis dapat di jelaskan 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan mampu menjelaskan konstruk–konstruk yang terlibat dalam 

model, yaitu: kepemimpinan, kreativitas, dan inovati dan hubungan antara konstruk 

satu dengan konstruk lainnya. Penelitian ini diharapkan juga mampu mengonfirmasi 

atau menguji signifikansi hubungan antara konstruk tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pimpinan PT Multi Sari 

Sedap untuk membangun strategi pengembangan sumber daya manusia yang kreativ 

serta inovatif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa teori yang berhubungan dengan gaya 

kepemimpinan dan kinerja karyawan. Sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti 

yakni tentang gaya kepemimpinan, kreativitas, dan perilaku kerja inovasi. Beberapa 

analisis teori dikemukakan oleh para pakar akan menjadi rujukan dan landasan dalam 

penyusunan kerangka berpikir dan penyusunan hipotesis. 

A. Inovasi 

West dan Farr (dalam West,2006) mendefinisikan bahwa inovasi bisa diartikan 

sebagai pengenalan, pengaplikasian ide, proses, produk atau prosedur baru dalam 

pekerjaan, tim kerja, atau organisasi yang dirancang untuk menguntungkan organisasi, 

Tim kerja atau pekerjaannya sendiri. Sejalan dengan Farr dan Ford (dalam De Jong dab 

Hartog, 2010) mengatakan bahwa inovasi adalah bentuk perilaku yang bertujuan untuk 

mencapai inisiatif dan pengenalan suatu ide, proses, prosedur maupun produk baru yang 

berguna bagi organisasi dalam penelitian ini adalah PT Multi Sari Sedap. 

Messmann (2012) menyatakan bahwa inovasi adalah jumlah dari aktivitas kerja 

fisik dan kognitif yang dilakukan olah karyawan dalam konteks pekerjaan mereka, baik 

sendiri maupun berkelompok untuk mencapai satu set tugas yang dibutuhkan untuk 

tujuan pengembangan inovasi. Sedangkan Scott dan Bruce (1994) mengatakan inovasi 

adalah proses bertahap dengan aktivitas dan perilaku yamg berbeda ditiap tahapnya. 

Menurut De Jong dan Hartog (2007) yang menyatakan bahwa inovatif kerja 

adalah perilaku yang meliputi eksplorasi peluang dan ide-ide baru, juga dapat mencakup 

perilaku mengimplementasikan ide baru, menerapkan pengetahuan baru dan untuk 

mencapai peningkatan kerja pribadi atau bisnis. Perilaku inovatif sering dikaitkan dengan 

kreativitas dan kepemimpinan. Ketiga hal tersebut memang berkaitan tetapi memiliki 
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konstrak yang berbeda. Perilaku kreativ adalah proses untuk menghasilkan sebuah ide, 

gagasan, atau pemikiran baru yang berkaitan dengan produk, servis, proses, dan prosedur 

kerja. Sedangkan perilaku inovatif kerja tidak hanya menghasilkan ide baru tetapi juga 

melibatkan proses implementasi terhadap ide tersebut khususnya pada seting pekerjaan 

(De Jong dan Hartog, 2010), sedangkan kepemimpinan adalah pada saat karyawan yang 

memiliki hubungan positif dengan atasan mereka lebih mungkin menunjukan perilaku 

inovatif kerja dan mempu memberi keyakinan bahwa perilaku inovatif mereka akan 

menghasilkan keuntungan kinerja.  

     Berdasarkan definisi diatas inovasi dapat didefinisikan sebagai perilaku kerja 

individu yang melalui proses pemunculan ide baru yang bermamfaat bagi pribadi 

(individual) maupun PT Multi Sari Sedap. 

B. Kepemimpinan 

Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kekuatan dinamis paling memotivasi 

dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Tanpa inspirasi 

pemimpin, organisasi atau sebuah perusahaan maupun departemen mungkin tidak akan 

fokus pada tujuan tertentu,  misalnya untuk meningkatkan keamanan kerja, Dubrin 

(2005:4). Menurut Davis dalam Thoba (2010:33) terdapat sifat umum yang 

mempengaruhi kepemimpinan, yaitu: kecerdasan, kedewasaan, hubungan sosial, dan 

motivasi diri. 

Menurut Tead; Terry; Hoyt (dalam Kartono, 2003) mendefinisikan bahwa 

kepemimpinan sebagai suatu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau 

bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang 

lain dalam mncapai tujuan tertentu yang diinginkan dalam kelompok atau organisasi. 

George R. Terry (yang dikutip dari Sutarto, 1998:17), mengatakan bahwa kepemimpinan 

adalah  suatu hubungan yang ada didalam diri seseorang  atau pemimpin dan 
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mempengaruhi orang lain agar mau berkerja sama dengan sadar dalam hubungan tugas 

agar tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan.  

Kepemimpinan berkaitan dengan inovasi dalam bagaimana mewujudkan ide, 

prosedur baru, dan dalam inovasi sendiri berkaitan erat dengan proses penciptaan 

pengetahuan. Proses inilah yang dijadikan bekal oleh seorang pemimpin dalam arah 

untuk melakukan sebuah inovasi . Seorang pemimpin harus mempunyai sebuah 

terobosan-terobosan (inovasi), sedangkan inovasi berkaitan dengan kreativitas, 

pemunculan ide atau gagasan yang digunakan atau diwujudkan pada inovasi dalam 

kepemimpinan. 

Berdasarkan definisi diatas pemimpin dapat didefinisikan bahwa pemimpin yang 

unggul harus memiliki semua sifat tersebut. Seorang pemimpin harus dapat 

menyeimbangkan seluruh sifat dan mewujudkan nya dalam pelaksanaannya ketika ia 

menjadi seorang pemimpin.  

Oleh karena itu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1:  Kepemimpinan mempengaruhi Inovati.  

H2:  Kepemimpinan mempengaruhi Kreativitas. 

C. Kreativitas 

Kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru (Barron, yang dikutip dari Ngalimun dkk, 2013: 44). Kreativitas juga kemampuan 

berdasarkan data atau informasi yang tersedia, menemukan banyak kemungkinan 

jawaban terhadap suatu masalah yang penekanannya pada ketepatan dan keragaman 

jawaban.  

Perilaku kreatif adalah proses untuk menghasilkan sebuah ide, gagasan, atau 

pemikiran baru yang berkaitan dengan produk, servis, proses, dan prosedur kerja. 

Sedangkan perilaku inovatif kerja tidak hanya menghasilkan ide baru tetapi juga 
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melibatkan proses implementasi terhadap ide tersebut khususnya pada seting pekerjaan ( 

De Jong dan Hartog, 2010). Sedangkan kepemimpinan adalah pada saat karyawan yang 

memiliki hubungan positif dengan atasan mereka lebih mungkin menunjukan perilaku 

inovatif kerja dan mempu memberi keyakinan bahwa perilaku kerja inovatif akan 

menghasilkan keuntungan kinerja karyawan. Inovasi berbeda dengan kreativitas namun 

berkaitan, kreativitas lebih berfokus pada penciptaan ide, sedangkan inovasi lebih 

berfokus pada bagaimana mewujudkan ide tersebut. 

Oleh karena itu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Kreativitas mempengaruhi kreativitas  

H4: Kreativitas memediasi hubungan antara kepemimpinan dengan  Inovasi 

D. Model Penelitian 

Berdasarkan dari definisi variabel diatas maka dapat digambarkan variabel 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

               Model variabel diatas menjelaskan bahwa Inovasi pengaruhi secara langsung 

oleh kepemimpinan dan kreativitas, kepemimpinan mempengaruhi kreativitas, serta 

kreativitas memediasi hubungan antara kepemimpinan dan perilaku kerja inovatif.  

 

 

 

H4 
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H3 

Gambar 1. Model Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

                 Penelitian ini adalah penelitian causal, yaitu bertujuan untuk menguji 

hubungan antar variabel yang diteliti. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini 

dikategorikan ke dalam penelitian cross sectional artinya hanya mengambil data 

penelitian pada satu kurun waktu tertentu (Aaker et al. 2007, h. 130). Desain penelitian 

pada karyawan yang bekerja di PT Multi Sari Sedap menggunakan metode survey. 

B. Definisi Operasional dan Pengukuran 

              Dalam upaya mengukur variabel penelitian, maka variabel perlu didefinisikan 

secara operasional. Definisi variabel penelitian yang terdiri dari variabel yang diteliti 

dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan 

              Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kekuatan dinamis paling memotivasi 

dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. dua kriteria 

kepemimpinan yaitu transformasional dan transaksional. Kepemimpinan transformasional 

adalah sebagai proses mengubah dan mentransformasikan individu agar mau berubah dan 

meningkatkan dirinya, yang didalamnya melibatkan motif dan pemenuhan kebutuhan 

serta penghargaan terhadap karyawan. Sedangkan kepemimpinan transaksional adalah 

pada hakekatnya menekankan bahwa seorang pimpinan perlu menentukan apa yang akan 

dilakukan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi.  

               Kedua kriteria dari gaya kepemimpinan yang telah disebutkan memiliki kaitan 

dengan inovasi dan kreativitas. Tanpa inspirasi pemimpin, organisasi atau sebuah 

perusahaan maupun departemen mungkin tidak akan fokus pada tujuan tertentu,  

misalnya untuk meningkatkan keamanan kerja, Dubrin (2005:4). Kepemimpinan diukur 

12 
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dengan skala Likert lima point berdasarkan indikator: (1) Inspirasi, (2) Pendekatan 

kemanusiaan, (3) kebebasan memilih cara (Khan dan Aslan, 2012). 

2. Inovasi 

            West dan Farr (dalam West,2006) mendefinisikan bahwa inovasi bisa diartikan 

sebagai pengenalan, pengaplikasian ide, proses, produk atau prosedur baru dalam 

pekerjaan, tim kerja, atau organisasi yang dirancang untuk menguntungkan organisasi, 

Tim kerja atau pekerjaannya sendiri. inovasi diukur dengan skala Likert lima point 

berdasarkan indikator: (1) Penerapan cara-cara baru, (2) Penerapan ide-ide baru (Janssen, 

2000 dan Scott dan Bruce, 2004). 

3. Kreativitas  

     Kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru (Barron, yang dikutip dari Ngalimun dkk, 2013: 44). Kreativitas juga kemampuan 

berdasarkan data atau informasi yang tersedia, menemukan banyak kemungkinan 

jawaban terhadap suatu masalah yang penekanannya pada ketepatan dan keragaman 

jawaban. Kereativitas diukur dengan skala Likert lima point berdasarkan indikator: (1) 

cara-cara baru, (2) ide-ide baru (Amabile, 1996). 

C. Desain Pengambilan Sampel 

1.   Populasi 

               Menurut Silaen (2013:87) populasi adalah keseluruhan dari obyek atau individu 

yang memiliki karakteristik (sifat–sifat) tertentu yang akan diteliti. Populasi pada 

penelitian ini  adalah finit, yaitu seluruh karyawan di PT Multi Sari Sedap yang bekerja di 

setiap bidang nya masing–masing.  
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2. Sampel  

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu 

untuk diukur atau diamati karakteristiknya. Kemudian ditarik kesimpulan mengenai 

karakteristik tersebut yang dianggap mewakili populasi. Silaen (2013:87).  

 Hair, et al. (2006 h.128) memberikan pedoman penentuan ukuran sampel 

berdasarkan besaran factor loading dalam penentuan validitas item kuesioner. Dalam 

penelitian ini, sebuah item kuesioner dikatakan valid bila mempunyai factor loading 

sebesar 0,4. Ukuran sampel sesuai  factor loading disajikan dalam Tabel 1. 

Factor Loading Ukuran sampel 
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    Sumber : Hair et al. (2006 h. 128). 

Tabel 1. Ukuran sampel berdasarkan nilai factor loading 

Berdasarkan pedoman Hair et al. (2006 h. 128) di atas, bila factor loading yang 

digunakan sebesar 0,45, maka jumlah responden minimal yang akan diambil dalam 

penelitian ini adalah 150 responden. 

3. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian survey ini laksanakan pada bulan april 2018. Penelitian ini 

dilakukan di PT Multi Sari Sedap. Jl. Siliwangi Km.7, Bojongmenteng, Bekasi. Telp: 

(021)82417773. 
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4.   Teknik Penyempelan 

Teknik penyempelan dalam penelitian ini menggunakan desain non probability 

sampling, dimana penentuan sampel tidak melalui proses matematis (Neuman,2006 h. 

220). Teknik penyampelan yang digunakan adalah penyampelan purpose. Penyampelan 

purpose dilakukan dengan datang kelokasi dan mengambil sampel dari populasi 

karyawan di PT Multi Sari Sedap. 

D. Obyek Penelitian 

PT Multi Sari Sedap adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

perindustrian makanan. Produk yang ditawarkan antara lain adalah kecap nasional, saos 

tomat nasional, saos cabai nasional, dan sirup dari berbagai varian rasa buah-buahan.  

 Industri ini mempunyai lebih dari 100 karyawan dan 83 sales pemasarannya. 

Dalam menjalankan industrinya, PT Multi Sari Sedap memasarkan produknya dengan 

cara eceran maupun perlusin untuk setiap produk yang ditawarkan oleh sales. 

Pemasarannya dilakukan banyaknya diluar pulau Jawa. 

 

Gambar 2. Lokasi PT Multi Sari Sedap 
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C. Pengujian Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

         Validitas berasal dari kata Validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya (Azwar, 1986). Selain itu 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan bahwa variabel diukur memang benar-

benar variabel yang hendak diteliti (Cooper dan Schindler, dalam Zulganef, 2006). Suatu 

alat ukur dikatakan valid bila mampu mengukur apa yang hendak diukur. Model 

penelitian ini merupakan hubungan antara beberapa variabel yang diturunkan dari teori. 

Model validitas pengukuran yang sesuai adalah validitas yang konstruk (Neuman, 2006, 

h. 194). Pengujian kuesioner yang sesuai untuk validitas konstruk  adalah dengan metode 

faktor (Neuman, 2006, h.540). Item pertanyaan dikatakan valid jika memiliki  factor 

loading ≥ 0,4 dan terekstrak sempurna pada satu faktor yang sama. Hasil dari uji validitas 

yang telah diolah adalah sebagai berikut: 

 

Nilai loading faktor 

Hasil 1 2 3 

kre1 0,806 

  

valid 

kre2 0,818 

  

valid 

ino1 

 

0,882 

 

valid 

ino2 

 

0,886 

 

valid 

kep1 

  

0,855 valid 

kep2 

  

0,869 valid 

kep3 0,672 

  

tidak valid 

Tabel 6, Hasil Uji Validitas Kuesioner menggunakan SPSS 

 Dapat dilihat dari tabel 6 bahwa variabel kepemimpinan dari 3 butir pernyataan 

yang dibuat, hanya terdapat 2 butir pernyataan yang dinyatakan valid, yaitu KEP1, KEP2. 

Kemudian untuk variabel kreativitas dari 2 butir pernyataan keduanya dinyatakan valid, 

dan untuk variabel inovasi dari 2 butir pernyataan keduanya dinyatakan valid. Butir-butir 

tersebut dinyatakan valid karena factor loadingnya lebih besar dari 0,45.  
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b. Uji Reabilitas 

          Reabilitas berasal dari kata Reability. Pengertian realibilty (reabilitas) adalah 

keajegan pengukuran (Walzer, 1987). Ghozali (2009) menyatakan bahwa reabilitas 

adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubah 

konstruk. Serta reabilitas mempunyai makna ketergantungan (dependability) dan 

konsistensi. Instrumen yang realiabel tetap bekerja dengan baik dalam waktu yang 

berbeda dan dalam kondisi yang berbeda (Neuman, 2006, h. 188). 

          Suatu kuesioner dapat dikatakan realibel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian 

reabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach alpha. Reabilitas suatu 

skala pengukuran ditunjukan dengan koefisien alpha. Koefisien alpha bervariasi dari 0 

sampai 1. Koefisien alpha lebih atau sama dengan 0,6 mengindikasikan konsistensi 

internal yang memuaskan. Hasil uji reliabilitas yang telah diolah adalah sebagai berikut: 

variabel koefisien alpha (α) keterangan 

Kepemimpinan 0,667 Reliabel 

Kreativitas 0,762 Reliabel 

Inovasi 0,778 Reliabel 

   Sumber: data yang diolah 2016 

       Tabel 7, Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner menggunakan SPSS 

Terlihat semua butir kuesioner valid dalam variabel yang diteliti mempunyai nilai 

reliabilitas lebih besar dari 0,45 sehingga dapat disimpulkan semua butir kuesioner 

tersebut reliabel digunakan mengambil data.  

D. Teknik pengumpulan Data 

            Dalam penelitian ini akan dijelaskankan cara pengambilan data dalam 

penelitian di PT Multi Sari Sedap. Teknik yang akan digunakan untuk mengambil data 

sampel adalah dengan menggunakan pengambilan survey dengan memberikan lembaran 

kuesioner yang akan di isi oleh responden guna untuk menngumpulkan data sampel.  
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Skala Likert adalah pernyataan yang mana responden menunjukan sejumlah 

persetujuan atau ketidaksetujuan (Kotler dan Keller (2009, h.102). Dengan menggunakan 

skala Likert variabel dapat dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. 

Kategori penilaian dan bobot dari kemungkinan jawaban responden adalah sebagai 

berikut: 

Sangat setuju  diberi bobot 5 

Setuju    diberi bobot 4 

Netral   diberi bobot 3 

Tidak setuju   diberi bobot 2  

Sangat tidak setuju  diberi bobot 1 

                 Proses pengambilan sampel menggunakan survey yang mana teknik 

penyampelan yang digunakan adalah penyampelan purposive. Penyampelan  purposive 

dilakukan dengan mengambil sampel dari karyawan di PT Multi Sari Sedap. Penelitian 

ini menggunakan pemodelan persamaan struktural sebagai teknik analisis data. Oleh 

karena itu penentuan ukuran sampelnya didasarkan pada tatacara penentuan sampel untuk 

model persamaan struktural. 

E. Analisis Data 

    Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh secara khusus untuk suatu proyek yang sedang ditangani 

(Crask et al., 1999, h. 16). Menurut Lofland dalam Moleong (2007:197) menyatakan 

bahwa data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan  langsung oleh peneliti 

dari ruang lingkup yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari jawaban 

responden dalam kuesioner yang dibagikan.  

Variabel mediasi atau intervening adalah variabel yang secara teoritis dapat 

mempengaruhi hubungan kausal antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel 

ini terletak diantara variabel dependen dan variabel independen, sehingga variabel 
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independen tidak secara langsung mempengaruhi variabel dependen. Model penelitian 

dengan variabel mediasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3 diatas menunjukan pengaruh tidak langsung variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y) melalui variabel mediasi (M). Huruf a merupakan koefisisen 

regresi dari pengaruh variabel mediasi (M) terdahap variabel terikat (Y) secara langsung. 

Sedangkan huruf c merupakan koefisien regresi dari pengaruh bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y) secara langsung. Analisis regresi mediasi dapat dilakukan dengan 

metode causal step dan product of coefficient (uji sobel). Metode causal step ini 

dikembangkan oleh Reuben M. Baron dan David A. Kenny pada tahun 1986. Oleh karena 

itu dapat diajukan pengujian hipotesis sebagai berikut: 

1. Uji F 

          Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel yang ada saling 

berpengaruh variabel satu dengan variabel yang lainnya. Dalam penelitian ini yaitu 

variabel indipenden dan variabel dependen. Langkah-langkah dalam Uji F sebagai 

berikut: 

a. Menentukan Ho dan Ha Ho  

 1). β1 = β2 = βn = 0  

Dari hasil pengujian di temukan bahwa kreativitas dan kepemimpinan secara 

langsung tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inovasi.  

2). Ha : β1 ≠ β2 ≠ βn ≠ 0  

c Kep 

d 

Kre 

b 

Gambar 3. Model Penelitian variabel mediasi 

a 

Ino 
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Dari hasil pengujian di temukan bahwa kreativitas dan kepemimpinan secara 

langsung  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inovasi. 

b. Penerimaan Ho dan Ha  

1). Ho diterima bila nilai probabilitas (p) > 0,05  

2). Ha diterima bila nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 

2. Uji T 

            Uji T digunakan untuk menguji apakah dari variabel penelitian yang diteliti yaitu: 

kepemimpinan, dan kreativitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inovasi. 

Langkah-langkah dalam uji T adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan Ho dan Ha  

1). Ho : β1 atau β2 atau βn = 0  

Dari hasil pengujian di temukan bahwa kepemimpinan dan kreativitas tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inovasi.  

2). Ha : β1 atau β2 atau βn ≠ 0 

Dari hasil pengujian di temukan bahwa kepemimpinan dan kreativitas secara 

langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inovasi.  

b. Penerimaan Ho dan Ha  

1). Ho diterima bila nilai probabilitas (p) > 0,05 

2). Ha diterima bila nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 

3.   Analisis Regresi dengan analisis Jalur (path analysis) 

         Analisis jalur (path analysis) merupakan suatu teknik analisis statistika yang 

dikembangkan dari analisis regresi berganda. Dalam literatur berbahasa Indonesia,  teknik 

ini dikenal juga sebagai analisis lintas atau analisis lintasan. Pengukuran pengaruh ini 

melibatkan satu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), yang dinamakan analisis 

regresi linier bertingkat dengan rumus Y = a+bX. Analisis regresi linier digunakan untuk 
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menguji pengaruh kepemimpinan dan kreativitas terhadap inovasi. Rumus regresi linier 

bertingkat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Y = a + b1X1+ b2X2 + e 

Keterangan rumus: 

Y  =  Inovasi  

X1  =  Kepemimpinan 

X2   =  Kreativitas 

b1-2 =  Koefisien regresi  

a =  Konstanta 

e  =  Standar eror  

Pengujian efek mediasi adalah untuk menguji efek mediasi maka dilakukan tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1. Y = X1 + X2 

2. Y = X2 + M 

3. Y = X1 + X2 + M 

Dari persamaan diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Menguji signifikansi pengaruh X1 terhadap Y atau menguji signifikansi pengaruh 

kepemimpinan terhadap inovasi. 

2. Menguji signifikansi pengaruh X2 terhadap Y atau menguji signifikansi pengaruh 

kreativitas terhadap inovasi. 

3. Menguji signifikansi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y atau menguji signifikansi 

pengaruh kepemimpinan dan kreatifitas terhadap inovasi. 

Variabel X2 dikatakan memediasi apabila: 

1. X1 signifikansi terhadap Y atau kepemimpinan signifikansi terhadap inovasi. 

2. X2 signifikansi terhadap Y atau kreativitas signifikansi terhadap inovasi. 

3. X1 dan X2 signifikansi terhadap Y kepemimpinan dan kreativitas signifikansi 

terhadap inovasi. 

      Mediasi penuh (full mediation) adalah apabila pengaruh X1 ke Y menjadi tidak 

signifikan setelah memasukan X1 dan X2 secara bersama–sama. Sedangkan mediasi 
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sebagian (partial mediation) adalah apabila kekuatan pengaruh X1 ke Y menurun setelah 

memasukan variabel X1 dan X2 secara bersamaan. 

            Pengukuran untuk pengujian hipotesis ini akan dilakukan dengan bantuan aplikasi 

software untuk perhitungan pada komputer. Yaitu SPSS (Stastistical Package for the 

Social Sciences) yang biasa didefinisikan sebagai program aplikasi bisnis yang berguna 

untuk menganalisis data. 
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BAB IV 

HASIL  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

G. Deskripsi Sampel Penelitian 

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara- cara tertentu 

untuk diukur atau diamati karakteristiknya. Kemudian ditarik kesimpulan mengenai 

karakteristik tersebut yang dianggap mewakili populasi. Silaen (2013:87). Data pada 

penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang ada di PT 

Multi Sari sedap. Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan mendatangi secara 

langsung PT Multi Sari sedap yang menjadi lokasi pengambilan sampel dan 

membagikannya kepada responden. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data 

dilakukan kurang lebih selama 2 minggu yaitu dari tanggal 28 april hingga 13 mei 2018. 

Kuesioner yang dibagikan sejumlah 150 lembar dan dikembalikan sejumlah 150 lembar 

kuesioner. 

Nama Perusahaan Kuesioner yang disebar Kuesioner yang dikembalikan 

PT Multi Sari sedap 150 150 

Total 150 150 

Tabel 2. Data distribusi sampel Penelitian 

H. Statistik Deskriptif  Variabel 

1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden adalah menguraikan atau memberikan gambaran tentang 

objek yang menjadi penelitian untuk dijadikan sebuah sampel. Responden yang menjadi 

subjek pada penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di PT Multi Sari Sedap yang 

berada di Bekasi. Dalam penelitian ini karakteristik responden digambarkan dari jenis 

kelamin, pendidikan, dan masa kerja. Adapun karakteristik yang terkumpul melalui 

pengumpulan kuesioner adalah sebagai berikut: 
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a. Karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin PT Multi Sari Sedap dibagi 

menjadi 2 kategori, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

N0 Jenis Kelamin Jumlah presentase 

1. Laki-laki 100 66,6666% 

2. Perempuan 50 33,3333% 

 Jumlah 150 100% 

Tabel 3. Karakteristik responden menurut jenis kelamin 

Pada tabel 3, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden adalah laki-laki, 

sebanyak 100 orang (66,6666%) dan sisanya adalah perempuan yaitu sebanyak 50 orang 

(33,3333%). 

b. Karakteristik berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan PT Multi Sari Sedap 

dibagi menjadi 5 kategori, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

NO Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase 

1. SD 32 21,3333% 

2. SMP 34 22,6666% 

3. SMA 49 32,6666% 

4. D3 15 10,0000% 

5. S1 20 13,3333% 

 Jumlah 150 100% 

Tabel 4, Karakteristik berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Pada tabel 4, dapat dinyatakan bahwa dari karakteristik tingkat pendidikan 

responden terbagi menjadi 5 kategori,  terendah adalah tingkat pendidikan D3 sebanyak 

15 orang (10,0000%), tingkat pendidikan S1 sebanyak 20 orang (13,3333%), tingkat 

pendidikan SD sebanyak 32 orang (21,3333%), tingkat pendidikan SMP sebanyak 34 

orang (22,6666%) dan tingkat pendidikan SMA sebanyak 49 orang (32,6666%). 

c. Karakteristik berdasarkan Lama Kerja 

Karakteristik responden berdasarkan Lama Kerja PT Multi Sari Sedap dibagi 

menjadi 2 kategori, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 5, Karakteristik berdasarkan Lama Kerja 

 Pada tabel 5 dinyatakan bahwa karakteristik menurut lama kerja responden 

adalah > 1 TH sebanyak 139 orang (90.6666%) dan < 1 TH sebanyak 14 orang 

(9,3333%). 

2. Deskriptif  Variabel 

a. Kepemimpinan 

Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kekuatan dinamis paling memotivasi 

dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. dua kriteria 

kepemimpinan yaitu transformasional dan transaksional. Dari penelitian ini responden 

menilai kepemimpinan pada PT Multi Sari Sedap cukup baik dan dapat diterima seluruh 

karyawan. Pemimpin sangat flexibel terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

karyawannya dan juga Karyawan diberi kebebasan untuk memikirkan cara dalam 

menyelesaikan pekerjaannnya sendiri. Karyawan tidak merasa tertekan oleh aturan yang 

ada diperusahaan dalam mengerjakan pekerjaannya. Karyawan juga dapat terinspirasi 

oleh sosok pemimpinnya dan dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Hasil mean 

yg didapat adalah sebesar 4,156. Dalam dua aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai 

berikut:  

1.  aspek pertama yaitu menerapkan ide-ide baru didapat mean 4,24 dengan standard 

deviation sebesar 0,744. 

2. aspek kedua menggunakan ide-ide baru sebesar 4,08 dengan standard deviation 

0,731. 

Dengan ini dapat dinyatakan bahwa presepsi karyawan mengenai kepemimpinan 

dalam PT Multi Sari Sedap relatif bagus. 

NO Lama Kerja Jumlah Presentase 

1. > 1 TH 136 90.6666% 

2. < 1 TH 14 9,3333% 

 Jumlah 150 100% 
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b. Kreativitas 

Kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru (Barron, yang dikutip dari Ngalimun dkk, 2013:44). Kreativitas juga kemampuan 

berdasarkan data atau informasi yang tersedia, menemukan banyak kemungkinan 

jawaban terhadap suatu masalah yang penekanannya pada ketepatan dan keragaman 

jawaban. Dalam penelitian ini dapat diasumsikan bahwa kreativitas dalam PT Multi Sari 

Sedap terus meningkat dengan adanya dorongan penuh dari pemimpin dan cara berfikir 

masing-masing karyawan dalam bekerja. Karyawan diberi semangat bekerja dengan 

berbagai cara salah satunya adalah reward setiap akhir tahun dan reward dalam mencapai 

target tertentu pada penjualan setiap produk yang diproduksi oleh perusahaan. Hasil mean 

yg didapat adalah sebesar 3,827. Dalam dua aspek kreativitas dapat diuraikan sebagai 

berikut:  

1. aspek pertama yaitu menerapkan ide-ide baru didapat mean 3,88 dengan standard 

deviation sebesar 0,709. 

2. aspek kedua menggunakan ide-ide baru sebesar 3,77 dengan standard deviation 

0,683. 

Dengan ini dapat dinyatakan bahwa presepsi karyawan mengenai kreativitas 

dalam PT Multi Sari Sedap relatif bagus. 

c. Inovasi  

West dan Farr (dalam West,2006) mendefinisikan bahwa inovasi bisa diartikan 

sebagai pengenalan, pengaplikasian ide, proses, produk atau prosedur baru dalam 

pekerjaan, tim kerja, atau organisasi yang dirancang untuk menguntungkan organisasi, 

Tim kerja atau pekerjaannya sendiri. Dalam penelitian ini inovasi karyawan dalam PT 

Multi Sari Sedap berkembang dengan sendirinya melalui cara berfikir setiap karyawan. 

Inovasi yang berguna bagi kemajuan perusahaan dengan cara menerapkan ide-ide baru 
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dan menggunakannya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hasil mean yg didapat adalah 

sebesar 4,069. Dalam dua aspek inovasi dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. aspek pertama yaitu menerapkan ide-ide baru didapat mean 4,02 dengan standard 

deviation sebesar 0,754. 

2. aspek kedua menggunakan ide-ide baru sebesar 4,12 dengan standard deviation 

0,681.  

Dengan ini dapat dinyatakan bahwa presepsi karyawan mengenai inovasi dalam 

PT Multi Sari Sedap relatif bagus. 

I. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir kuesioner mampu 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Karena konstruk-konstruk dalam penelitian ini 

merupakan konstruk keperilakuan maka uji validitas kuesioner menggunakan metode 

perhitungan SPSS. Validitas kuesioner diketahui dengan melihat nilai loading factornya. 

Butir-butir kuesioner dalam suatu variabel dinyatakan valid apabila mempunyai faktor 

loading lebih besar dari 0.45, tidak mempunyai nilai ganda (cross loading) dalam faktor 

yang ada, dan terekstrak sempurna ( mempunyai korelasi tinggi satu sama lain) dalam 

satu kolom. Hasil uji validitas disajikan dalam tabel berikut: 

 

Nilai loading faktor 

Hasil 1 2 3 

kre1 0,806 

  

valid 

kre2 0,818 

  

valid 

ino1 

 

0,882 

 

valid 

ino2 

 

0,886 

 

valid 

kep1 

  

0,855 valid 

kep2 

  

0,869 valid 

kep3 0,672 

  

tidak valid 

   Sumber: data yang diolah 2018 

Tabel 6, Hasil Uji Validitas Kuesioner menggunakan SPSS 
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 Dapat dilihat dari tabel 6 bahwa variabel kepemimpinan dari 3 butir pernyataan 

yang dibuat, hanya terdapat 2 butir pernyataan yang dinyatakan valid, yaitu KEP1, KEP2. 

Kemudian untuk variabel kreativitas dari 2 butir pernyataan keduanya dinyatakan valid, 

dan untuk variabel inovasi dari 2 butir pernyataan keduanya dinyatakan valid. Butir-butir 

tersebut dinyatakan valid karena factor loadingnya lebih besar dari 0,45.  

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu butir kuesioner 

konsisten dari waktu ke waktu dalam mengukur suatu variabel. Reliabilitas kuesioner 

diuji dengan menggunakan metode Cronbach Alpha (α). Reliabilitas butir kuesioner 

diketahui dari koefisien alpha (α) nya. Bila nilai α nya lebih besar dari 0,45 maka butir 

kuesioner dikatakan reliabel. Sebaliknya apabila nilai α nya lebih kecil dari 0,45 maka 

butir kuesioner dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas disajikan dalam tabel 

berikut: 

variabel koefisien alpha (α) keterangan 

Kepemimpinan 0,667 Reliabel 

Kreativitas 0,762 Reliabel 

Inovasi 0,778 Reliabel 

   Sumber: data yang diolah 2016 

       Tabel 7, Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner menggunakan SPSS 

Terlihat semua butir kuesioner valid dalam variabel yang diteliti mempunyai nilai 

reliabilitas lebih besar dari 0,45 sehingga dapat disimpulkan semua butir kuesioner 

tersebut reliabel digunakan mengambil data.  

J. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari 

analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak 

terkontrol) dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika 
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kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor kebetulan, sesuai dengan 

batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Uji hipotesis juga kadang disebut “konfirmasi analisis data”. Keputusan dari 

hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Ini adalah pengujian 

untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar.daerah kritis 

dari uji hipotesis adalah serangkaian hasil yang bisa menolak hipotesis nol, untuk 

menerima hipotesis alternatif. Daerah kritis ini biasanya disimbolkan dengan huruf C. 

Pengujian hipotesis menggunakan Regression Path Analysis, yang melibatkan 3 langkah 

pengujian masing-masing persamaan regresi sebagai berikut: 

(i) Y = a + b X1 + e 

(ii) X2 = a + b1 X1 + e 

(iii) Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Penjelasan masing masing hasil pengujian masing-masing persamaan regresi adalah 

sebagai berikut: 

1.  Pengujian H1 dari persamaan (i) adalah Menguji signifikansi pengaruh kepemimpinan 

terhadap inovasi. Dengan F signifikan sebesar 0,01, T sebesar 3,416, R sebesar 0,253, 

dan B sebesar 0,256. 

2. Pengujian H2 dari persamaan (ii) Menguji signifikansi pengaruh kreativitas terhadap 

inovasi. . Dengan F signifikan sebesar 0,00, T sebesar 8,414, R sebesar 0,541, dan B 

sebesar 501. 

3. Pengujian H3 dari persamaan (iii) Menguji signifikansi pengaruh kepemimpinan dan 

kreativitas terhadap inovasi. . Dengan F signifikan sebesar 0,00, T sebesar 1,855 dan 

2,916, R sebesar 0,359, dan B sebesar 0,152 dan 0,258. 

1. Pengujian Hipotesis I 

a. Uji-F 

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh keseluruhan variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya. Signifikan apabila memenuhi kriteria nilai signifikansi 
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< 0,05. Maknanya adalah apabila signifikan maka model secaraa statistik dapat 

digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel-variabel bebas di dalam 

model terhadap variabel terikatnya. Dari hasil pengolahan data, dapat dijelaskan  adalah 

bahwa pengujian persamaan pertama variabel kepemimpinan mempunyai tingkat 

signifikansi sebesar 0,01. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa kepemimpinan 

berpengaruh secara signifikan terhadap inovasi karena tingkat signifikansi yang dimiliki 

oleh kepemimpinan lebih kecil dari 0,05. 

b. Uji-T 

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh tiap variabel bebas 

pada variabel terikat. Signifikan apabila memenuhi kruteriaa nilai signifikansi < 0,05. 

Dari hasil pengolahan data, dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari hasil pengolahan data, 

dapat dijelaskan adalah bahwa pengujian persamaan pertama variabel kepemimpinan 

mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,01. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap inovasi karena tingkat signifikansi 

yang dimiliki oleh kepemimpinan lebih kecil dari 0,05.. 

c. Nilai beta 

Nilai beta menunjukkan besarnya pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Semakin besar nilai beta maka pengaruh variabel bebas pada variabel terikat 

makin besar. Untuk penghitungan statistik digunakan nilai unstandardized beta, 

sedangkan apabila kita akann membandingkan kekuatan antar variabel bebas dalam satu 

model  terutama pada data yang memiliki skala pengukuran interval (misalnya skala 

likert) digunakan standardized beta. Dari hasil pengolahan data, dapat dijelaskan adalah 

bahwa pengujian persamaan pertama variabel kepemimpinan mempunyai tingkat 

signifikansi sebesar 0,01. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa kepemimpinan 
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berpengaruh secara signifikan terhadap inovasi karena tingkat signifikansi yang dimiliki 

oleh kepemimpinan lebih kecil dari 0,05  

d. Koefisien determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar perubahan pada variabel terikat 

yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang dipakai dalam model. Apabila nilai 

koefisien determinasi kurang dari seratus berarti perubahan nilai variabel terikat tidak 

hanya dipenngaruhi oleh variabel-variabel bebas yang dipakai di dalam model penelitian, 

namun juga dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Seperti terlihat dalam hasil 

pengolahan data dengan spss, ditunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,253 maka 

untuk selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y 

dengan menggunakan koefisien determinan R
2
 yang dinyatakan dalam presentase. 

Hasilnya sebagai berikut: 

R
2
  = (0,253)

2
 x 100% 

 = 6,4009 x 100% 

 = 64% 

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada perubahan nilai 

variabel terikat inovasi yang dipengaruhi oleh variabel kepemimpinan hanya sebesar 64 

%, selebihnya yang 36% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti 

dalam model penelitian ini. 

2. Pengujian Hipotesis II 

a. Uji-F 

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh keseluruhan variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya. Signifikan apabila memenuhi kriteria nilai signifikansi 

< 0,05. Maknanya adalah apabila signifikan maka model secaraa statistik dapat 

digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel-variabel bebas di dalam 
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model terhadap variabel terikatnya. Dari hasil pengolahan data, dapat dijelaskan  adalah 

bahwa pengujian persamaan kedua variabel kreativitas mempunyai tingkat signifikansi 

sebesar 0,00. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh secara 

signifikan terhadap inovasi karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh kreativitas lebih 

kecil dari 0,05. 

b. Uji-T 

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh tiap variabel bebas 

pada variabel terikat. Signifikan apabila memenuhi kriteria nilai signifikansi < 0,05. Dari 

hasil pengolahan data, dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari hasil pengolahan data, dapat 

dijelaskan adalah bahwa pengujian persamaan kedua variabel kreativitas mempunyai 

tingkat signifikansi sebesar 0,00. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa kreativitas 

berpengaruh secara signifikan terhadap inovasi karena tingkat signifikansi yang dimiliki 

oleh kepemimpinan lebih kecil dari 0,05.. 

c. Nilai beta 

Nilai beta menunjukkan besarnya pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Semakin besar nilai beta maka pengaruh variabel bebas pada variabel terikat 

makin besar. Untuk penghitungan statistik digunakan nilai unstandardized beta, 

sedangkan apabila kita akann membandingkan kekuatan antar variabel bebas dalam satu 

model  terutama pada data yang memiliki skala pengukuran interval (misalnya skala 

likert) digunakan standardized beta. Dari hasil pengolahan data, dapat dijelaskan adalah 

bahwa pengujian persamaan kedua variabel kreativitas mempunyai tingkat signifikansi 

sebesar 0,00. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa kreativitas berpengaruh secara 

signifikan terhadap inovasi karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh kreativitas lebih 

kecil dari 0,05  
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d. Koefisien determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar perubahan pada variabel terikat 

yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang dipakai dalam model. Apabila nilai 

koefisien determinasi kurang dari seratus berarti perubahan nilai variabel terikat tidak 

hanya dipenngaruhi oleh variabel-variabel bebas yang dipakai di dalam model penelitian, 

namun juga dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Seperti terlihat dalam hasil 

pengolahan data dengan spss, ditunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,541 maka 

untuk selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X2 terhadap Y 

dengan menggunakan koefisien determinan R
2
 yang dinyatakan dalam presentase. 

Hasilnya sebagai berikut: 

R
2
  = (0,541)

2
 x 100% 

 = 29,2681x 100% 

 = 30% 

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada perubahan nilai 

variabel terikat inovasi yang dipengaruhi oleh variabel kreativitas hanya sebesar 30 %, 

selebihnya yang 70% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti dalam 

model penelitian ini. 

3. Pengujian Hipotesis III 

a. Uji-F 

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh keseluruhan variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya. Signifikan apabila memenuhi kriteria nilai signifikansi 

< 0,05. Maknanya adalah apabila signifikan maka model secaraa statistik dapat 

digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel-variabel bebas di dalam 

model terhadap variabel terikatnya. Dari hasil pengolahan data, dapat dijelaskan  adalah 

bahwa pengujian persamaan ketiga variabel kepemimpinan dan kreativitas mempunyai 
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tingkat signifikansi sebesar 0,00. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa kepemimpinan 

dan kreativitas berpengaruh secara signifikan terhadap inovasi karena tingkat signifikansi 

yang dimiliki oleh kepemimpinan dan kreativitas lebih kecil dari 0,05. 

b. Uji-T 

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh tiap variabel bebas 

pada variabel terikat. Signifikan apabila memenuhi kriteria nilai signifikansi < 0,05. Dari 

hasil pengolahan data, dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari hasil pengolahan data, dapat 

dijelaskan adalah bahwa pengujian persamaan ketiga variabel kepemimpinan dan 

kreativitas mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,00. Hal ini berarti dapat dikatakan 

bahwa kepemimpinan dan kreativitas berpengaruh secara signifikan terhadap inovasi 

karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh kepemimpinan dan kreativitas lebih kecil 

dari 0,05. 

c. Nilai beta 

Nilai beta menunjukkan besarnya pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Semakin besar nilai beta maka pengaruh variabel bebas pada variabel terikat 

makin besar. Untuk penghitungan statistik digunakan nilai unstandardized beta, 

sedangkan apabila kita akann membandingkan kekuatan antar variabel bebas dalam satu 

model  terutama pada data yang memiliki skala pengukuran interval (misalnya skala 

likert) digunakan standardized beta. Dari hasil pengolahan data, dapat dijelaskan adalah 

bahwa pengujian persamaan ketiga variabel kepemimpinan dan kreativitas mempunyai 

tingkat signifikansi sebesar 0,00. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa kepemimpinan 

dan kreativitas berpengaruh secara signifikan terhadap inovasi karena tingkat signifikansi 

yang dimiliki oleh kepemimpinan dan kreativitas lebih kecil dari 0,05  
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d. Koefisien determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar perubahan pada variabel terikat 

yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang dipakai dalam model. Apabila nilai 

koefisien determinasi kurang dari seratus berarti perubahan nilai variabel terikat tidak 

hanya dipenngaruhi oleh variabel-variabel bebas yang dipakai di dalam model penelitian, 

namun juga dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Seperti terlihat dalam hasil 

pengolahan data dengan spss, ditunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,359 maka 

untuk selanjutnya untuk mengetahui seberapa bear pengaruh variabel X terhadap Y 

dengan menggunakan koefisien determinan R
2
 yang dinyatakan dalam presentase. 

Hasilnya sebagai berikut: 

R
2
  = (0,359)

2
 x 100% 

 = 12,8881 x 100% 

 = 13% 

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada perubahan nilai 

variabel terikat inovasi yang dipengaruhi oleh variabel kepemimpinan dan kreativitas 

hanya sebesar 13%, selebihnya yang 87% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang 

tidak diteliti dalam model penelitian ini. 

4. Pengujian Efek Mediasi 

- Langkah pertama menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara langsung menggunakan regresi sederhana. Pada langkah ini nilai t harus 

siginifikan terlebih dulu (nilai sig. < 0,05). Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat 

ditunjukkan bahwa nilai t sebesar 3,416 menunjukkan signifikan dengan nilia 

signifikansi sebesar 0,01. 

- Langkah kedua menganalisis pengaruh variabel bebas pertama kepemimpinan 

terhadap variabel bebas kedua kreativitas. Persamaan ini juga harus signifikan. 
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Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat ditunjukkan bahwa nilai t sebesar 8,414 

menunjukkan signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 

- Langkah ketiga menganalisis pengaruh variabel bebas pertama kepemimpinan dan 

variabel modiator kreativitas, pada variabel terikat inovasi Dari langkah ketiga ini, 

dapat ditunjukkan bahwa:  pertama, variabel  bebas kepemimpinan tidak signifikan 

mempengaruhi variabel terikat inovasi di samping itu variabel X2 kreativitas  

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 terbukti memediasi pengaruh 

antara variabel bebas kepemimpinan terhadap variabel terikat inovasi. apabila variabel 

X1 menjadi tidak signifikan, maka variabel X2 dianggap memediasi penuh (full 

mediation).  

- Diskusi atas hasil ini akan diuraikan bab IV sub bab pembahasan. 

K. Uji Asumsi 

a. Multikolinieritas 

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi yang diuji 

terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila pengujian mulikolinieritas 

dengan menggunakan data sampel yang diperoleh ternyata menunjukkan adanya korelasi 

antar variabel bebas, maka model tersebut menjadi tidak baik. Untuk itu sebelum diuji, 

model yang memiliki variabel bebas lebih dari satu perlu diuji apakah terjadi 

multikolinieritas atau tidak. 

Dari hasil pengujian multikolinieritas kita dapat melihat juga pada tabel 

coefficients pada kolom Tolerance dan VIF. Nilai toleransi yang muncul tidak ada yang 

kurang dari 0,1, dari data yang diolah terdapat nilai toleransi sebesar 0,71. Ini 

menunjukkan tidak ada korelasi antar variabel bebas. Begitu pula untuk nilai VIF, tidak 

ada yang melebihi 10 yaitu sebesar 1,4. Sejalan dengan kriteria lain di atas, nilai VIF 
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yang muncul tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel bebas. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa gejala multikolineariytas tidak terjadi pada model yang diuji. 

b. Hiteroskedastisitas 

Model yang baik adalah yang memenuhi syarat homoskedastisitas atau tidak 

mengalami hiteroskedastisitas. Model yang homoskedastisitas adalah memiliki residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Sebaliknya, model yang mengalami 

hiteroskedastisitas berarti terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain.  

Uji hiteroskedastisitas di sini menggunakan Uji Glejser, dengaan cara 

meregresikan nilai absolut residuaal terhadap Variabel independen (Gujarati, 2003). 

Apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

depeenden, maka dapaat disimmpulkan bahwa pada model tersebut terjadi gejala 

hiteroskedastisitas. Dari hasil Uji Glejser yang telaah dilakukan menghasilkan nilai-nilai 

signifikansi di atas 0,05 yaitu sebesar 0,09 dan (-0,15). Nilai nilai signifikansi di atas 0,05 

menunjukkan tidak satupun variabel bebas yang tebukti secara statistik berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat, yaitu absolut residual. Hal ini berarti model tidak 

mengalami hiteroskedastisitas dan dapat dipakai. 

c. Normalitas 

Pada regresi dengan variabel laten yang menggunakan data interval (yaitu 

kuesioner), uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah nilai-nilai residu atau disebut 

juga variabel pengganggu memiliki distribusi normaal. Hal ini terkait dengan uji-t dan 

uji-f yang menyaratkan asumsi distribusi normal. Model terutama yang menggunakan 

jumlah sampel kecil sangat mungkin memiliki  nilai-nilai residual yang tidak normal. 

Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, maka uji statistik menjadi biasa. 
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Pengujian asumsi normailtas ini dapat dilaakukan baik menggunakan grafik 

maupun uji statistik non parametriik, misalnya dengan uji Kolmogorov-smirnov (K-S). 

Dalam penelitian ini, dari hasil kedua pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai 

residual membentuk distribusi normal. Pertama, dengan melihat nilai statistik 

kolmogorov smirnov sebesar 1,407 dengan signifikansi sebesar 0,038 menunjukkan 

bahwa nilai distribusi tidak berbeda dengan distribusi normal (Ho diterima).  

Sejalan dengan uji K-S tersebut, grafik normalitas secara visual juga 

menunjukkan bentuk yang mendekati normal. Untuk itu dapat dissimpulkan, bahwa nilai-

nilai residual tersebut memenuhi asumsi normalitas, sehingga model bisa digunakan 

untuk menguji hipotesis penelitian. 

L.  Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas diperoleh hasil bahwa 

variabel X kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y inovasi pada 

PT Multi Sari Sedap. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil pengujian validitas, 

reliabilitas, hipotesis dan persamaan. Hasil mean yg didapat pada variabel 

kepemimpinan adalah sebesar 4,156. Dalam dua aspek kepemimpinan dapt diuraikan 

sebagai berikut: aspek pertama yaitu menerapkan ide-ide baru didapat mean 4,24 dengan 

standard deviation sebesar 0,744. aspek kedua menggunakan ide-ide baru sebesar 4,08 

dengan standard deviation 0,731. Hasil mean yg didapat pada variabel kreativitas adalah 

sebesar 3,827. Dalam dua aspek kreativitas dapat diuraikan sebagai berikut: aspek 

pertama yaitu menerapkan ide-ide baru didapat mean 3,88 dengan standard deviation 

sebesar 0,709. aspek kedua menggunakan ide-ide baru sebesar 3,77 dengan standard 

deviation 0,683.  Hasil mean yg didapat pada variabel inovasi adalah sebesar 4,069. 

Dalam dua aspek inovasi dapat dijabarkan sebagai berikut: aspek pertama yaitu 

menerapkan ide-ide baru didapat mean 4,02 dengan standard deviation sebesar 0,754. 
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aspek kedua menggunakan ide-ide baru sebesar 4,12 dengan standard deviation 0,681. 

Dengan ini dapat dinyatakan bahwa presepsi karyawan mengenai kepemimpinan, 

kreativitas, dan inovasi karyawan dalam PT Multi Sari Sedap relatif bagus. 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir kuesioner mampu 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Karena konstruk-konstruk dalam penelitian ini 

merupakan konstruk keperilakuan maka uji validitas kuesioner menggunakan metode 

perhitungan SPSS. Validitas kuesioner diketahui dengan melihat nilai loading factornya. 

Butir-butir kuesioner dalam suatu variabel dinyatakan valid apabila mempunyai faktor 

loading lebih besar dari 0.45, tidak mempunyai nilai ganda (cross loading) dalam faktor 

yang ada, dan terekstrak sempurna ( mempunyai korelasi tinggi satu sama lain) dalam 

satu kolom. Hasil uji validitas disajikan dalam tabel 6. 

 Dalam tabel 6 dinyatakan bahwa variabel kepemimpinan dari 3 butir pernyataan 

yang dibuat, hanya terdapat 2 butir pernyataan yang dinyatakan valid, yaitu KEP1, KEP2. 

Kemudian untuk variabel kreativitas dari 2 butir pernyataan keduanya dinyatakan valid, 

dan untuk variabel inovasi dari 2 butir pernyataan keduanya dinyatakan valid. Butir-butir 

tersebut dinyatakan valid karena factor loadingnya lebih besar dari 0,45. 

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu butir kuesioner 

konsisten dari waktu ke waktu dalam mengukur suatu variabel. Reliabilitas kuesioner 

diuji dengan menggunakan metode Cronbach Alpha (α). Reliabilitas butir kuesioner 

diketahui dari koefisien alpha (α) nya. Bila nilai α nya lebih besar dari 0,45 maka butir 

kuesioner dikatakan reliabel. Sebaliknya apabila nilai α nya lebih kecil dari 0,45 maka 

butir kuesioner dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas disajikan dalam tabel 7.       

Semua butir kuesioner valid dalam variabel yang diteliti mempunyai nilai reliabilitas 

lebih besar dari 0,45 sehingga dapat disimpulkan semua butir kuesioner tersebut reliabel 

digunakan mengambil data. 
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Uji hipotesis juga kadang disebut “konfirmasi analisis data”. Keputusan dari 

hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Ini adalah pengujian 

untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar.daerah kritis 

dari uji hipotesis adalah serangkaian hasil yang bisa menolak hipotesis nol, untuk 

menerima hipotesis altrnatif. Daerah kritis ini biasanya disimbolkan dengan huruf C. 

Pengujian hipotesis menggunakan Regression Path Analysis. 

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh keseluruhan variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya. Signifikan apabila memenuhi kriteria nilai signifikansi 

< 0,05. Maknanya adalah apabila signifikan maka model secaraa statistik dapat 

digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel-variabel bebas di dalam 

model terhadap variabel terikatnya. Dari hasil pengolahan data, dapat dijelaskan  adalah 

bahwa pengujian persamaan pertama variabel kepemimpinan mempunyai tingkat 

signifikansi sebesar 0,01. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa kepemimpinan 

berpengaruh secara signifikan terhadap inovasi karena tingkat signifikansi yang dimiliki 

oleh kepemimpinan lebih kecil dari 0,05. 

Uji  T digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh tiap variabel bebas 

pada variabel terikat. Signifikan apabila memenuhi kruteriaa nilai signifikansi < 0,05. 

Dari hasil pengolahan data, dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari hasil pengolahan data, 

dapat dijelaskan adalah bahwa pengujian persamaan pertama variabel kepemimpinan 

mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,01. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap inovasi karena tingkat signifikansi 

yang dimiliki oleh kepemimpinan lebih kecil dari 0,05.. 

Nilai beta menunjukkan besarnya pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Semakin besar nilai beta maka pengaruh variabel bebas pada variabel terikat 

makin besar. Untuk penghitungan statistik digunakan nilai unstandardized beta, 
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sedangkan apabila kita akan membandingkan kekuatan antar variabel bebas dalam satu 

model  terutama pada data yang memiliki skala pengukuran interval (misalnya skala 

likert) digunakan standardized beta. Dari hasil pengolahan data, dapat dijelaskan adalah 

bahwa pengujian persamaan pertama variabel kepemimpinan mempunyai tingkat 

signifikansi sebesar 0,01. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa kepemimpinan 

berpengaruh secara signifikan terhadap inovasi karena tingkat signifikansi yang dimiliki 

oleh kepemimpinan lebih kecil dari 0,05  

Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar perubahan pada variabel 

terikat yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang dipakai dalam model. Apabila 

nilai koefisien determinasi kurang dari seratus berarti perubahan nilai variabel terikat 

tidak hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang dipakai di dalam model 

penelitian, namun juga dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Seperti terlihat 

dalam hasil pengolahan data dengan spss, ditunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 

0,253 maka untuk selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X 

terhadap Y dengan menggunakan koefisien determinan R
2
 yang dinyatakan dalam 

presentase. Hasilnya sebagai berikut: 

R
2
  = (0,253)

2
 x 100% 

 = 6,4009 x 100% 

 = 64% 

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada perubahan nilai 

variabel terikat inovasi yang dipengaruhi oleh variabel kepemimpinan hanya sebesar 64 

%, selebihnya yang 36% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti 

dalam model penelitian ini. 

Pada regresi dengan variabel laten yang menggunakan data interval (yaitu 

kuesioner), uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah nilai-nilai residu atau disebut 
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juga variabel pengganggu memiliki distribusi normaal. Hal ini terkait dengan uji-t dan 

uji-f yang menyaratkan asumsi distribusi normal. Model terutama yang menggunakan 

jumlah sampel kecil sangat mungkin memiliki  nilai-nilai residuaal yang tidak normal. 

Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, maka uji statistik menjaadi bias. 

Pengujian asumsi normailtas ini dapat dilaakukan baik menggunakan grafik 

maupun uji statistik non parametriik, misalnya dengan uji Kolmogorov-smirnov (K-S). 

Dalam penelitian ini, dari hasil kedua pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai 

residual membentuk distribusi normal. Pertama, dengan melihat nilai statistik 

kolmogorov smirnov sebesar 1,407 dengan signifikansi sebesar 0,038 menunjukkan 

bahwa nilai distribusi tidak berbeda dengan distribusi normal (Ho diterima).  

Sejalan dengan uji K-S tersebut, grafik normalitas secaraa visual juga 

menunjukkan bentuk yang mendekati normal. Untuk itu dapat dissimpulkan, bahwa nilai-

nilai residual tersebut memenuhi asumsi normalitas, sehingga model bisa digunakan 

untuk menguji hipotesis penelitian. 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh konfederasi serikat pekerja di 

Denmark menunjukan manfaat mendorong karyawan untuk mempelolpori inovasi. Yang 

pertama adalah peningkatan daya saing dan kinerja melalui perbaikan produktivitas dan 

proses kerja. Kepuasan kerja karyawan yang aktif dilibatkan dalam inovasi juga lebih 

tinggi. Manfaat lainnya adalah berkurangnya tekanan negatif bagi karyawan. Menurut 

Jansen dampak tersebut adalah kerap terkurasnya waktu dan energi, rasa tidak nyaman 

akibat perubahan terkait pekerjaan dan kondisi kerja serta tekanan emosional. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari perumusan masalah penelitian yang diajukan, maka analisis data yang telah 

dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat  ditarik 

beberapa kesimpulan yaitu:  

1. Menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara langsung 

menggunakan regresi sederhana. Pada langkah ini nilai t harus siginifikan terlebih 

dulu (nilai sig. < 0,05). Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat ditunjukkan 

bahwa nilai t sebesar 3,416 menunjukkan signifikan dengan nilia signifikansi 

sebesar 0,01. 

2. Menganalisis pengaruh variabel bebas pertama kepemimpinan terhadap variabel 

bebas kedua kreativitas. Persamaan ini juga harus signifikan. Berdasarkan hasil 

analisis data, maka dapat ditunjukkan bahwa nilai t sebesar 8,414 menunjukkan 

signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 

3. Menganalisis pengaruh variabel bebas pertama kepemimpinan dan variabel 

modiator kreativitas, pada variabel terikat inovasi Dari langkah ketiga ini, dapat 

ditunjukkan bahwa:  pertama, variabel  bebas kepemimpinan tidak signifikan 

mempengaruhi variabel terikat inovasi di samping itu variabel X2 kreativitas  

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 terbukti memediasi pengaruh 

antara variabel bebas kepemimpinan terhadap variabel terikat inovasi. apabila 

variabel X1 menjadi tidak signifikan, maka variabel X2 dianggap memediasi 

penuh (full mediation).  
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B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, 

namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan terdiri dari dua faktor 

kreativitas dan inovasi sedangkan banyak faktor lain yang mempengaruhi gaya 

kepemimpinan. 

2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang 

jawaban yang diberikan oleh responden pada sampel tidak menunjukan keadaan yang 

sesungguhnya. 

3. Adanya jarak yang ditempuh untuk kelokasi penelitian yang berlokasi di bekasi. 

C. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan 

saran-saran bagi pelengkap hasil penelitian yang dapat diberikan antara lain: 

1. Bagi PT Multi Sari Sedap 

 PT Multi Sari Sedap diharapkan dapat mempertahankan mutu dan kualitas dari produk 

kecap dan saos serta sirupnya, serta mempertahankan gaya kepemimpinan, kreativitas 

serta inovasi karyawan. Pemimpin harus bersikap terbuka akan masalah kerja karyawan 

dan membimbing karyawan untuk kreativ dalam menyelesaikan tugas dan masalahnya. 

Dalam perberdaan yang dapat menciptakan kreativitas dan inovasi. Perbedaan juga 

membuat sesorang menjadi lebih kreativ dalam bekerja. Pemimpin harus membangun 

inovasi dengan memberikan semangat dan pelatihan-pelatihan dalam penciptaan 

kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan penjualan, karena hal tersebut juga 

berimplikasi terhadap kepuasan yang dirasakan para konsumen. Dan semakin 

meningkatnya kepuasan konsumen akan memicu volume penjualan naik dan 

berkembangnya perusahaan. Hasil dari pelatihan tersebut adalah karyawan diharapkan 
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dapat menciptakan sebuah inovasi baru baik terhadap produk maupun kemasannya. 

Misalnya inovasi pilihan produk rasa baru seperti kecap rasa pedas atau kecap sambal, 

dan untuk kemasannya dapat menggunakan botol plastik dan kemasan sachet agar lebih 

mudah dibawa dan lebih higenis. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Mengingat secara teori bahwa variabel kepemimpinan dan kreativitas dan inovasi 

karyawan merupakan faktor penting dalam memberikan kontribusi dalam loyalitas 

perusahaan, maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan tetap mempertimbangkan faktor 

kepemimpinan dan kreativitas terhadap inovasi. 
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KUESIONER 

PENGARUH KEPEMIMPINAN PADA KREATIVITAS DAN INOVASI 

1. Identitas Responden 

Nama  : 
Umur  : 
Jenis kelamin : Laki-laki/perempuan 
Pendidikan  : ( ) SMA  ( ) S1  ( ) S2 
Lama Kerja  : ( ) < 1 Tahun ( )> 1 Tahun 

2. Petunjuk Pengisian 

a. Pada lembar ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus saudara/i isi. Kemudian saudara/i 

diminta untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan jujur dan sebenar-benarnya 

b. Dalam menjawab pertanyaan ini tidak ada yang salah maka dari itu diminta tidak ada jawaban 

yang dikosongkan. 

3. Pertanyaan Kuesioner 

S = Setuju SS = Sangat Setuju   N = Netral TS = Tidak Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 

1. Kepemimpinan 

No Pertanyaan  S SS N TS STS 

1 Pimpinan anda lebih flexibel terhadap 
permasalahan yang anda hadapi sebagai 
karyawan 

     

2 Karyawan diberi kebebasan untuk memikirkan 
cara dalam menyelesaikan pekerjaannnya sendiri 

     

3 Karyawan terinspirasi oleh pimpinan untuk 
meningkatkan kualitas kerja 

     

 

2. Kreativitas 

No pertanyaan S SS N TS STS 

1 Saya memiliki berbagai alternatif pemikiran 
mengenai cara-cara yang lebih efisien atau efektif 
untuk menyelesaikan pekerjaan saya 

     

2 Saya mencari ide-ide baru yang dapat 
memberikan hasil kerja lebih baik 

     

 

3. Inovasi 

No pertanyaan S SS N TS STS 

1 Saya menggunakan cara-cara yang menurut saya 
lebih baik dalam menyelesaikan pekerjaan saya 

     

2 Saya menerapkan ide-ide baru yang dapat 
memberikan tambahan manfaat untuk 
meningkatkan kualitas kerja saya 
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Responden 
Umur 
(TH) 

Jenis 
Kelamin 

(L/P) 
Pendidikan 

Lama 
Kerja 

Kepemimpinan 
JUMLAH 

Kreativitas 
JUMLAH 

Inovasi 
JUMLAH 

kep1 kep2 kep3 kre1 kre2 Ino1 ino2 

1 22 P S1 < 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

2 33 L SMA > 1TH 4 4 3 11 4 3 7 2 5 7 

3 45 L SMA > 1 TH 5 4 3 12 5 1 6 1 5 6 

4 37 L SMA > 1 TH 5 5 1 11 5 2 7 2 5 7 

5 42 L SMA > 1 TH 5 4 1 10 5 2 7 2 4 6 

6 23 L SMA > 1 TH 5 5 3 13 5 2 7 2 4 6 

7 38 L SMA > 1 TH 4 5 3 12 5 2 7 2 4 6 

8 33 L SMA > 1 TH 4 4 2 10 3 2 5 2 3 5 

9 21 L SMA < 1 TH 5 4 2 11 4 2 6 2 4 6 

10 25 L SMA > 1 TH 4 4 3 11 5 2 7 2 5 7 

11 43 L SMA > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

12 32 L SMA > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

13 35 L SMA > 1 TH 5 5 2 12 4 2 6 2 4 6 

14 26 L SMA > 1 TH 5 5 2 12 4 2 6 2 4 6 

15 30 L SMP > 1 TH 4 4 2 10 2 4 6 2 5 7 

16 28 L SMP > 1 TH 4 4 2 10 4 1 5 2 5 7 

17 38 L S1 > 1 TH 3 3 3 9 5 2 7 2 4 6 

18 35 L SMA > 1 TH 3 3 4 10 4 2 6 2 4 6 

19 42 L SMA > 1 TH 4 4 4 12 3 2 5 2 4 6 

20 36 L SMA >1 TH 5 4 4 13 5 1 6 1 5 6 

21 32 L SMA > 1 TH 4 4 2 10 5 1 6 1 5 6 

22 31 L SMA > 1 TH 4 4 2 10 5 2 7 2 4 6 

23 41 L SMP > 1 TH 5 4 2 11 4 2 6 2 4 6 

24 20 L SMK < 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

25 42 L SMA > 1 TH 4 4 4 12 4 2 6 4 2 6 

26 27 L SMA > 1 TH 5 5 1 11 4 2 6 4 2 6 
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27 27 L SMA < 1 TH 5 4 1 10 5 2 7 2 5 7 

28 26 L SMK > 1 TH 4 5 2 11 4 2 6 2 4 6 

29 40 L SMA > 1 TH 5 5 3 13 4 4 8 3 3 6 

30 48 L SMA > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

31 37 L SMA > 1 TH 5 4 2 11 4 2 6 2 4 6 

32 32 L SMA > 1 TH 5 5 3 13 5 1 6 2 4 6 

33 43 L SMA > 1 TH 5 4 3 12 5 2 7 4 2 6 

34 61 L SMA > 1 TH 4 5 2 11 4 2 6 2 4 6 

35 28 L SMA > 1 TH 4 4 3 11 5 2 7 2 5 7 

36 28 L SMA > 1 TH 5 5 3 13 4 2 6 2 4 6 

37 47 L SMA > 1 TH 5 4 3 12 5 2 7 1 5 6 

38 33 L SMK > 1 TH 5 4 1 10 5 2 7 2 4 6 

39 30 L SMA > 1 TH 5 4 2 11 5 1 6 2 4 6 

40 40 L SMA > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 4 4 8 

41 38 L SMA > 1 TH 5 4 2 11 3 3 6 3 3 6 

42 50 L SMA > 1 TH 5 4 2 11 4 2 6 4 4 8 

43 24 L SMK > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

44 55 L SD > 1 TH 4 4 2 10 1 4 5 1 4 5 

45 26 L SMP > 1 TH 5 5 2 12 4 1 5 2 5 6 

46 29 L SMA > 1 TH 4 4 2 10 4 1 5 2 5 7 

47 41 L SMA > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 4 4 8 

48 34 P S1 > 1 TH 2 3 1 6 4 2 6 2 4 6 

49 23 L S1 > 1 TH 5 3 2 10 5 2 7 2 4 6 

50 46 L S1 > 1 TH 4 4 2 10 5 1 6 1 5 6 

51 46 L SMA > 1 TH 4 4 2 10 5 2 7 1 5 6 

52 25 P SMA < 1 TH 4 4 1 9 5 1 6 1 4 5 

53 51 L SMA > 1 TH 4 5 2 11 4 2 6 2 5 7 

54 47 P SMA < 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

55 43 L SMP > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 1 5 6 

56 22 L SMA > 1 TH 5 4 2 11 5 3 8 2 5 7 
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57 57 L SD > 1 TH 3 3 3 9 3 2 5 3 3 6 

58 25 L SD > 1 TH 4 4 2 10 5 2 7 2 5 7 

59 42 L SMA < 1 TH 4 2 2 8 4 1 5 2 5 7 

60 26 L SMP > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

61 29 L SD > 1 TH 3 3 3 9 3 2 5 3 3 6 

62 21 L SMP > 1 TH 4 3 3 10 4 2 6 2 3 5 

63 48 L SMP > 1 TH 3 4 5 12 3 3 6 5 3 8 

64 23 L S1 > 1 TH 4 4 4 12 2 4 6 4 3 7 

65 24 P SMA < 1 TH 3 4 3 10 4 3 7 4 4 8 

66 18 L SMA < 1 TH 3 4 3 10 3 3 6 4 3 7 

67 21 L SMA > 1 TH 4 4 1 9 5 1 6 2 5 7 

68 30 L SMA > 1 TH 4 4 4 12 3 3 6 4 4 8 

69 49 L SMP > 1 TH 5 4 4 13 4 4 8 3 2 5 

70 34 L SMA > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

71 38 P SD > 1 TH 4 4 5 13 4 4 8 3 3 6 

72 45 P SD > 1 TH 4 5 1 10 4 3 7 3 4 7 

73 47 L SMP > 1 TH 4 4 5 13 4 4 8 3 3 6 

74 38 L SMP > 1 TH 4 5 5 14 5 1 6 1 4 5 

75 55 L SMA > 1 TH 3 3 3 9 4 3 7 3 3 6 

76 56 P SMP > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

77 32 L SMA > 1 TH 4 4 2 10 5 2 7 2 5 7 

78 50 L SMP > 1 TH 4 4 2 10 2 2 4 2 4 6 

79 34 L SMA > 1 TH 5 4 2 11 3 2 5 2 4 6 

80 40 P SMA > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 4 4 8 

81 53 L SMP > 1 TH 5 5 2 12 5 2 7 2 5 7 

82 24 L SMP > 1 TH 5 5 5 15 5 1 6 1 5 6 

83 56 L SMP > 1 TH 3 4 2 9 4 2 6 2 4 6 

84 50 L SMP > 1 TH 5 3 4 12 3 3 6 3 4 7 

85 19 L SMA > 1 TH 4 3 4 11 5 4 9 3 4 7 

86 18 L SMA < 1 TH 4 3 4 11 4 3 7 3 4 7 
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87 53 L SMP > 1 TH 5 5 1 11 5 1 6 1 4 5 

88 46 P SMP > 1 TH 5 5 1 11 5 1 6 1 4 5 

89 23 P S1 > 1 TH 4 5 3 12 5 2 7 1 4 5 

90 24 L D3 > 1 TH 4 5 3 12 5 1 6 2 5 7 

91 48 L S1 > 1 TH 5 4 2 11 5 1 6 1 5 6 

92 32 L S1 > 1 TH 4 4 1 9 5 1 6 5 5 10 

93 29 L D3 > 1 TH 4 4 1 10 4 1 5 3 4 7 

94 26 L S1 > 1 TH 5 4 1 10 4 4 8 3 3 6 

95 30 P S1 > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

96 45 L SMA > 1 TH 5 5 3 13 5 1 6 3 4 7 

97 30 P S1 > 1 TH 5 4 3 12 2 3 5 2 4 6 

98 29 L SMA < 1 TH 4 2 2 8 4 2 6 2 3 5 

99 26 L SMP > 1 TH 4 2 3 9 3 3 6 2 3 5 

100 29 P SMA > 1 TH 4 4 2 10 5 2 7 2 4 6 

101 28 L SMA > 1 TH 4 5 4 13 5 1 6 1 5 6 

102 19 P SMA < 1 TH 4 4 1 9 3 3 6 1 2 3 

103 40 L SMA > 1 TH 4 2 2 8 4 2 6 2 5 7 

104 28 L SMA > 1 TH 5 4 2 11 2 4 6 3 4 7 

105 34 P SMA > 1 TH 5 5 2 12 4 2 6 2 4 6 

106 27 P SMA > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 5 7 

107 24 L SMA < 1 TH 4 4 2 10 4 3 7 2 4 6 

108 32 L S1 > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

109 30 L S1 > 1 TH 5 5 2 12 5 1 6 1 5 6 

110 34 P S1 > 1 TH 5 5 3 13 4 2 6 2 4 6 

111 30 L SMA > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

112 28 L S1 > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

113 34 P S1 > 1 TH 2 2 2 6 5 2 7 2 4 6 

114 25 L S1 > 1 TH 5 5 3 13 4 1 5 1 4 5 

115 30 P S1 > 1 TH 5 5 3 13 4 2 6 2 4 6 

116 31 L S1 > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 
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117 32 L SMA > 1 TH 5 5 3 13 4 1 5 2 4 6 

118 20 P S1 > 1 TH 3 3 2 7 5 1 6 1 4 5 

119 29 P S1 > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

120 26 P S1 > 1 TH 3 4 4 11 4 4 8 4 4 8 

121 27 L S1 > 1 TH 5 4 2 11 5 2 7 2 5 7 

122 23 P SMA < 1 TH 2 4 3 11 4 2 6 2 4 6 

123 38 P S1 > 1 TH 4 4 2 10 5 3 8 3 5 8 

124 29 L S1 > 1 TH 1 2 2 5 5 2 7 5 3 8 

125 21 L SMA < 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

126 49 L SMA > 1 TH 4 4 2 10 3 3 6 2 3 5 

127 54 L SMA > 1 TH 4 4 2 10 3 2 5 2 4 6 

128 32 L SMA > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

129 47 L SMA > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

130 26 L SMA > 1 TH 5 4 2 11 5 2 7 2 5 7 

131 23 L SMA > 1 TH 4 4 1 9 3 3 6 3 4 7 

132 24 P SMA > 1 TH 2 3 2 7 4 2 6 2 4 6 

133 41 P SMA > 1 TH 4 4 2 10 5 1 6 1 5 6 

134 30 P S1 < 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

135 36 L S1 > 1 TH 4 4 3 11 4 2 6 2 4 6 

136 28 L S1 > 1 TH 5 5 3 13 5 2 7 2 5 7 

137 27 P S1 > 1 TH 4 4 3 11 4 2 6 1 4 5 

138 38 L S1 > 1 TH 5 5 3 13 4 2 6 2 4 6 

139 30 L S1 > 1 TH 4 4 1 9 5 1 6 1 4 6 

140 36 L SMA > 1 TH 5 5 1 11 4 2 6 2 4 6 

141 36 P SMA > 1 TH 4 4 2 11 4 3 7 2 4 6 

142 38 L SMA > 1 TH 4 3 2 9 3 2 5 2 4 6 

143 25 P S1 > 1 TH 3 3 2 8 3 2 5 2 4 6 

144 32 L S1 > 1 TH 5 2 2 9 4 2 6 2 4 6 

145 41 P S1 > 1 TH 5 4 1 10 4 1 5 1 4 5 

146 43 L S1 > 1 TH 5 2 1 8 4 2 6 2 4 6 
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147 45 L S1 > 1 TH 3 3 3 9 3 4 7 2 4 6 

148 31 P S1 > 1 TH 4 4 2 10 4 2 6 2 4 6 

149 28 L S1 > 1 TH 4 4 3 11 4 2 6 2 4 6 

150 49 L SMA > 1 TH 5 4 2 11 5 1 6 1 5 6 

 

 


