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Abstract
The phenomenon of the Covid-19 pandemic has a major impact on the growth of
companies in various sectors and Human Resources (HR) as workers or employees.
One of the influential sectors is automotive. Not only that, from the HR side, another
influence that arises is a decrease in employee performance. This is caused by many
factors, some of which include political skills, work environment, and motivation.
Previous research has shown that there are gaps in the form of differences in research
results, so further research needs to be carried out to confirm these results. This study
aims to examine and analyze the relationship between political skills, work environment
and motivation on performance. This study uses a research method with a quantitative
approach and a cross sectional research design. The data in this study were taken
from employees who work for two automotive companies, Yamaha and Honda, in
Bantul, Yogyakarta. Data was collected by distributing questionnaires, additional
information was obtained through interviews and literature studies. The amount of data
that was successfully processed was 100 out of 112 respondents. The data analysis
method used is multiple linear regression. The results showed that the three research
hypotheses were supported. In conclusion, political skills, work environment and work
motivation have a positive influence on performance. This research is useful for HR
managers to find out the factors that can support employee performance.
Keywords: Political Skills, Work Environment, Motivation, Performance
PENDAHULUAN
Perusahaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) saling berkaitan dengan erat.
SDM produktif dan berkinerja tinggi merupakan penggerak, pelaksana dan ujung
tombak bagi perkembangan dan kemajuan organisasi (Mathis & Jackson, 2009;
Istinbath, 2016). SDM merupakan salah satu sumber daya strategis yang dimiliki
organisasi yang dapat menjadi keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan
yang semakin ketat (Hamid et al., 2019). Perusahaan dan SDM dalam berbagai kondisi
harus dapat terus bertahan, seperti pada saat krisis yang diakibatkan oleh naik
turunnya perekonomian, dan kondisi terakhir akibat masa pandemic Covid-19 (de
Janasz & Crossman, 2018; Shammi et al., 2020).
Pandemi Covid-19 berdampak besar pada banyak hal diantaranya, sosio
ekonomi, kesejahteraan karyawan, tingkat stress kerja, lingkungan kerja, bahkan
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kesehatan psikologis (Carnevale & Hatak, 2020). Perusahaan yang terdampak
pandemic merata disemua sektor, baik sektor jasa maupun manufaktur (S. Liu et al.,
2020). Salah satu perusahaan disektor manufaktur dan sekaligus menyediakan jasa
yang terkena imbasnya adalah perusahaan otomotif seperti Honda Ahass dan
Yamaha. Perusahaan tersebut menyediakan produk penjualan seperti sepeda motor
dan suku cadang serta menyediakan jasa layanan servis kendaraan. Dampak
pandemic yang timbul diantaranya menurunnya tingkat penjualan produk, menurunnya
daya beli, perubahan jam kerja dan jumlah personil bekerja hingga penutupan
sementara beberapa gerai di berbagai daerah. Data menunjukkan bahwa
dipertengahan tahun 2020, penjualan sepeda motor nasional sebesar 292.205 unit
jauh di bawah angka penjualan pada pertengahan 2019 yang sebanyak 526.652 unit.
Total penjualan motor mencapai 2,17 juta unit atau turun 42% secara tahunan
(Kompas, 2020; Kontan, 2020).
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu kota dengan
tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi. Hal ini dikarenakan DIY dikenal
sebagai Kota Pelajar dan tujuan wisata sehingga, sebagian besar warganya
merupakan pendatang yang menempuh pendidikan pada berbagai sekolah dan
Perguruan Tinggi atau sekedar berwisata. Setiap tahun, jumlah kendaraan baru yang
ada di DIY semakin terus bertambah. Khusus Kota Yogyakarta saja, per-tahun
terdapat penambahan mobil baru sekitar 4% dan sepeda motor baru sekitar 6%.
Namun, jumlah tersebut belum termasuk data dari empat kabupaten lainnya di DIY
yaitu, Sleman, Kulon Progo, Bandul dan Gunungkidul (Dishub DIY, 2019). Akibat dari
tingkat pertumbuhan kendaraan yang tinggi maka Kota Yogyakarta merupakan kota
termacet ke 4 di Indonesia di tahun 2017. Namun, ketika masa pandemic aktivitas
kendaraan cenderung menurun, hal ini disebabkan beberapa kebijakan dari
Pemerintah Daerah, diantaranya adalah pembatasan kegiatan masyarakat dan
penutupan jalan untuk akses masuk ke DIY. Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut
berdampak pada berbagai sektor seperti ekonomi, pariwisata, transportasi dan
khususnya penjualan kendaraan bermotor beserta kurangnya kunjungan pelanggan ke
bengkel service (Tribun Jogja, 2020). Hal ini, tentu saja menimbulkan penurunan
kinerja terutamanya kinerja karyawan, sehingga perlu adanya penelitian yang berkaitan
dengan kinerja.
Political skill, merupakan bagian dari kompetensi yang diperlukan untuk
meningkatkan kinerja baik kinerja individu maupun kinerja organisasi (Ferris et al.,
2005; Munyon et al., 2015). Kompetensi tersebut berupa kemampuan atau kecerdasan
sosial dalam membaca situasi. Kecerdasan sosial ditandai dengan memiliki sensitifitas
terhadap orang lain dan lingkungannya (Ferris et al., 2005). Individu dengan
kecerdasan sosial tersebut dapat memberikan pengaruh dengan karakteristik yang
menyertainya diantaranya memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan beradaptasi, serta
seseorang yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada dan mampu
memanfaatkannya (Ferris et al., 2005). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan
bahwa political skill merupakan salah satu anteseden dari kinerja. Individu yang
menguasai political skill dianggap lebih berhasil dalam meningkatkan serta
menunjukkan hasil kinerja yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak menguasai.
Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan individu yang terlalu menguasai
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political skill cenderung dominan dan mempengaruhi kinerja individu lain menjadi lebih
rendah (Blickle et al., 2012; Hung et al., 2012; Silvester et al., 2014).
Lingkungan kerja atau tempat kerja harus mendukung pengembangan dan
implementasi teknologi yang cepat, perubahan organisasi yang dinamis, dan sejalan
dengan kebutuhan karyawan tentang privasi, kolaborasi, proses dan prosedur kerja (S.
Y. Lee & Brand, 2005). Semakin tinggi keterlibatan antara karyawan dengan
organisasi, terutama dengan lingkungan sekitarnya, sangat memengaruhi tingkat
kesalahan, tingkat inovasi dan kolaborasi dengan karyawan lain, ketidakhadiran dan
pada akhirnya, berapa lama mereka bertahan dalam pekerjaan. Menciptakan
lingkungan kerja yang mendukung terciptanya produktifitas pekerjaan sangat penting
untuk meningkatkan keuntungan bagi organisasi, perusahaan, bahkan bisnis kecil
(Chandrasekar, 2011). Penelitian terdahulu menunjukkan beberapa hasil yang
berbeda, sebagian penelitian menunjukkan pengaruh positif antara lingkungan kerja
dan kinerja, tetapi sebagian lainnya menunjukkan hasil yang negatif (Bakker et al.,
2012; Breevaart et al., 2015; Jain & Kaur, 2014). Hal ini berarti bahwa lingkungan kerja
tidak selalu dapat meningkatkan kinerja.
Motivasi kerja, merupakan faktor kunci untuk meningkatkan fungsi organisasi.
Terutama saat ini, perusahaan perlu bertahan di pasar persaingan yang ketat.
Karyawan adalah faktor utama untuk mewujudkan tujuan perusahaan sehingga, setiap
organisasi berusaha untuk mengelola agar karyawannya tetap termotivasi (Saad,
2018). Karyawan yang memiliki motivasi menunjukkan perbedaan hasil kinerja, namun
motivasi bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kinerja menjadi lebih tinggi.
Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa ada kebutuhan untuk melihat aspek lain
dari motivasi yang belum tentu selalu tentang uang (Lăzăroiu, 2015; Ma’ruf et al.,
2019).
Literatur menunjukkan bahwa praktik dengan hasil kinerja yang tinggi cenderung
menjadi bagian tak terpisahkan dari pendekatan yang menekankan pada barang dan
jasa berkualitas tinggi, serta tenaga kerja yang terlibat dan diberdayakan (Rusu et al.,
2016). Kinerja individu sangat penting untuk organisasi secara keseluruhan dan untuk
individu yang bekerja di dalamnya (Sonnentag & Frese, 2005). Kinerja dihasilkan oleh
perilaku adaptif dan proaktif dari para karyawan yang dinilai (Griffin et al., 2007).
Kinerja terdiri dari aspek perilaku dan hasil. Peran kinerja individu adalah mendorong
seluruh kegiatan ekonomi dari perusahaan dan merupakan faktor yang paling penting
dari psikologi organisasi dan perilaku organisasi (Campbell & Wiernik, 2015).
Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tentang perbedaan hasil penelitian
terdahulu dari political skill, lingkungan kerja dan motivasi pada kinerja.
Pentingnya kompetensi dalam bentuk political skill yang didukung dengan
lingkungan kerja yang kondusif serta motivasi dalam melakukan pekerjaan merupakan
faktor penting yang dapat meningkatkan kinerja. Penelitian ini dilakukan pada 2
perusahaan otomotif yaitu Yahama dan Honda di Bantul, Yogyakarta. Rumusan
masalah penelitian ini adalah:
1. Apakah political skill berpengaruh positif terhadap kinerja?
2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja?
3. Apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja?
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Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Menguji dan menganalisis pengaruh political skill pada kinerja.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja.
Kajian Pustaka
Political Skill
Definisi political skill adalah kemampuan ditempat kerja untuk memahami dan
mempengaruhi orang lain agar dapat bertindak untuk meningkatkan tujuan pribadi atau
organisasi (Ferris et al., 2005, 2007). Individu dengan political skill tinggi mampu
menggabungkan kecerdikan sosial agar dapat menyesuaikan perilaku berdasarkan
situasional melalui ketulusan, inspirasi, dukungan dan kepercayaan sehingga secara
efektif dapat mempengaruhi dan mengendalikan respons orang lain (Ferris et al., 2007;
Treadway et al., 2013).
Political skill merupakan bagian dari konsep dominan politik organisasi.
Keyakinan karyawan terlibat dalam pengaruh taktik dan perilaku individu.
Konseptualisasi awal mengidentifikasi enam pengaruh taktik yang digunakan bawahan
dengan supervisor mereka (Treadway et al., 2005). Taktik tersebut antara lain upaya
untuk menyanjung supervisor (integrasi) hingga taktik yang dirancang untuk
mengintimidasi supervisor (Perrewé et al., 2000).
Political skill yang digunakan karyawan tergantung pada pemilihan taktik tertentu
untuk mempengaruhi, serta kemampuan seseorang dalam melaksanakan taktik
tersebut dengan cara efektif agar memperkuat persepsi dan evaluasi dari atasan
(Kolodinsky et al., 2007). Namun, supervisor dengan political skill yang tinggi
cenderung melihat perilaku ingratiation yang ditunjukkan oleh bawahannya. Supervisor
yang melihat perilaku ingratiation, dari bawahannya dapat menilai rendah kinerja dan
promosional bawahan mereka, hal ini karena rusaknya reputasi pribadi bawahan
karena ingratiation terdeteksi (Wu et al., 2013). Penelitian dalam ranah political skill
memang beragam, mulai dari konsep, anteseden, konsekuensi, hingga dimensi
pengukurannya (Bing et al., 2011; Huang et al., 2013; Kimura, 2015; Y. Liu et al., 2007;
Munyon et al., 2015). Para peneliti tentang political skill hingga saat ini cenderung lebih
banyak menggunakan konsep dan model yang dikembangkan oleh Ferris et al. (2005).
Pengukuran konstruk political skill dikembangkan dan di validasi yang dikenal sebagai
Political Skill Inventory (PSI). Political skill bukan berasal kemampuan mental secara
umum, namun terkait dengan ciri-ciri kepribadian dan berorientasi interpersonal seperti
pengamatan diri serta kecerdasan emosional. Political skill juga merupakan kombinasi
pengalaman yang berkembang secara formal dan informal (Ferris et al., 2005).
Dimensi dalam PSI terdiri dari kemampuan jejaring, pengaruh interpersonal,
kecerdasan sosial dan ketulusan yang nampak (Ferris et al., 2005).
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Political skill dan Kinerja
Penelitian terdahulu menyatakan political skill merupakan satu-satunya prediktor
signifikan dari kinerja pekerjaan (Semadar et al., 2006). Hasil penelitian lainnya
menunjukkan bahwa political skill menyumbang proporsi signifikan pada berbagai
dimensi kinerja (Blickle et al., 2011). Political skill ditemukan sebagai prediktor yang
lebih baik dari kinerja kontekstual daripada kinerja tugas karena memerlukan
persyaratan interpersonal dan sosial (Bing et al., 2011). Political skill berpengaruh tidak
langsung pada kinerja bila disertai dengan reputasi (Liu et al., 2007).
Penelitian lainnya menemukan bahwa political skill tidak akan menunjukkan
hubungan dengan kinerja untuk konteks pekerjaan yang tidak menekankan interaksi
dan efektivitas interpersonal (Blickle et al., 2012). Situasi organisasi dapat membentuk
pemimpin informal dengan memiliki kemauan politik yang tinggi, disertai dengan
motivasi kekuasaan, mengakibatkan pemimpin informal diakui secara kolektif. Kinerja
para pemimpin informal ini ditemukan bergantung pada political skill mereka
(Shaughnessy et al., 2017; Treadway et al., 2013). Hasil penelitian selanjutnya
menunjukkan inisiatif pribadi berinteraksi dengan dimensi pengaruh interpersonal dari
political skill (kapitalisasi peluang) untuk memprediksi penilaian supervisor atas kinerja
bawahannya (Wihler et al., 2017). Berdasarkan penelitian terdahulu tentang pengaruh
political skill pada kinerja maka dirumuskan hipotesis yaitu:
Hipotesis 1: Political skill berpengaruh positif pada kinerja.
.
Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja dapat berimplikasi pada hubungan sosial di tempat kerja,
individu perlu menjaga hubungan antara rekan kerja, supervisor dan organisasi. Hal ini
sekaligus menggambarkan lingkungan kerja sama antar karyawan. Karyawan yang
puas, bahagia, dan pekerja keras adalah aset terbesar dari organisasi mana pun (Jain
& Kaur, 2014). Lingkungan kerja yang mendukung akan menciptakan keterikatan
karyawan, pembelajaran dan komitmen (Hanaysha, 2016). Perubahan positif dan
negatif lingkungan kerja dan kepuasan karyawan secara terus menerus mempengaruhi
produktivitas karyawan (Massoudi & Hamdi, 2017). Selain itu, perubahan tugas dan
konfigurasi relasional dapat mengubah desain dan lingkungan sosial pekerjaan, yang
pada gilirannya, mengubah makna kerja dan identitas kerja (Wrzesniewski & Dutton,
2001).
Organisasi inovatif yang bermunculan belakangan ini akan membutuhkan
karyawan kreatif yang menghasilkan ide-ide baru untuk inovasi produk atau proses dan
lingkungan kerja dapat meningkatkan kreativitas karyawan (Dul & Ceylan, 2014).
Organisasi menghadapi berbagai tantangan karena sifat lingkungan yang dinamis.
Salah satunya adalah menyiapkan karyawannya agar dapat menghadapi lingkungan
yang terus berubah dan berkembang. Organisasi harus memenuhi kebutuhan
karyawannya dengan menyediakan kondisi kerja yang baik untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas, produktivitas dan komitmen kerja karyawan (Raziq &
Maulabakhsh, 2015).
Lingkungan Kerja dan Kinerja
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak kontrol pribadi atas ruang
kerja fisik (misalnya, penyesuaian) dan kemudahan akses tempat-tempat pertemuan
menyebabkan kekompakan kelompok dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Namun,
gangguan kerja non fisik memiliki pengaruh kecil pada kinerja (S. Y. Lee & Brand,
2005). Lingkungan kerja di sebagian besar industri dianggap tidak aman dan tidak
sehat, seperti bangunan yang buruk, furnitur yang tidak sesuai, ventilasi yang kurang,
pencahayaan yang tidak tepat, kebisingan yang berlebihan, langkah-langkah
keamanan yang tidak memadai dalam keadaan darurat dan kurangnya peralatan
pelindung diri. Orang-orang yang bekerja di lingkungan tersebut rentan terhadap
penyakit dan berdampak pada kinerja karyawan. Kualitas lingkungan kerja paling
berdampak pada tingkat kinerja (Chandrasekar, 2011).
Lingkungan kerja yang tidak nyaman yang disebabkan misalnya suhu atau
udara, kenyamanan pencahayaan dan gangguan kebisingan dapat menyebabkan
stress. Stres lingkungan kerja secara tidak langsung menurunkan kinerja karena
mengikis ketahanan individu, atau kemampuan untuk mengatasi tuntutan tugas
tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stres lingkungan kerja dapat
mengurangi tidak hanya kapasitas kognitif untuk bekerja, tetapi juga kecepatan kerja,
mengubah suasana hati, menyebabkan sakit fisik, dan terakhir menyebabkan
penurunan kinerja (Lamb & Kwok, 2016). Penelitian lain menyebutkan, karakteristik
sosial organisasi dan karakteristik lingkungan kerja fisik cenderung meningkatkan
kinerja dan kreativitas karyawan. Karakteristik ini berkontribusi pada lingkungan kerja
perusahaan secara keseluruhan yang akhirnya mendukung kinerja dan kreativitas (Dul
& Ceylan, 2014). Berdasarkan telaah penelitian terdahulu tersebut maka dirumuskan
hipotesis:
Hipotesis 2: Lingkungan kerja berpengaruh positif kinerja.
Motivasi
Penelitian tentang motivasi mengelompokkan teori, temuan, dan kemajuan di
lapangan sesuai dengan fokus utama penelitian pada (a) motif, sifat, dan orientasi
motivasi (konten) (b) fitur dari pekerjaan, peran kerja, dan lingkungan (konteks); atau
(c) mekanisme dan proses yang terlibat dalam pilihan dan upaya (proses) (Kanfer et
al., 2017). Motivasi memiliki beragam pendekatan teori, salah satunya adalah teori
evaluasi kognitif dan self-determination theory yang membagi motivasi menjadi
instrinsik dan ekstrinsik (Gagné & Deci, 2005). Motivasi ekstrinsik mengacu pada
keinginan untuk mengerahkan upaya agar mendapatkan hasil yang berada di luar
aktivitas keseharian bekerja. Motivasi intrinsik mengacu pada keinginan untuk
mengerahkan upaya berdasarkan minat dan kenikmatan dari suatu aktivitas itu sendiri
(Belle & Cantarelli, 2017). Berdasarkan pendekatan lainnya secara konseptual dan
metodologis, penelitian tentang motivasi berkembang dengan berbagai pendekatan
seperti teori harapan Vroom, teori penetapan tujuan Locke dan Latham tentang
motivasi, model karakteristik pekerjaan Hackman dan Oldham, teori motivasi
berprestasi McClelland, dan teori dualitas Herzberg tentang motivator dan hygiene
factors (McCelland, 1998; Hackman & Oldham, 1976; Herzberg, 2003; Lăzăroiu, 2015;
Locke & Latham, 1990; Vroom & Jago, 1978).
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Motivasi Kerja dan Kinerja
Penelitian tentang instrument motivasi kerja menujukkan hasil berdasarkan tes
validitas dan diskriminan di berbagai negara menunjukkan bahwa kebutuhan psikologis
untuk otonomi, kompetensi, dan relatedness sebagai anteseden yang diturunkan
secara teoritis untuk motivasi kerja (misalnya, kepemimpinan dan desain pekerjaan).
Selain itu, berbagai bentuk motivasi, dapat memprediksi hasil pekerjaan yang penting
(misalnya, kesejahteraan, komitmen, kinerja, dan turnover intention) (Gagné et al.,
2015).
Peran kompensasi atau penghargaan ekstrinsik, termasuk pembayaran untuk
kinerja, seringkali berdampak pada peningkatan kewaspadaan tentang potensi efek
berbahaya pada motivasi kerja (intrinsik), serta pada kreativitas. Namun, penelitian
empiris membuktikan bahwa penghargaan ekstrinsik seperti pembayaran untuk kinerja
dapat memengaruhi motivasi instrinsik, kreativitas, dan kinerja di tempat kerja (Gerhart
& Fang, 2015). Penelitian terdahulu menyatakan bahwa sebagian besar karyawan
membutuhkan motivasi untuk merasa nyaman dengan pekerjaan mereka dan bekerja
secara optimal. Tingkat motivasi di tempat kerja berdampak langsung pada
produktivitas karyawan. Pekerja yang termotivasi dan bersemangat tentang pekerjaan
mereka menjalankan tanggung jawab mereka dengan kemampuan terbaik mereka dan
sebagai hasilnya jumlah produksi meningkat. Karyawan yang merasa termotivasi untuk
bekerja cenderung gigih, kreatif dan produktif, menghasilkan pekerjaan berkualitas
tinggi yang dilakukan dengan sukarela (Ganta, 2014). Berdasarkan penelitian
terdahulu menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif pada kinerja (KuranchieMensah & Amponsah-Tawiah, 2016; Pawirosumarto et al., 2017; Saad, 2018).
Hipotesis 3: Motivasi kerja berpengaruh positif pada kinerja.
Kinerja
Kinerja adalah perilaku, episodik, evaluatif, dan multidimensi, sehingga
definisinya sebagai nilai agregat untuk organisasi berdasarkan episode perilaku diskrit
yang dilakukan seseorang selama interval waktu standar. Jenis pengetahuan,
keterampilan, kebiasaan kerja, dan sifat yang terkait dengan kinerja tugas berbeda dari
jenis yang terkait dengan kinerja kontekstual (Motowidlo et al., 1997a). Kinerja individu
terdiri dari kinerja tugas, kinerja kontekstual, dan perilaku kerja kontraproduktif
(Koopmans, 2014; Koopmans et al., 2012).
Kinerja tugas meliputi perilaku karyawan yang membentuk secara langsung
sumber daya organisasi ke dalam barang atau jasa yang dihasilkan organisasi (Locke
& Latham, 2013; Silva, 2014). Kinerja kontekstual berkaitan dengan kegiatan yang
berada di luar persyaratan formal dalam pekerjaan, bebas dilakukan siapa saja dan
tidak secara eksplisit berada dalam prosedur kerja dan sistem pemberian upah formal
(Demerouti et al., 2015; Hon et al., 2014). Kinerja adaptif sangat penting bagi karyawan
untuk berhasil dalam tuntutan tugas baru atau yang diubah (Gottman et al., 1998;
Jundt et al., 2015).
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Model Penelitian
Berdasarkan penelitian terdahulu maka berikut ini disajikan model penelitian
yang menggambarkan hubungan antar variabel dan hipotesis penelitian.
Gambar 1. Model Penelitian

(Sumber: Wihler et al., 2017; Lamb & Kwok, 2016; Saad, 2018)
Metode Penelitian
Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain data primer dan data
sekunder. Data primer yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini untuk
menganalisis rumusan penelitian dan berasal dari karyawan di perusahaan. Data
sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari kajian pustaka atau
dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.
Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner
dan wawancara. Kuesioner merupakan cara pemberian seperangkat daftar pertanyaan
kepada responden. Pertanyaan terdiri atas lima alternatif jawaban yang telah
ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti dan pertanyaan mengenai identitas responden.
Wawancara, merupakan cara pengumpulan data dan informasi melalui tatap muka
secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan data yang diperlukan.
Studi literatur dan dokumentasi, metode ini dimaksudkan untuk memberi arah dalam
mendapatkan landasan teori yang dimaksud untuk dipergunakan dalam menganalisis
dalam penelitian.
Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal
menarik yang ingin diteliti sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan berdasarkan
sampel statistic (Sekaran & Bougie, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah
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karyawan yang bekerja di bengkel Honda Ahass dan Yamaha yang ada di Bantul,
Yogyakarta. Jumlah populasi penelitian sebesar 173 orang. Sampel merupakan bagian
dari populasi, sampel melibatkan prosedur yang dapat di gunakan untuk menarik
kesimpulan berdasarkan pengukuran porsi dari populasi (Sekaran & Bougie, 2016).
Jumlah sampel yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 112 orang. Teknik
pengambilan sampel menggunakan convenience sampling yaitu pengambilan sampel
didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya.
Sampel diambil/terpilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat.
Pengujian Instrumen
Pengujian instrument dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas.
Metode Analisis Data
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan menggunakan daftar
pertanyaan (kuesioner) sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data primer.
Analisis data penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan statistika
multivariate yaitu analisis regresi berganda (Multiple Regression Analysis).
Definisi Operasional Variabel
Berikut ini disajikan definisi operasional variabel (Tabel 1) yang menjelaskan tentang
masing-masing variabel dalam penelitian dan pengukuran yang digunakan.
Tabel 1 Definisi Operasional Variabel
No
1

2

3

4

Variabel
Variabel Independen:
Political skill adalah kemampuan
ditempat kerja untuk memahami dan
mempengaruhi orang lain agar dapat
bertindak untuk meningkatkan tujuan
pribadi atau organisasi (Ferris et al.,
2005, 2007)
Variabel Independen:
Lingkungan kerja adalah segala
sesuatu yang berhubungan dan
berpengaruh
terhadap
aktivitas
organisasi (Lee et al., 2018)
Variabel Independen:
Motivasi berkaitan dengan segala
sesuatu yang memberikan dorongan
bagi individu dalam bekerja, dapat
berasal
dari
internal
maupun
eksternal
(Kuranchie-Mensah
&
Amponsah-Tawiah, 2016)
Variabel Dependen:
Kinerja adalah nilai agregat untuk
organisasi
berdasarkan
episode
perilaku diskrit yang dilakukan
seseorang selama interval waktu
standar (Motowidlo et al., 1997b)

Pengukuran
18 item pernyataan dari Political Skill Inventory
dengan menggunakan skala Likert 5 poin

5 item pernyataan dengan skala Likert 5 poin

4 item pertanyaan dengan skala Likert 5 poin

3 item pernyataan dengan menggunakan skala
Likert 5 poin

(Sumber: Ferris et al., 2005; 2007; Lee et al., 2018; Kuranchie-Mensah & AmponsahTawiah, 2016; Motowidlo et al., 1997)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian berupa analisis deskriptif, uji instrument penelitian, uji asumsi
klasik dan pengujian hipotesis penelitian.
1. Hasil Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif menyajikan karakteristik responden berdasarkan usia, jenis
kelamin, dan masa kerja (Tabel 2).
Tabel 2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia, Jenis Kelamin dan Masa Kerja
Umur
Jumlah
Persentase
20 tahun – 27 tahun
38
38%
28 tahun – 35 tahun
32
32%
36 tahun – 43 tahun
18
18%
>44 tahun
12
12%
Total
100
100%
Jenis Kelamin
Jumlah
Persentase
Laki-laki
79
79%
Perempuan
21
21%
Total
100
100%
Lama Bekerja
Jumlah
Persentase
< 2 tahun
16
16%
2 tahun – 5 tahun
29
29%
6 tahun – 10 tahun
41
41%
>10 tahun
14
14%
Jumlah
100
100%
Sumber: data primer diolah (2021)

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2, tampak bahwa dari 100 orang
responden penelitian ini terdapat 38 orang (38%) berusia 20-27 tahun, 32 orang (32%)
berusia 28-35 tahun, 18 orang (18%) berusia 36-43 tahun, dan 12 orang (12%) berusia
> 44 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi responden paling besar adalah
responden dengan usia 28-35 tahun berjumlah 38 orang (38%). Berdasarkan jenis
kelamin dari 100 responden 79 orang (79%) diantaranya berjenis kelamin laki-laki,
sedangkan responden perempuan sebanyak 21 orang (21%). Hasil menunjukkan
bahwa proporsi terbesar responden penelitian ini adalah responden laki-laki.
Berdasarkan masa kerja, 16 orang (16%) sudah bekerja selama kurang dari 2 tahun,
29 orang (29%) sudah bekerja selama 2-5 tahun, 41 orang (41%) sudah bekerja
selama 6-10 tahun, dan 14 orang (14%) sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun.
Kesimpulannya, proporsi terbesar responden penenlitian ini adalah responden yang
sudah bekerja selama 6-10 tahun.
2. Uji Instrumen
Uji validitas
Uji validitas dilakukan pada setiap item pertanyaan dari variabel penelitian
(political skill, lingkungan kerja, motivasi dan kinerja) yang disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3 Hasil Validitas
No

Item

r hitung

Item 1

Political Skill (X1)
0,840
0,202

1

r tabel

Keterangan
Valid

Item 2

0,901

0,202

Valid

Item 3

0,748

0,202

Valid

Item 4

0,785

0,202

Valid

Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18

0,649

0,202

Valid

0,847
0,898
0,791
0,744
0,674
0,841
0,851
0,832
0,518
0,668
0,715
0,631
0,864

0,202
0,202
0,202
0,202
0,202
0,202
0,202
0,202
0,202
0,202
0,202
0,202
0,202

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

2
Item 1

Lingkungan Kerja (X2)
0,732
0,222

Valid

Item 2

0,833

0,222

Valid

Item 3

0,608

0,222

Valid

Item 4

0,697

0,222

Valid

Item 5

0,675

0,222

Valid

Item 1

Motivasi (X3)
0,787
0,202

Valid

Item 2

0,581

0,202

Valid

Item 3

0,511

0,202

Valid

Item 4

0,536

0,202

Valid

3

4
Item 1
Item 2

Kinerja Karyawan (Y)
0,821
0,202
0,790

0,750
Item 3
Sumber: data primer diolah (2021)

Valid

0,202

Valid

0,202

Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa seluruh
item pertanyaan (30 item) dalam penelitian ini adalah valid, dengan nilai r-hitung > rtabel.
Uji reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan pada semua variabel dalam penelitian ini. Syarat
instrumen reliabel jika nilai Cronbach Alpha ≥ 0,6 (Tabel 4).
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Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas
Instrumen
Koefisien
Nilai Batas
Pengukur Variabel
Reliabilitas
Cronbach Alpha (α)
Political Skill
0,766
0,60
Lingkungan Kerja
0,756
0,60
Motivasi
0,726
0,60
Kinerja
0,691
0,60
Sumber : Data primer diolah (2021)

Keterangan

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Hasil uji reliabilitas pada Tabel 4 menyatakan semua variabel mempunyai
koefisien Alpha diatas 0,60 sehingga reliabel dan layak digunakan sebagai alat ukur.

3. Uji asumsi klasik
Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample
Kolmogorof-Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau
0,05 maka data memiliki distribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui
nilai signifikansi 0,200 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual
berdistribusi normal (Tabel 5).
Tabel 5 Hasil Uji Normalitas
Nilai sig (2 tailed)
Nilai Probabilitas
0,200
0,05
Sumber: Data primer diolah (2021)

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan
yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini digunakan untuk melihat bagaimana
variabel (X) mempengaruhi variabel (Y) baik itu pengaruh berbanding lurus maupun
berbanding terbalik. Uji linearitas dapat diketahui dengan menggunakan uji F. Variabel
bebas dan variabel terikat dikatakan linear apabila Fhitung < Ftabel pada taraf signifikansi
5% (Tabel 6).
Tabel 6 Hasil Uji Linearitas
Variabel
Signifikansi
Political Skill terhadap Kinerja
0,471
Karyawan
Lingkungan Kerja terhadap
0,091
Kinerja Karyawan
Motivasi terhadap Kinerja
0,351
Karyawan
Sumber: Data primer diolah (2021)

Keterangan
Ada hubungan linier
Ada hubungan linier
Ada hubungan linier

Berdasarkan hasil uji linearitas (Tabel 6), diketahui bahwa semua variabel
independen memiliki hubungan yang linier dengan variabel dependen. Kesimpulannya
adalah semua variabel adalah linier.
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Uji berikutnya adalah regresi linear berganda digunakan terhadap model
dengan lebih dari satu variabel bebas untuk mengetahui pengaruhnya terhadap
variabel terikat Tabel 7).
Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Variabel
Beta
Political Skill
0,191
Lingkungan Kerja
0,512
Motivasi
0,085
Konstanta
F Hitung
Sig F
R Square
Sumber: data primer diolah (2021)

T Hitung
2,226
5,840
0,975
4,374
13,956
0,000
0,304

Sig
0,028
0,000
0,332

Rumus persamaan regresi:
Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
Y = 4,374 + 0,191 + 0,512 + 0,085+ e

Keterangan:
Y

= Kinerja Karyawan

a

= Konstanta

β1β2β3= Koefisien regresi
X1

= Political Skill

X2

= Lingkungan Kerja

X3

= Motivasi

Berdasarkan data hasil uji yang disajikan pada Tabel 7 tampak bahwa
koefisien regresi variabel political skill, lingkungan kerja, dan motivasi bertanda
positif.
4. Uji Hipotesis
Uji T
Uji T (Tabel 7) dalam analisis liniear berganda bertujuan untuk mengetahui
apakah variabel bebas (X) secara parsial (masing-masing variabel) berpengaruh
signifikan terhadap variabel terikat (Y). Jika nilai signifikan> 0,05 maka Ho diterima
dan Ha ditolak dan apabila signifikan< 0,05 berarti Ho ditolak dan Ha diterima.
Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Pengaruh political skill terhadap kinerja karyawan.
Hasil analisis regresi linear berganda political skill diperoleh nilai thitung 2,226
dan nilai signifikan sebesar 0,028 < 0,05. Nilai tersebut membuktikan bahwa Ho
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ditolak dan Ha diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa political skill (X1) memiliki
pengaruh terhadap kinerja karyawan (Y).
Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.
Hasil analisis regresi linear berganda lingkungan kerja diperoleh nilai thitung
5,840 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Nilai tersebut membuktikan bahwa
Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja (X2)
memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan (Y).
Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan.
Hasil analisis linear berganda motivasi diperoleh nilai thitung 0,975 dan nilai
signifikansi sebesar 0,332 < 0,05. Nilai tersebut membuktikan bahwa Ho diterima
dan Ha ditolak. Hal ini berarti motivasi (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja
karyawan (Y).
Uji F
Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama
atau silmutan terhadap variabel dependen (Tabel 7). Apabila F hitung > 0,05 berarti
Ho diterima dan Ha ditolak, dan apabila F hitung < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha
diterima. Hasil hitung statistik menunjukkan sig F sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho
ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa political skill,
lingkungan kerja dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Tabel 7). Nilai
koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Adjusted R square 0,282
membuktikan bahwa variabel political skill (X1), lingkungan kerja (X2), dan motivasi
(X3) terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 28,2 % sisanya sebesar 71,8 %
dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian.

Pembahasan
Political skill pada kinerja karyawan
Hasil penelitian ini adalah political skill berpengaruh positif terhadap kinerja
karyawan. Hal ini berarti bahwa political skill yang tinggi akan menyebabkan kinerja
karyawan meningkat, sedangkan political skill yang rendah akan menyebabkan kinerja
karyawan menurun.
Karyawan yang memiliki politcal skill yang baik seperti memiliki kemampuan
jejaring, memiliki pengaruh interpersonal, memiliki kecerdasaan sosial yang baik, serta
memiliki ketulusan dalam bersosial dengan orang lain sehingga meningkatkan kinerja
karyawan. Namun, secara empiris, beberapa karyawan yang disebut sebagai toxic
employee yang memiliki karakteristik dark personality (kejujuran yang rendah dan tidak
rendah hati) sering kali ditemukan memiliki pendapatan/gaji yang jauh lebih tinggi
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daripada karyawan lainnya, bahkan terpilih sebagai pemimpin. Hal ini dikarenakan
para supervisor lebih menilai para karyawan tersebut sebagai ahli dalam
memanfaatkan political skill-nya terutama untuk melaksanakan kinerja tugas secara
individu (Templer, 2018).
Hasil dalam penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh (Gunaedi & Kistyanto, 2018) yang mengungkapkan bahwa political skill
tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Bank Jatim. Hasil penelitian lain
yang sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu penelitian dari (Good & Schwepker,
2022). Hasil penelitian tersebut, menyatakan bahwa political skill berpengaruh
terhadap peningkatan kinerja, kompetensi untuk membangun hubungan dengan
pelanggan dan penjualan yang berorientasi pada pelanggan. Political skill disertai
dengan motivasi intrinsik yang tinggi ditemukan memiliki efek positif pada tingkat
kinerja tinggi (Kimura et al., 2019).
Penelitian lainnya juga menemukan bahwa political skill dapat mencegah efek
merugikan dari perilaku negatif seperti incivility dari supervisor dan/atau rekan kerja
sehingga outcome kerja menjadi lebih baik karena menurunnya emotional exhaustion
dan mendorong munculnya Organizational Citizenship Behaviors directed towards
individuals (OCB-I) (Karatepe et al., 2019).
Lingkungan kerja pada kinerja karyawan
Hasil penelitian ini adalah lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa lingkungan kerja yang rendah atau
tidak baik, maka akan menimbulkan kinerja yang buruk sekaligus kurang berkualitas
dari pekerjaan yang dilaksanakan begitu juga sebaliknya lingkungan kerja yang baik
dapat meningkatkan kinerja dari para karyawan.
Lingkungan kerja berupa pencahayaan, sirkulasi udara, suhu udara, suara
bising, pewarnaan dinding yang tepat, penataan peralatan kantor, kesadaran menjaga
kebersihan, hubungan antara atasan dan bawahan, hubungan antar rekan kerja, serta
hubungan antara bawahan dan atasan memberikan peningkatan terhadap kinerja
karyawan diperusahaan ini.
Penelitian terdahulu menunjukkan, aktivitas kerja, setting tempat kerja, dan
kebutuhan pribadi akan privasi, secara tidak langsung memiliki pengaruh pada tingkat
kepuasan pada lingkungan kerja dan kinerja (Hoendervanger et al., 2019) Penelitian
lain menunjukkan bahwa, perubahan lingkungan organisasi yang ekstrim akan memicu
pula lingkungan kerja yang ekstrim, hal ini pada akhirnya memberikan efek kuat
terhadap peningkatan atau penurunan kinerja (Christensen-Salem et al., 2021).
Lingkungan kerja yang sehat dan positif terbukti dapat meningkatkan kinerja, kondisi
tersebut dapat mendorong karyawan untuk menghasilkan ide dan menenangkan
pikiran ketika menghadapi tugas pekerjaan yang berat (Girdwichai & Sriviboon, 2020).
Motivasi pada kinerja karyawan
Hasil penelitian ini adalah motivasi berpengaruh positif namun tidak signifikan
kinerja karyawan. Hal ini berarti motivasi kerja yang tinggi akan menyebabkan kinerja
karyawan meningkat, begitu juga sebaliknya motivasi kerja yang rendah akan
menyebabkan penurunan terhadap kinerja karyawan.
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Movitasi berupa motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsiknya seperti
mendapatkan upah yang layak ataupun lebih, sedangkan motivasi intrinsiknya seperti
memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki
para karyawan diperusahaan ini.
Hasil penelitian saat ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Sinaga & Hidayat (2020) yang menyatakan bahwa motivasi
berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan PT Kereta Api Indonesia.
Penelitian lain menunjukkan bahwa, memang motivasi tidak berpengaruh pada kinerja
(Sutia et al., 2020). Namun, penelitian terdahulu lainnya menunjukkan motivasi dengan
tingkat yang rendah masih dapat mempengaruhi kinerja (Girdwichai & Sriviboon, 2020;
Kuswati, 2020).

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa political skill berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan. Karyawan yang memiliki political skill tinggi
cenderung dapat meningkatkan kinerjanya, namun political skill yang rendah dapat
menyebabkan penurunan kinerja.

2.

Hasil menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan. Maknanya bahwa lingkungan kerja yang tidak
kondusif, cenderung menimbulkan kinerja rendah dan sebaliknya, lingkungan kerja
yang kondusif dapat meningkatkan kinerja.

3.

Hasil menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap kinerja karyawan. Hasil ini bermakna bahwa motivasi kerja yang tinggi
akan menyebabkan kinerja karyawan meningkat, begitu juga sebaliknya motivasi
kerja yang rendah akan menyebabkan penurunan kinerja.

Keterbatasan
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, keterbatasan tersebut antara lain:
1.

Belum menggunakan metode statistik dengan model struktural untuk pengujian
pengaruh masing-masing variabel.

2.

Hasil belum dapat digunakan sebagai generalisasi karena sampel yang digunakan
masih terbatas.

3.

Penggunaan desain penelitian cross sectional, sehingga membatasi hasil untuk
jangka panjang dan mengetahui variabel atau faktor lain yang juga memiliki
pengaruh.

Saran
Berdasarkan hasil dan keterbatasan dalam penelitian ini dapat memberikan
masukan atau saran bagi penelitian berikutnya, saran tersebut yaitu:
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1.

Penggunaan metode penelitian yang berbeda sebagai alat analisis sehingga dapat
menghasilkan hasil yang berbeda.

2.

Penggunaan sampel yang lebih besar, misalnya dengan sampel dalam aneka
industri selain otomotif sehingga hasil dapat lebih variatif dan dapat di generalisasi.

3.

Penggunaan desain studi longitudinal untuk memperkaya, memperdalam dan
mempertegas gambaran hasil penelitian dengan topik ini.
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