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ABSTRACT 
 

 
TATA DIBRATA, Influence of Manager's Leadership Style on Employee 

Performance of Malaka Hotel Bandung, underguidance of Mr. H. Nandang 

Djunaedi,Drs.,MM. which the result accomplish study Degree of 

Management, Economic and Business Faculty in Winaya Mukti University. 

 

The purpose of this research to determine the effect of leadership styles on 

employee performance to Malaka Hotel Bandung. The variable examined in this 

research is leadership styles and employee performance. Method in this research 

is descriptive method and verification with using quantitative approach and 

including in causative research. The population and sample which is used in this 

research employee of Malaka Hotel Bandung as much us 47 employee. 

Determination sample within used saturation sampling. The data analysis 

tecknique that will be used in this research is statistics descriptive and analysis of 

statistical data parametric data analysis tools such as simple linear regression 

hypothessis testing 5% significance level. Based on the results of Regression linear 

analysis showed that Leadership Styles had effect on employee performance to 

Malaka Hotel Bandung. Magnitude of correlation between leadership styles with 

employee performance to Malaka Hotel Bandung have low correlation. Various of 

variabel employee performance can explained by leaderhip styles as much as 

13.5% whereas the rest as much as 86.5% can explained by other variable that not 

verify in this research. 

 

Keywords : Leadership Styles, Employee Performance. 
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ABSTRAK 
 

 

TATA DIBRATA, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Para Manager Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada Malaka Hotel Bandung. Penyusunan Skripsi ini di 

bawah bimbingan Bapak H. Nandang Djunaedi,Drs.,MM yang hasilnya 

disusun untuk menyelesaikan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan pada Malaka Hotel Bandung. Variabel yang diuji dalam 

penelitian ini terdiri dari gaya kepemimpinan, dan kinerja karyawan. Metode 

penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan menggunakann 

pendekatan kuantitatif serta dikelompokkan dalam penelitian kausal. Populasi dan 

sampel dalam penelitian ini adalah karyawan Malaka Hotel sebanyak 47 karyawan. 

Sampel ditentukan dengan menggunakan Sampling Jenuh. Teknik analisis data 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistika deskriptif dan 

analisis data statistik parametrik dengan alat analisis data berupa regresi linier 

sederhana dengan pengujian hipotesis tingkat signifikan 5%. Berdasarkan hasil 

penelitian didapatkan hasil yang memperlihatkan bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Malaka Hotel Bandung. Besarnya 

hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan pada Malaka Hotel 

Bandung memiliki hubungan yang rendah. Variasi variabel kinerja karyawan dapat 

dijelaskan oleh variabel gaya kepemimpinan sebesar 13.5% sedangkan sisanya 

sebesar 86.5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan,  Kinerja Karyawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Industri pariwisata 

terbukti kebal dari krisis global, saat perekonomian global tersuruk namun industri 

pariwisata tetap tumbuh bahkan melebihi angka pertumbuhan ekonomi Nasional. 

Pariwisata dapat dikatakan sebagai roda penggerak perekonomian. Bisnis 

pariwisata di Indonesia cukup potensial mengingat Indonesia secara alami memiliki 

banyak potensi keindahan alam, keragaman, serta keunikan budaya dan lain 

sebagainya yang dimiliki oleh Indonesia, salah satu potensi pariwisata di Kota 

Bandung. Untuk meningkatkaan potensi pariwisata yang terdapaat di Kota 

Bandung yang tidak terlepas dari peranan sumber daya manusia itu sendiri 

mengingat sumber daya manusia memiliki peranan penting daalam pengembangan 

pariwisata untuk mendukung percepatan sehingga perlu sumber daya manusia yang 

berkualitas. Seperti kita ketahui manuusia merupakan makhluk sosial yang tidak 

dapat hidup sendiri.  

Kegiatan pariwisata berpengaruh pada sektor lainnya, seperti sosial budaya, 

ekonomi, dan lain-lain. Pertumbuhan pariwisata di Indonesia tahun 2016 sebesar 

7.2% jauh melampaui angka pertumbuhan pariwisata Kawasan Asia Pasifik sebesar 

5% bahkan melampaui angka pertumbuhan pariwisata dunia yang hanya sebesar 

4.7%. (Sumber: http://www.parekraf.go.id/2017). Data laporan kunjungan 

wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia dari periode tahun 
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2010-2017 menunjukkan peningkatan secara signifikan setiap tahunnya, hal ini 

dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:  

Tabel 1.1 

Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia Tahun 2010-2017 

 

Tahun Jumlah Wisman 

2010 7.002.944 

2011 7.600.000 

2012 8.044.462 

2013 8.807.129 

2014 9.430.000 

2015 9.827.224 

2016 10.232.142 

2017 10.982.111 

Sumber: Statistical Report on Visitor Arrivals to Indonesia, 2018 

 

Dari tabel 1.1 dapat terlihat bahwa kunjungan wisman yang datang ke 

Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2017 terus meningkat secara signifikan 

tanpa adanya fluktuasi. Sementara itu kunjungan wisman pada tahun 2017 ke 

Indonesia sebanyak 10.982.111 atau tumbuh sebesar 7.33%. Hal tersebut 

dikarenakan industri pariwisata di Indonesia semakin berkembang. Indonesia 

sendiri memiliki keanekaragamann potensi wisata serta keunikan masing-masing 

daerah di Indonesia yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan 

mancanegara maupun nusantara. Hal ini merupakan modal bagi perkembangan 

industri pariwisata di Indonesia.   

Kota Bandung sebagai kota provinsi jawa barat yang merupakan salah satu 

tujuan wisatawan karena memiliki obyek wisata yang sangat menarik, tidak hanya 
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menawarkan wisata alam yang indah tetapi juga menawarkan sejarah budaya, alam, 

keramah tamahan masyarakatnya dengan  banyak daya tarik wisata, sebagai contoh 

wisata kuliner dan wisata belanja ataupun wisata selfie yang  yang mudah dijumpai 

di setiap sudut kota sehingga menjadikan kota Bandung terpilih sebagai salah satu 

destinasi wisata. Hal ini dapat di lihat berdasarkan data yang di dapat dari Dinas 

pariwisata kota Bandung  jumlah pertumbuhan kunjungan wisatawan tahun 2017 

yang melakukan perjalanan wisata ke kota Bandung dalam periode waktu 5 tahun 

dari tahun 2012-2016. Berdasarkan tabel 1.2 kunjungan wisatawan ke kota bandung 

diketahui bahwa adanya ketertarikan wisatawan untuk menjadikan kota Bandung 

sebagai salah satu daya tarik wisata. 

 

 
Gambar 1.1 

Grafik Kunjungan Wisatawan Ke Kota Bandung Tahun 2012-2016 
Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bandung, 2017 

 

 
Tabel 1.2 

Kunjungan Wisatawan Ke Kota Bandung Tahun 2012-2016 

 

No 
Kunjungan 

Wisata 
2012 2013 2014 2015 2016 

 -

 1.000.000,00

 2.000.000,00

 3.000.000,00

 4.000.000,00

 5.000.000,00

 6.000.000,00

 7.000.000,00

Jumlah wisatawan Wisatawan
Menginap

Wisatawan tidak
Menginap

tahun 2013

tahun 2014

tahun 2015

tahun 2016
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1 Jumlah 

wisatawan 
6.712.824 5.257.439 5.564.724 5.807.564 6.061.094 

2 Wisatawan 

Menginap 
4.076.072 3.513.705 3.897.429 4.418.781 4.004.492 

3 Wisatawan 

tidak 

Menginap 

2.636.752 1.743.734 1.667.295 1.388.783 2.056.602 

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bandung, 2017 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan penurunan wisatawan ke Kota 

Bandung terjadi pada tahhun 2013 jumlah wisatawan sebanyak 5.257.439 orang 

mengaalami penurunan sebesar 21, 68% dari tahun sebelumnya 2012 yang 

mencapai 6.712.824 wisatawan,  namun apabila dilihat dari tabel wisatawaan terus 

mengalami peningkatan terjadi pada tahun 2014 sampai 2016. Peningkatan 

wisatawan pada tahun 2014 dan 2015 masing masing  mencapai 4,36%  dan 4,37%. 

Peningkatan wisatawan kota Bandung diikuti dengan banyaknya jumlah wisatawan 

yang menginap pada tahun 2014 sebanyak 3.897.429 orang  atau mengalami 

kenaikan sebesar 10,92% dari tahun sebelumnya 2013.  Pada  tahun 2015 

peningkatan  jumlah wisatawan yang menginap 13,38% atau  4.418.781 orang. 

Peningkatan wisatawan 2016 seharusnya di ikuti dengan jumlah wisatawan yang 

menginap namun sebaliknya mengalami penurunann sebesar 9,38%. Dengan 

meningkatnya kunjungan wisatawan maka semakin meningkat pula kebutuhan 

wisatawan akan tempat menginap oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia 

yang berkualitas dalam mengembangkan potensi pariwisata. 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat terlihat bahwa pertumubuhan kunjungan 

wisatawan di Kota Bandung pada kurun waktu 2012-2016 mengalami penurunan, 
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hal ini harus diantispasi oleh bisnis akomodasi terutama bisnis hotel yang secara 

langsung berhubungan dengan kunjungan wisatawan. Dimana dalam industri 

pariwisata terdapat berbagai jenis bisnis yang menunjang pariwisata yaitu salah 

satunya bisnis perhotelan. Hotel merupakan salah satu tempat beristirahat untuk 

wisatawan mancanegara maupun nusantara, kenyamanan pengunjung hotel dalam 

menggunakan jasa hotel merupakan persyaratan utama,sehingga para pengelola 

hotel harus menciptakan kenyamanan sebaik mungkin agar jasa hunian hotel dapat 

dipertahankan. Berdasarkan data Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata kota Bandung 

sampai dengan tahun 2016 jumlah hotel di Kota Bandung 336 hotel yang terdiri 118 

hotel berbintang dan 218 hotel non berbintang, dengan rincian berdasarkan 

klasifikasi hotel seperti terlihat pada Tabel 1.3.  

Tabel 1.3 

Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Klasifikasi di Kota  Bandung, 2016 

 

Klasifikasi Jumlah Kamar 

Hotel Bintang 5 9 1.870 

Hotel Bintang 4 32 3.651 

Hotel Bintang 3 42 3.507 

Hotel Bintang 2 25 1.500 

Hotel Bintang 1 10    382 

Non Bintang 218 6.041 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2017 

 

Berdasarkan Gambar 1.3 diatas jumlah hotel dengan klasifikasi hotel 

menunjukan bahwa Hotel non bintang mencapai 218 hotel paling banyak dengan 
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6.041 room di bandingkan hotel bintang, sementara hotel bintang 4 mencapai 32 

hotel dengan 3.651 room  sedangkan hotel bintang 5 hanya 9 Hotel dengan 1.870 

room, namun berdasarkan jumlah hotel pada klasifikasi hotel bintang, jumlah hotel 

klasifikasi hotel berbintang, hotel bintang 3 hotel yang paling banyak dengan 

jumlah hotel terbesar yang mencapai 42 hotel dengan 3.507 kamar. 

Berdasarkan tingkat pertumbuhan wisatawan dengan kecenderungan terus 

menurun sementara hotel yang tersedia di kota bandung terus meningkat, sehingga 

hotel- hotel di kota Bandung harus terus mengembangkan berbagai aspek untuk 

meningkatkan kunjungan hotel dan meningkatkan standart mutu pelayanan yang 

optimal bagi para konsumen khususnya. Sehingga dapat meningkatkan tingkat 

Hunian Kamar ( TPK ) sehingga berbagai cara di lakukan untuk memikat daya tarik 

wisatawan untuk menginap di hotel dengan memerhatikan dari aspek pelayanan, 

harga dan fasilitas.  

Berikut gambar 1.2 data Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) Menurut 

Klasifikasi Bintang di Jawa Barat. 

 

 

Gambar 1.2 

35% 

66% 

57% 58% 59% 58% 

Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Bintang 5 Non Bintang

TPK Berdasarkan Klasifikasi Bintang
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Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) Kota Bandung 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung,2017 

 

     Berdasarkan gambar 1.2 menunjukan bahwa pada tahun 2017 tingkat hunian 

hotel bintang 2  paling tinggi mencapai 66% sedangkan yang paling rendah adalah 

Hotel Bintang 1 mencapai TPK 35%  sedangkan untuk Hotel Bintang 3 mencapai 

TPK  57% masih dibawah tingkat penghunian  Hotel bintang 4 dengan TPK 58% 

dan untuk bintang 5 mencapai TPK 59%  demikian pula Non Bintang  mendapatkan 

hasil TPK 58%. 

Malaka Hotel Bandung merupakan salah satu hotel bintang 3 yang bergerak di 

bidang pariwisata atau hospitality industry. Malaka hotel merupakan satu-satunya 

hotel yang memiliki ciri khas bangunan unique yang memiliki nilai jual tinggi yang  

merupakan keunggulan pada masa sekarang ini yang disebut sebagai tempat 

destinasi bagi para Instagramable, sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan 

yang berkunjung ke kota Bandung namun tingkat wisatawan yang menginap di kota 

bandung mengalami penurunan mencapai 9.38% pertahun, sementara tingkat 

hunian Hotel Berbintang 3 masih berada di bawah Hotel Bintang 2, Hotel  Bintang 

4 , dan Hotel Bintang 5. Tidak menutup kemungkinan tingkat pengunian kamar ( 

TPK ) akan tergeser oleh  Hotel Bintang 2, sehingga Malaka Hotel Bandung 

berusaha mengatisipasi dengan menawarkan produk dengan pelayanan terbaiknya 

kepada wisatawan.     

Berdasarkan uraian tersebut Hotel Malaka Bandung seharusnya memiliki 

pertumbuhan tingkat penghunian kamar terus meningkat, namun berdasarkan 
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informasi yang di dapat dari Room Division cenderung menurun seperti terlihat 

pada gambar 1.3.   

 

Gambar 1.3 

Tingkat Occupancy dan Pertumbuhan Rata-Rata TPK Malaka Hotel Bandung, 

2018 

 

Berdasarkan Tabel 1.3 Menunjukan bahwa selama lima tahun terahir rata rata 

occupancy di Malaka Hotel Bandung mengalami penurunan dari sisi tingkat 

penghunian kamar, penurunan  sebesar 7.48% selama lima tahun terakhir, 

penurunan tingkat hunian kamar merupakan bagian dari pada management Malaka 

Hotel Bandung untuk melakukan evaluasi terhadap  kinerja SDM yang dilaporkan 

oleh HR dari evaluasi kinerja setiap tahunya. 

Banyak faktor yang menyebabkan kinerja karyawan Malaka Hotel Bandung, 

hal tersebut seharusnya memberikan dampak positif pada kinerja karyawan Malaka 

Hotel yang masih relative rendah. Bisa dilihat dari table 1.4 hasil penilaian 

kepegawaian karyawan Malaka Hotel Bandung  pada periode tahun 2017. 

Tabel 1.4 

    Hasil Penilaian Karyawan Malaka Hotel Bandung Periode 2017 

 

2013
2014

2015
2016

2017

78%
72%

70%
69%

70%

13.634 
12.668 12.278 12.156 12.183 

Percentase penjualan Tingkat penjualan kamar
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No 
Indikator  

Penilaian Kinerja 

Rank Supervisor Manager 

Skor Grade Skor Grade Skor Grade 

1 Kerja Sama 2.80 C 2.58 C 2.80 C 

2 Tanggung Jawab 2.48 C 2.53 C 2.89 C 

3 Produktivitas 2.33 C 2.61 C 2.77 C 

4 Disiplin  2.41 D 2.41 D 2.48 D 

5 Pengembangan Diri 2.48 D 2.44 D 2.82 C 

6 
Pecapaian Kualitas 

& Kuantitas Kinerja 
2.31 D 2.48 D 2.90 C 

7 Antusias Kerja 2.55 C 2.64 C 2.87 C 

8 
Pengambilan 

Inisiatif 
2.45 D 2.33 D 2.86 C 

9 
Hubungan dengan 

Rekan kerja 
2.49 D 2.45 D 2.48 D 

10 Pemecahan Masalah - - 2.20 D 2.34 D 

11 Kepemimpinan - - 2.30 D 2.26 D 

 Rata - Rata 2.03 D 2.45 D 2.68 D 

Sumber : Bagian kepegawaian / HRD Hotel Malaka  2017 

 
 

 

 

Tabel 1.5 

Kriteria Penilaian Kinerja Karyawan Malaka Hotel Bandung 

 

Grade Jarak Nilai Kategori Nilai 

A 3,50 - 4,00 Sangat Memuaskan 

B 3,00 - 3,49 Memuaskan 

C 2,50 - 2,99 Rata-Rata 

D 2,00 -2,49 Dibawah Rata-Rata 

E 1,50 - 1,99 Kurang 
Sumber : Bagian kepegawaian / HRD Hotel Malaka  2017 

 

 

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel 1.4 dan 1.5 menunjukan karyawan 

Malaka Hotel Bandung selama tahun 2017 pada umumnya masih rendah baik pada 

level Rank & File dengan skor sebesar 2.31 atau termasuk dalam kategori di 

“Dibawah Rata-Rata” dengan indikator terendah Pecapaian Kualitas & Kuantitas 

Kinerja. Berdasarkan Penelitian awal peneliti menduga  bahwa kinerja karyawan 

pada Level Rank & File  di Malaka Hotel Bandung  menunjukkan kinerja yang 
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belum maksimal dilihat dari hasil penilaian evaluasi kerja  dengan hasil penilaian 

“Dibawah Rata-rata” dengan penilaian ”Grade D”. Seperti yang di sampaikan   

Menurut Mathis dan Jackson (2008:20), dalam penilaian kinerja mengahadapi lima 

masalah utama dalam Grade  penilaian yaitu : 

a. Standar kinerja yang tidak jelas, Grade penilaian yang terlalu terbuka 

terhadap interprestasi sebagai gantinya masukan ungkapan deskriptif yang 

mendenifikasikan masing-masing ciri dan apa yang dimaksud dengan 

standar-standar seperti “baik” dan “tidak memuaskan” 

b. Efek halo, masalah yang terjadi dalam penilaian seorang penyelia terhadap 

seorang bawahan pada suatu ciri membiaskan penilaian atas orang itu pada 

ciri lainnya. 

c. Kecenderungan sentral, satu kecenderungan untuk menilai semua karyawan 

dengan cara yang sama, seperti menilai semua mereka pada tingkat rata-

rata. 

d. Terlalu keras atau terlalu longgar. Masalah yang terjadi ketika seorang 

penyelia kecenderungan untuk menilai semua bawahan entah tinggi atau 

rendah 

e. Prasangka, kecenderungan untuk mengikuti perbedaan individual seperti 

usia, ras dan jenis kelamin untuk mempengaruhi tingkat penilaian yang 

diterima para karyawan.  

Menurut Mathis (2008:113) faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu 

kemampuan karyawan untuk pekerjaan tersebut, tingkat usaha yang dicurahkan, 

dan dukungan organisasi yang diterimanya. Sehubungan dengan fungsi manajemen 
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manapun, aktivitas manajemen sumber daya manusia harus dikembangkan, 

dievaluasi, dan diubah apabila perlu sehingga mereka dapat memberikan kontribusi 

pada kinerja kompetitif organisasi dan individu di tempat kerja. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi karyawan dalam bekerja, yaitu kemampuan karyawan untuk 

melakukan pekerjan tersebut, tingkat usaha yang dicurahkan, dan dukungan 

organisasi. 

Sementara katerangan  level Supervisor  menunjukan hasil skor sebesar 27.22 

dengan indikator yang terendah 2.20 Pemecahan Masalah  termasuk dalam kategori 

di “ Dibawah Rata-Rata”  Demikian untuk Level Manager menunjukan hasil skor 

sebesar 29.47 dengan indikator yang terendah 2.26 Kepemimpinan termasuk dalam 

kategori “Dibawah Rata-Rata”, Maka berdasarkan hasil evaluasi diatas, sumber 

daya manusia di Malaka Bandung kinerja  masih relative rendah apabila kondisi ini 

dibiarkan  akan mempengaruhi terhadap kinerja kaaryawan hotel.  

Berdasarkan hasil penelitiannya mengenai Pengaruh kepemimpinan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada bagian food & beverages 

department di  Sheraton Bandung Hotel & Tower bahwa menurut Nana Suryana, 

Siti Haerani dan Muhammad Idrus Taba (2010) menyimpulkan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Sementara itu juga menurut Gede Prawira Utamma Putra dan Made Subudi (2012) 

bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan dan dalam penelitian ini juga menyatakan kepemimpinan merupakan 

faktor dominan yang mempengaruhi kinerja karyawan.  Hubungan antara 

kepemimpinan dan kinerja berbanding lurus, artinya bahwa semakin baik 
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kepemimpinan yang dijalankan dalam perusahaan maka kinerja yang dihasilkan 

juga akan baik.  

Selain itu, berikut ini dicantumkan level kepegawaian yang ada di Malaka 

Hotel Bandung (tabel 1.6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.6 

Level Kepegawaian Hotel Malaka Bandung 2017 

No Level Kepegawaian Jumlah 

1 Level Manager 6 

2 Level Supervisor 6 

3 Level Rank and File 11 

4 Daily Worker 24 

 Total karyawan 47 

Sumber : Bagian kepegawaian / HR Hotel Malaka  2017 

 

Tabel 1.6 Hasil survey awal menunjukan gaya kepemimpinan pada level 

Supervisor dan Manager Hotel Malaka Bandung Pada umumnya masih relative 

rendah  terlihat pada hasil survey pada indikator Inovator   responden dominan 

menyatakan  Kurang Setuju dengan skor rata rata 13.75%  sedangkan hasil survey 

pada indikator Komunikatordi dipersepsi  responden  menyatakan Setuju dengan 

13.75% dan pada indikator  pada Inovator responden masih dominan menyatakan 
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Tidak Setuju dengan skor rata rata 12% demikian juga dengan  indikator  pada 

Kontroler  dipersepsi responden dominan menyatakan  Setuju dengan 10%, 

berdasarkan survey awal dilapangan menyatakan bahwa  indikator Inovator dan Motivator  

masih harus di tingkatkan  guna menunjang gaya kepemimpinan di Hotel Malaka Bandung.    

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan  Para Manager Terhadap Kinerja Karyawan Pada Malaka 

Hotel Bandung” 

 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah  

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar belakang penelitian tersebut, maka diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Kinerja Karyawan Malaka Hotel Bandung masih terendah di identifikasi 

berdasarkan data penilaian kinerja yang menunjukan semua indikator 

penilaian kinerja karyawan masih “Dibawah Rata-Rata” 

2. Kinerja karyawan yang masih relatif rendah disebabkan oleh rendahnya 

gaya kepemimpinan   

3. Penurunan rata-rata tingkat hunian kamar disebabkan oleh rendahnya 

kinerja karyawan 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 



14 
 

 

 

Berdasarkan latar belakang mengenai pengaruh gaya kepemimpinan para 

manager terhadap kinerja karyawan di atas, menunjukkan adanya faktor penting 

dalam upaya perusahaan mencapai tujuannya. Salah satu faktor tersebut yaitu gaya 

kepemimpinan. Hal ini karena gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor 

penting untuk seseorang dalam melakukan pekerjaannya dalam organisasi, dengan 

penerapan gaya kepemimpinan yang tepat dapat membuat karyawan merasa 

nyaman berada di perusahaan serta dapat menjalankan peran serta tugasnya di 

perusahaan dengan maksimal, hal ini tentu dapat memberikan dampak terhadap 

hasil kinerja yang diberikan pada perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan para manager  pada Malaka Hotel 

Bandung? 

2. Bagaimana kinerja karyawan pada Malaka Hotel Bandung? 

3. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan para manager terhadap kinerja 

karyawan pada Malaka Hotel Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

1. Gaya kepemimpinan para manager pada Malaka Hotel. 

2. Kinerja karyawan pada Malaka Hotel. 
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3. Pengaruh gaya kepemimpinan para manager terhadap kinerja karyawan 

pada Malaka Hotel.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana untuk memperoleh gambaran 

mengenai perbandingan teori yang diperoleh selama kuliah dengan keadaan 

yang sebenarnya. 

b. Bagi peneliti, adalah untuk menambah wawasan dan kaidah teori dalam 

implementasinya di industri serta dapat memberikan solusi terstuktur dalam 

memecahkan suatu masalah yang didukung dengan kajian ilmiah. 

c. Bagi pihak lain, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya  

d. Bagi Malaka Hotel Bandung, untuk dapat menjadi salah satu sumber untuk 

meninjau kembali terhadap manajemen sumber daya manusia dan kaitannya 

dengan gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi Malaka Hotel Bandung, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

informasi dan wawasan dalam bidang gaya kepemimpinan dan kinerja 

karyawan. 
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b. Bagi peneliti, adalah untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan 

kinerja karyawan yang dilatar belakangi oleh masalah gaya kepemimpinan 

secara ilmiah. 

c. Bagi pihak lain, memberikan bahan kepustakaan untuk kepentingan 

pencarian referensi penelitian yang sejenis. Diharapkan dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat mengenai relevansi dari gaya kepemimpinan 

dengan kinerja karyawan. 

d. Bagi universitas hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang 

sedang menyusun skripsi. 
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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 
 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Manajemen 

Istilah manajemen mengacu pada kata "to manage" yang berarti mengatur, 

mengurus atau mengelola. Seperti yang terjadi pada banyak bidang studi lainnya 

yang menyangkut human, maka manajemen tergolong yang sulit didefinisikan. 

Beberapa referensi yang penulis peroleh untuk memaparkan definisi 

manajemen dari para pakar manajemen adalah sebagai berikut: 

1. Richard L.Daft (2008:8) 

“Manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang 

efektif dan efisien melalui perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengendalian sumberdaya organisasi”. 

 

2. James A.F. Stoner (Irham Fahmi, 2011:29) 

“Management is the process of planning, organizing, leading and controlling 

the effort of organization member and using all other organizational 

resources to achieve stated organizational goals. Manajemen ialah proses 

perencanaan, organisasi, kepemimpinan dan pengawasan terhadap usaha-

usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber-sumber organisasi 

lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. 

 

3. G.R Terry (Hasibuan, 2009:2) 

“Manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-

tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya”. 
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4. Robert L.Kats (Wibowo, 2009:10) 

“Manajemen merupakan suatu profesi yang menuntut persyaratan tertentu. 

Seorang manajer harus memiliki tiga keahlian atau kemampuan hakiki, yaitu 

kompetensi secara konseptual, sosial (hubungan manusiawi), dan teknikal”. 

 

Manajemen sebagai suatu proses adalah cara sistematis melakukan pekerjaan 

bagi seorang manajer dengan tidak memperdulikan kecakapan tertentu yang saling 

berkaitan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sedangkan manajemen 

dapat juga diartikan sebagai ilmu, karena teori-teori yang terdapat di dalamnya 

mampu menuntun manajer dengan memberikan kejelasan akan apa yang harus 

mereka lakukan pada situasi tertentu dan mampu memprediksi akibat-akibat dari 

keputusan yang diambilnya. Sedangkan manajemen dipandang sebagai profesi 

karena seorang manajer professional harus memiliki kompetensi sebagai dasar 

keahlian khusus, diakui dan dihargai oleh masyarakat dan pemerintah, memiliki 

kode etik, serta berkomitmen dan berdedikasi dalam menekuni pekerjaannya. 

Sekian banyaknya definisi manajemen, namun ada satu yang kiranya dapat 

dijadikan pegangan dalam memahami ilmu manajemen Priyono dan Marnis 

(2008:1) 

“Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan,     

seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

engendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai 

tujuan secara efesien dan efektif”. 

  

Berikut ini akan dijelaskan beberapa bagian spesifik dari definisi manajemen 

diatas Perencanaan, adalah proses pemikiran kegiatan-kegiatan sebelum 

dilaksanakan dengan melibatkan beberapa metoda, logika, bukan hanya sekedar 

dugaan atau firasat melainkan pengambilan keputusan secara ilmiah. Hal ini 
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dilakukan untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan 

kesempatan dan ancaman, menetapkan strategi, kebijakan, dan program. 

(1) Pengorganisasian, adalah proses mengkoordinasikan sumber-sumber 

daya (resources) meliputi manusia, peralatan, bahan, uang, dan waktu. 

Proses ini merupakan aktivitas yang paling menentukan dalam 

keefektifan pencapaian tujuan organisasi. Pada tahap ini dilakukan 

penentuan fungsi, hubungan, dan struktur. Fungsi berupa tugas-tugas 

yang dibagi dalam bentuk garis, staf, dan fungsional. Hubungan meliputi 

tanggung jawab dan wewenang. Sedangkan struktur terbagi menjadi 

bentuk vertikal atau horizontal. 

(2) Pengarahan, merupakan proses memberikan arahan, prosedur kerja bagi 

karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan cara yang paling 

baik, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi terlaksananya 

aktivitas yang telah ditetapkan. 

(3) Pengawasan, diartikan sebagai proses pembenaran apabila aktivitas 

melenceng dari tujuan organisasi. Sehingga proses ini diharapkan 

mampu menjamin keberlangsungan organisasi mencapai tujuannya dan 

keefektifan manajemen dapat terukur. 

(4) Efesiensi, merupakan bagian penting dalam manajemen, sebab 

menyangkut masukan dan keluaran. Apabila keluaran yang dapat Anda 

hasilkan menunjukkan harga yang lebih besar dari masukan, maka Anda 

telah meningkatkan efesiensi. Sumber masukan diantaranya adalah 

manusia, uang, dan peralatan. Oleh karena itu, manajemen menaruh 
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perhatian untuk meminimal biaya sumber daya (masukan) tersebut untuk 

menghasilkan keluaran yang optimal. Sehingga, dari sudut pandang ini, 

efesiensi sering dikatakan sebagai “melakukan segala sesuatunya secara 

tepat” (do the things right), artinya tidak memboroskan sumber-sumber. 

(5) Efektivitas, adalah pasangan sejati dari efesiensi. Karena tidak cukup 

hanya efesien tetapi harus efektif, artinya penyelesaian kegiatan 

diharapkan mampu mencapai tujuan organisasi. Manakala manajer 

mencapai sasaran organisasi mereka, kita mengatakan bahwa mereka 

berhasil guna (efektif). Sehingga efektivitas dilukiskan sebagai 

“melakukan hal-hal yang tepat” (do the right things). 

 

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai manajemen diatas, maka 

manajemen merupakan sebuah metode yang didalamnya mencakup serangkaian 

proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta  

pengawasan yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditentukan bersama. 

 

2.1.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Organisasi merniliki berbagai macam sumber daya sebagai ‘input’ untuk 

diubah menjadi ‘output’ berupa produk barang atau jasa. Sumber daya tersebut 

meliputi modal atau uang, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode atau 

strategi yang digurunakan untuk beroperasi, manusia dan sebagainya. Di antara 
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berbagai macam sumber daya tersebut, manusia atau sumber daya manusia (SDM) 

merupakan elemen yang paling penting. Untuk merencanakan, mengelola dan 

mengendalikan sumber daya manusia dibutuhkan suatu alat manajerial yang disebut 

manajemen sumber daya manusia (MSDM).  MSDM dapat dipahami sebagai suatu 

proses dalam organisasi serta dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan (policy). 

Sebagai suatu proses, Cushway dalam Priyono dan Marnis (2008:4) 

mendefinisikan “MSDM sebagai bagian dari proses yang membantu organisasi 

mencapai tujuannya” Sementara itu, Schuler dkk dalam Priyono dan Marnis 

(2008:9) mengartikan MSDM dalam rumusan seperti berikut ini: 

“Manajemen Sumber Daya Manusia/MSDM merupakan pengakuan tentang 

pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang 

sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan 

penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM 

tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, 

organisasi dan masyarakat.” 
 

Fokus MSDM terletak pada upaya mengelola SDM di dalam dinamika 

interaksi antara organisasi-pekerja yang acap memiliki kepentingan berbeda. 

Menurut Stoner dalam Priyono dan Marnis (2008:4-5) MSDM meliputi 

penggunaan SDM secara produktif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi dan 

pemuasan kebutuhan pekerja secara individual.  

James A.F. Stoner (2011:50) menambahkan bahwa karena berupaya 

mengintegrasikan kepentingan orgarnisasi dan pekerjanya, maka MSDM lebih dari 

sekadar seperangkat kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi SDM organisasi. 

MSDM adalah kontributor utama bagi keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, jika 

MSDM tidak efektif dapat menjadi hambatan utama dalam memuaskan pekerja dan 

keberhasilan organisasi. 
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Sedangkan dalam pengertiannya sebagai kebijakan, MSDM dimaksudkan 

sebagai suatu sarana untuk memaksimalkan efektifitas organisasi dalam mencapai 

tujuannya. Definisi MSDM menurut Guest dalam Priyono dan Marnis (2008:5) 

adalah: 

“Kebijakan yang diambil organisasi dalam mengelola SDM-nya diarahkan 

pada penyatuan elemen-elemen organisasional, komitmen pekerja, 

kelenturan organisasi dalam beroperasi serta pencapaian kualitas hasil kerja 

secara maksimal.” 

 

Dengan merujuk pada pengertian tersebut, ukuran efektifitas kebijakan 

MSDM yang dibuat dalam berbagai bentuknya dapat diukur pada seberapa jauh 

organisasi mencapai kesatuan gerak seluruh unit organisasi, seberapa besar 

komitmen pekerja terhadap pekerjaan dan organisasinya, sampai sejauh mana 

organisasi toleran dengan perubahan sehingga mampu membuat keputusan dengan 

cepat dan mengambil langkah dengan tepat, serta seberapa tinggi tingkat kualitas 

output yang dihasilkan organisasi. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka manajemen sumber daya manusia 

merupakan metode yang digunakan dalam mengelola sumber daya manusia yang 

tersedia dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

 

2.1.2.2 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Terdapat beberapa macam fungsi utama MSDM. Priyono dan Marnis 

(2008:6-8) mengemukakan 5 fungsi MSDM, yaitu: 

(1) Perencanaan untuk kebutuhan SDM 

Fungsi perencanaan kebutuhan SDM meliputi dua kegiatan utama, yaitu: 
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1. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam 

jangka pendek maupun panjang; 

2. Analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, 

pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan. 

Kedua fungsi tersebut sangat esensial dalam melaksanakan kegiatan MSDM 

secara efektif. 

(2) Staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi 

Setelah kebutuhan SDM ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengisi 

formasi yang tersedia. Dalam tahapan pengisian staf ini terdapat dua kegiatan yang 

diperlukan, yaitu: 

1. Penarikan (rekrutmen) calon atau pelamar pekerjaan 

2. Pemilihan (seleksi) para calon atau pelamar yang dinilai paling memenuhi 

syarat. 

Umumnya rekrutmen dan seleksi diadakan dengan memusatkan perhatian pada 

ketersediaan calon tenaga kerja baik yang ada di luar organisasi (eksternal) maupun 

dari dalam organisasi (internal).  

(3) Penilaian kinerja 

Kegiatan ini dilakukan setelah calon atau pelamar dipekerjakan dalam kegiatan 

organisasi. Organisasi menentukan bagaimana sebaiknya bekerja dan kemudian 

memberi penghargaan atas kinerja yang dicapainya. Sebaliknya organisasi juga 

harus menganalisis jika terjadi kinerja negatif dimana pekerja tidak dapat mencapai 

standar kinerja yang ditetapkan. Dalam penilaian kinerja ini dilakukan dua kegiatan 

utama, yaitu: 
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1. Penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja 

2. Analisis dan pemberian motivasi perilaku pekerja 

Kegiatan penilaian kinerja ini dinilai sangat sulit baik bagi penilai maupun 

yang dinilai. Kegiatan ini rawan dengan munculnya konflik. 

(4) Perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja 

Saat ini pusat perhatian MSDM mengarah pada tiga kegiatan strategis, yaitu: 

1. Menentukan, merancang dan mengimplementasikan program pelatihan dan 

pengembangan SDM guna meningkatkan kemampuan dan kinerja 

karyawan. 

2. Memperbaiki kualitas lingkungan kerja, khususnya melalui kualitas 

kehidupan kerja dan program-program perbaikan produktifitas 

3. Memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan 

keselamatan pekerja. 

Salah satu outcome yang dapat diperoleh dari ketiga kegiatan strategis tersebut 

adalah peningkatan atau perbaikan kualitas fisik dan non-fisik lingkungan kerja. 

(5) Pencapaian efektifitas hubungan kerja  

Setelah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat terisi, organisasi kemudian 

mempekerjakannya, memberi gaji dan memberi kondisi yang akan membuatnya 

merasa tertarik dan nyaman bekerja. Untuk itu organisasi juga harus membuat 

standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dapat diwujudkan. Dalam hal ini 

terdapat tiga kegiatan utama, yaitu: 

1. Mengakui dan menaruh rasa hormat (respek) terhadap hak-hak pekerja 
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2. Melakukan tawar-menawar (bargaining) dan menetapkan prosedur 

bagaimana keluhan pekerja disampaikan 

3. Melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan MSDM. 

Persoalan yang harus diatasi dalam ketiga kegiatan utama tersebut sifatnya 

sangat kritis. Jika organisasi tidak berhati-hati dalam menangani setiap persoalan 

hak-hak pekerja maka yang muncul kemudian adalah aksi-aksi protes seperti 

banyak terjadi di banyak perusahaan di Indonesia. 

 

2.1.2.3 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

 Tujuan MSDM secara tepat sangatiah sulit untuk dirumuskan karena 

sifatnya bervariasi dan tergantung pada pentahapan perkembangan yang terjadi 

pada masing-masing organisasi. 

Menurut Cushway dalam Priyono dan Marnis (2008:8-9), tujuan MSDM 

meliputi: 

a. Memberi pertimbangan rnanajemen dalam membuat kebijakan SDM 

untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi 

dan berkinerja. 

b. Memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi 

kewajiban pemekerjaan secara legal. 

a. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM 

yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya 

b. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan 

strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. 

c. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini 

mencapai tujuannya. 

d. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja 

untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam 

mencapai tujuannya. 

e. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen 

organisasi. 

f. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam 

manajemen SDM. 
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Sementara itu menurut Schuler et al dalam Priyono dan Marnis (2008:910) 

Setidaknya MSDM memiliki tiga tujuan utama yaitu: 

a. Memperbaiki tingkat produktifitas. 

b. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja. 

c. Meyakinkan bahwa organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. 

Produktifitas merupakan sasaran organisasi yang sangat penting. Dalam hal 

ini MSDM dapat berperan dalam meningkatkan produktifitas organisasi. 

Organisasi yang telah mencapai tingkat produktifitas tinggi di dalamnya terdapat 

praktek MSDM yang unik. Keunikan tersebut menunjuk secara khusus pada suatu 

keadaan dimana: 

a. Organisasi membatasi peran SDM menurut tingkat partisipasinya di 

dalam pembuatan keputusan bisnis yang mengimplementasikan strategi 

bisnis. 

b. Organisasi memfokuskan penggunaan sumber daya yang tersedia 

dicurahkan pada fungsi-fungsi SDM dalam merigatasi setiap masalah 

sebelum menambah program baru atau mencari sumber daya tambahan. 

c. Staff SDM organisasi berinisiatif untuk membuat program dan 

berkomunikasi dengan manajemen lini. 

d. Manajemen lini berbagi tanggung jawab untuk seluruh program SDM. 

e. Staff perusahaan berbagi tanggung jawab untuk perumusan kebijakan 

SDM dan administrasi program pada seluruh tingkatan organisasional. 

 

2.1.3 Gaya Kepemimpinan  
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2.1.3.1 Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakan 

dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses 

untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela atau 

sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat menggeraakkan orang karena ancaman, 

penghargaan, otoritas, dan bujukan. 

Berikut ini dikemukakan mengenai pendapat beberapa ahli tentang 

kepemimpinan: 

Yukl yang dialihbahasakan oleh Supriyanto (2009:8), menyatakan: 

“Proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju 

dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara 

efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk 

mencapai tujuan bersama.” 

 

Menurut Thoha (2010:69) Menyatakan: 

 

“Kepemimpinan adalah sifat, karakter, atau cara seseorang dalam upaya 

membina dan menggerakkan seseorang atau sekelompok orang agar mereka 

bersedia, komitmen dan setia untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya”. 

 

Robbins yang dialih bahasakan oleh Molan (2008:36), mengemukakan 

bahwa “Kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok 

kearah tercapainya tujuan”. 

 

Menurut Hasibuan (2008:170) Kepemimpinan adalah  

“Cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau 

bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan 

organisasi”. 

 

Kemudian Mulyadi dan Rivai (2009:2) menjelaskan bahwa  
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“Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam menentukan 

tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, 

mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu 

juga mempengaruhi interprestasi mengenai pristiwa-pristiwa para 

pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai 

sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan 

dukungan dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau 

organisasi” 

 

Berdasarkan kutipan di atas, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang 

dalam menggerakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. 

 

2.1.3.2 Pengertian Gaya Kepemimpinan  

Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan organisasi 

karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit mencapai tujuan organisasi. Jika 

seorang pemimpin berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain, maka orang 

tersebut perlu memikirkan gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan adalah 

bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan 

bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang 

mungkin sedang mengamati dari luar. 

Tampubolon (2007:18), mengemukakan bahwa  

“Gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi 

dari falsafah, ketrampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang 

pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya”. 

Menurut Mulyadi dan Rivai (2009:42) 

 “Gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang 

pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya 

serta menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah, 

keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari perilaku seseorang”. 
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Menurut Thoha (2010:52) Gaya kepemimpinan adalah 

 “Suatu norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang 

tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat”. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan seseorang adalah perilaku yang dilakukan dan ditunjukan oleh 

pemimpin di dalam memberikan pengarahan terhadap bawahannya dengan rasa 

mempercayai bawahan juga memuat bagaimana cara berkerjasama dengan 

bawahannya dalam mengambil keputusan, pembagian tugas dan wewenang 

bagaimana cara berkomunikasi dan bagaimana hubungan diantara pemimpin dan 

bawahanya tersebut. 

 

2.1.3.3 Teori Kepemimpinan 

Dalam Mulyadi dan Rivai (2009:7) dikemukakan beberapa teori 

kepemimpinan, yaitu: 

1. Teori Sifat 

Teori ini memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat 

yang tampak dari pemimpin. Asumsi dasar dari teori ini adalah keberhasilan 

pemimpin disebabkan karena sifat atau karakteristik, dan kemampuan yang luar 

biasa yang dimiliki seorang pemimpin, dan oleh sebab itu seseorang dirasa layak 

untuk memimpin. Adapun sifat atau karakteristik, dan kemampuan yang luar biasa 

yang dimiliki seorang pemimpin, antara lain: 

a. Inteligensia. 

Seorang pemimpin memiliki kecerdasan diatas para bawahannya. Pemimpin 

dengan kecerdasannya itulah dapat mengatasi masalah yang timbul dalam 
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organisasi, dengan cepat mengetahui permasalahan apa yang timbul dalam 

organisasi, menganalisis setiap permasalahan, dan dapat memberikan solusi 

yang efektif, serta dapat diterima semua pihak. 

b. Kepribadian. 

Seorang pemimpin memiliki kepribadian yang menonjol yang dapat dilihat 

dan dirasakan bawahannya, seperti:  

1. Memiliki sifat percaya diri, dan rasa ingin tau yang besar. 

2. Memiliki daya ingat yang kuat. 

3. Sederhana, dan dapat berkomunikasi dengan baik kepada semua pihak. 

4. Mau mendengarkan masukan (ide), dan kritikan dari bawahan. 

5. Peka terhadap perubahan globalisasi, baik itu perubahan lingkungan, 

teknologi, dan prosedur kerja. 

6. Mampu beadaptasi dengan perubahan-perubahan yang timbul. 

7. Berani dan tegas dalam melaksanakan tugas pokoknya, dan dalam 

mengambil sikap, serta mengambil keputusan bagi kepentingan organisasi 

dan pegawainya. 

8. Mampu menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam organisasi. 

 

c. Karakteristik fisik. 

Seorang pemimpin dikatakan layak menjadi pemimpin dengan melihat 

karakteristik fisiknya, yaitu: usia, tinggi badan, berat badan, dan penampilan. 

2. Teori perilaku 
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Dalam teori ini perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang bisa dipelajari. 

Jadi seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan meraih 

keefektifan dalam memimpin. Teori ini memusatkan perhatiannya pada dua aspek 

perilaku kepemimpinan, yaitu: fungsi kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan. 

Terdapat dua fungsi kepemimpinan, yaitu: 

a. Fungsi yang berorientasi tugas. 

b. Fungsi yang berorientasi orang atau pemeliharan kelompok (sosial). 

3. Teori situasional 

Merupakan suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan 

bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi 

sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ataupun 

teori ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam 

perilaku manusia. 

 

2.1.3.4 Jenis Gaya Kepemimpinan 

Robins yang dialihbahasakan oleh Molan (2008:127) mengidentifikasi 

empat jenis gaya kepemimpinan antara lain: 

 

1. Gaya kepemimpinan kharismatik 

Para pengikut terpacu kemampuan kepemimpinan yang heroik atau yang 

luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu pemimpin mereka. 

Terdapat lima karakteristik pokok pemimpin kharismatik: 
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a. Visi dan artikulasi. Dia memiliki visi ditujukan dengan sasaran ideal yang 

berharap masa depan lebih baik daripada status quo, dan mampu 

mengklarifikasi pentingnya visi yang dapat dipahami orang lain. 

b. Rasio personal. Pemimpin kharismatik bersedia menempuh risiko personal 

tinggi, menanggung biaya besar, dan terlibat ke dalam pengorbanan diri 

untuk meraih visi.  

c. Peka terhadap lingkungan. Mereka mampu menilai secara realistis kendala 

lingkungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat perubahan. 

d. Kepekaan terhadap kebutuhan pengikut. Pemimpin kharismatik perseptif 

(sangat pengertian) terhadap kemampuan orang lain dan responsif terhadap 

kebutuhan dan perasaan mereka. 

e. Perilaku tidak konvensional. Pemimpin kharismatik terlibat dalam perilaku 

yang dianggap baru dan berlawanan dengan norma. 

2. Gaya kepemimpinan transaksional 

Pemimpin transaksional merupakan pemimpin yang memandu atau 

memotivasi para pengikut mereka menuju sasaran yang ditetapkan dengan 

memperjelas persyaratan peran dan tugas. Gaya kepemimpinan transaksional lebih 

berfokus pada hubungan pemimpin-bawahan tanpa adanya usaha untuk 

menciptakan perubahan bagi bawahannya. Terdapat empat karakteristik pemimpin 

transaksional: 

a. Imbalan kontingen: kontrak pertukaran imbalan atas upaya yang dilakukan, 

menjanjikan imbalan atas kinerja baik, mengakui pencapaian. 
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b. Manajemen berdasar pengecualian (aktif): melihat dean mencari 

penyimpangan dari aturan dan standar, menempuh tindakan perbaikan. 

c. Manajemen berdasar pengecualian (pasif): mengintervensi hanya jika 

standar tidak dipenuhi 

d. Laissez-Faire: melepas tanggung jawab, menghindari pembuatan 

keputusan. 

4. Gaya kepemimpinan transformasional 

Pemimpin transformasional mencurahkan perhatian pada hal-hal dan 

kebutuhan pengembangan dari masing-masing pengikut, Pemimpin 

transformasional mengubah kesadaran para pengikut akan persoalan-persoalan 

dengan membantu mereka memandang masalah lama dengan cara-cara baru, dan 

mereka mampu menggairahkan, membangkitkan, dan mengilhami para pengikut 

untuk mengeluarkan upaya ekstra demi mencapai sasaran kelompok. Model 

kepemimpinan yang berkembang pesat pada dua dekade terakhir ini lebih 

didasarkan pada upaya pemimpin mengubah berbagai nilai, keyakinan, dan 

kebutuhan para bawahan.  

Menurut Tjiptono (2011:27), 

 “Kepemimpinan transformasional adalah perspektif jangka panjang, 

dimana tidak hanya menekankan perhatian pada situasi sekarang tetapi 

juga memperhatikan situasi masa yang akan datang”. 

 

Kepemimpinan transformasional dapat didefinisikan sebagai 

kepemimpinan yang mampu membuat perubahan organisasi. Menurut Pawar dan 

Eastman dalam Pareke (2011:45), pemimpin transformasional menciptakan suatu 
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visi organisasional yang dinamis yang sering dibutuhkan untuk menciptakan 

inovasi. 

Terdapat empat karakteristik pemimpin transformasional: 

a. Kharisma: memberikan visi dan rasa atas misi, menanamkan kebanggaan, 

meraih penghormatan dan kepercayaan. 

b. Inspirasi: mengkomunikasikan harapan tinggi, menggunakan symbol untuk 

memfokuskan pada usaha, menggambarkan maksud penting secara 

sederhana. 

c. Stimulasi intelektual: mendorong intelegensia, rasionalitas, dan pemecahan 

masalah secara hati-hati. 

d. Pertimbangan individual: memberikan perhatian pribadi, melayani 

karyawan secara pribadi, melatih dan menasehati. 

5. Gaya kepemimpinan visioner 

Kemauan menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel, 

dan menarik mengenai masa depan organisasi atau unit organisasi yang tengah 

tumbuh dan membaik dibanding saat ini. Visi ini jika diseleksi dan 

diimplementasikan secara tepat, mempunyai kekuatan besar sehingga bisa 

mengakibatkan terjadinya lompatan awal ke masa depan dengan membangkitkan 

keterampilan, bakat, dan sumber daya untuk mewujudkannya.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan 

salah satu dari empat gaya di atas dan dengan memperhitungkan faktor-faktor 

seperti yang diuraikan tersebut, seorang pemimpin harus berusaha untuk 

mempengaruhi persepsi para karyawan atau bawahannya dan mampu memberikan 
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motivasi kepada mereka, dengan cara mengarahkan mereka pada kejelasan tugas-

tugasnya, pencapaian tujuan, kepuasan kerja dan pelaksanaan kerja yang efektif. 

 

2.1.3.5 Syarat-Syarat Kepemimpinan 

Seorang pemimpin bukanlah hanya seorang yang dapat memimpin saja 

tetapi harus dikembangkan lagi yaitu kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh 

seorang pemimpin itu sendiri, salah satu yang harus dimiliki seorang pemimpin 

adalah syarat-syarat kepemimpinan yang akan dikemukakan oleh Kartono 

(2009:31) bahwa kemampuan pemimpin dan syarat yang harus dimiliki adalah : 

1. Kemandirian, berhasrat untuk melakukan tindakan secara individual 

(individualisme) 

2. Besarnya rasa keingintahuan, untuk mengetahui sesuatu yang belum dia ketahui. 

3. Multi terampil atau memiliki kepandaian beraneka ragam. 

4. Memiliki rasa humor, antusiasme tinggi, suka berkawan. 

5. Perfeksionis, serta ingin mendapatkan yang sempurna. 

6. Mudah menyesuaikan diri, adaptasi tinggi. 

7. Sabar namun ulet. 

8. Waspada, peka, jujur, optimis, berani, gigih, dan realistis. 

9. Komunikatif serta pandai berbicara atau berpidato. 

10. Berjiwa wiraswasta. 

11. Sehat jasmani, dinamis, sanggup dan suka menerima tugas yang berat, 

12. Berani menggambil resiko. 

13. Tajam firasatnya dan adil pertimbangannya. 
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14. Berpengetahuan luas dan haus akan ilmu pengetahuan. 

15. Memiliki motivasi tinggi, dan menyadari target atau tujuan hidupnya yang 

ingin dicapai, dibimbing idealisme tinggi. 

16. Punya imajinasi tinggi, daya komunikasi, dan daya inovasi. 

 

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemimpin yang 

ideal adalah pemimpin yang berpengetahuan luas, adil, jujur, optimis, gigih, ulet, 

bijaksana, mampu memotivasi diri sendiri, memiliki hubungan yang baik dengan 

bawahan dimana semua ini diperoleh dari pengembangan keperibadiannya 

sehingga seorang pemimpin memiliki nilai tambah tersendiri dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. 

 

2.1.3.6  Dimensi dan Indikator Gaya Kepemimpinan  

Menurut Thoha (2010:52), dimensi kepemimpinan dapat dilihat dari, fungsi 

kepemimpinan dalam hubungannya dengan peningkatan aktivitas dan efisiensi 

organisasi, yaitu: 

 

 

1. Fungsi kepemimpinan sebagai inovator 

1. Kemampuan pimpinan dalam berinovasi 

2. Kemampuan pimpinan dalam konseptual yang keseluruhannya dilaksanakan 

dalam upaya mempertahankan dan atau meningkatkan kinerja perusahaan 

2. Fungsi kepemimpinan sebagai komunikator 
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1. Kemampuan menyampaikan maksud dan tujuan komunikasi 

2. Kemampuan pimpinan dalam memahami, mengerti dan mengambil intisari 

pembicaraan 

3. Fungsi kepemimpinan sebagai motivator 

1. Kemampuan pimpinan mendorong pegawai untuk bekerja sesuai tanggung 

jawabnya 

2. Kemampuan pimpinan memberikan sumbangan terhadap keberhasilan 

pencapaian tujuan organisasi 

4. Fungsi kepemimpinan sebagai kontroler 

1. Kemampuan pimpinan dalam melakukan pengawasan 

2. Kemampuan pimpinan dalam pemakaian sumber daya 

 

 

2.1.4 Kinerja Karyawan  

2.1.4.1 Pengertian  

Mangkunegara (2009:9) menyatakan bahwa istilah kinerja berasal dari kata 

job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Sebagai suatu organisasi, Perusahaan ingin berkembang dan bertahan 

terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan organisasi. Suatu organisasi yang 

berhubungan langsung dengan publik memerlukan kinerja yang baik sehingga mutu 
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pelayanan yang diberikan dapat memuaskan pelanggan. Kinerja yang baik 

merupakan salah satu sasaran organisasi dalam mencapai produktifitas kerja yang 

tinggi. Tercapainya kinerja yang baik tidak terlepas dari kualitas sumber daya 

manusia yang baik pula (Khaerul Umam, 2010:23).  

Robert L.Mathis dan John H. Jackson dalam Khaerul Umam (2010:49), 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu yaitu:  

1. Kemampuan  

2. Motivasi  

3. Dukungan yang diterima  

4. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan  

5. Hubungan dengan organisasi  

Penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi karyawan pada 

organisasi tempat mereka bekerja. Menurut Bambang Wahyudi dalam Khaerul 

Umam (2010:21) penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara 

periodik dan sistematis tentang prestasi kerja seorang karyawan, termasuk potensi 

pengembangannya.  
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2.1.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

Faktor-faktor penentu pencapaian prestasi kerja atau kinerja individu dalam 

organisasi menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2010:113) adalah sebagai 

berikut:  

1. Faktor Individu  

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki 

integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya 

(jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis 

dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. 

Konsentrasi yang baik ini merupakanmodal utama individu manusia 

untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara 

optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari 

dalam mencapai tujuan organisasi.  

2. Faktor Lingkungan Organisasi 

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu 

dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang 

dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, 

target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan 

kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan 

fasilitas kerja yang relatif memadai. 
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2.1.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Menurut Keith Davis dalam Mangkunegara (2009:67), faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor 

motivasi (motivation) yaitu:  

1. Faktor Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pegawai 

yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110 – 120) dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 

sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. 

Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai 

dengan keahliannya (the right man in the right place, the right man on the 

right job).  

2. Faktor Motivasi  

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri 

pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap 

mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk 

berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Menurut Keith Davis, 

sikap mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik 

(siap secara mental, fisik, tujuan, dan situasi). Artinya, seorang pegawai 

harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama, dan target 

kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan, dan menciptakan situasi 

kerja.  
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2.1.4.4 Penilaian Kinerja Karyawan  

Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan perusahaan 

secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi 

sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Adanya penilaian kinerja, 

perusahaan akan mengetahui mana karyawan yang berkualitas dan dapat 

meningkatkan daya saing perusahaan dan mana karyawan yang akan menghambat 

pertumbuhan perusahaan. Menurut Sofyandi (2008 : 35) tujuan penilaian kinerja 

(performance appraisal) adalah menghasilkan informasi yang akurat tentang 

perilaku dan kinerja anggota organisasi. Semakin akurat informasi yang dihasilkan 

oleh sistem penilaian kinerja, semakin besar potensi nilainya bagi organisasi. 

Sofyandi (2008 : 35) juga menjelaskan terdapat dua pendekatan dalam penilaian 

kinerja yaitu evaluasi yang bertujuan untuk menilai kinerja masa lalu sebagai basis 

untuk pelaksanaan keputusan-keputusan personalia, sedangkan pendekatan lainnya 

yaitu pengembangan yang betujuan untuk memotivasi dan mengarahkan kinerja 

individu dan upaya-upaya pengembangan karir. 

 

2.1.4.5 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja  

Menurut Bangun (2012:232), tujuan dan manfaat penilaian kinerja 

diantaranya adalah:  

1. Evaluasi antar individu dalam organisasi  

Penilaian kinerja dapat bertujuan untuk menilai kinerja setiap individu dalam 

organisasi tujuan ini dapat memberi manfaat dalam menentukan jumlah dan jenis 

kompensasi yang merupakan hak bagi setiap individu dalam organisasi. 
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2. Pengembangan diri setiap individu dalam organisasi  

Penilaian kinerja dalam organisasi ini bermanfaat untuk pengembangan 

karyawan. Setiap individu dalam organisasi dinilai kinerjanya, bagi karyawan 

yang memiliki kinerja rendah perlu dilakukan pengembangan baik melalui 

pendidikan maupun pelatihan. 

3. Pemeliharaan sistem  

Berbagai sistem yang ada dalam organisasi, setiap subsistem yang ada saling 

berkaitan antara satu subsistem lainya. Salah satu subsistem yang tidak berfungsi 

dengan baik akan menggangu jalannnya subsistem yang lain. Oleh karena itu, 

sistem dalam organisasi perlu dipelihara dengan baik. 

4. Dokumentasi  

Penilaian kinerja akan memberi manfaat sebagai dasar tindak lanjut dalam posisi 

pekerjaan karyawan di masa yang akan datang. Manfaat penilaian kinerja disini 

berkaitan dengan keputusan-keputusan manajemen sumber daya manusia, 

pemenuhan secara legal manajemen sumber daya manusia, dan sebagai kriteria 

untuk pengujian validitas.  

 

2.1.4.6 Dimensi dan Indikator Kinerja Karyawan  

Ukuran secara kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan tingkatan 

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan adalah merupakan 

indikator dari suatu kinerja. Indikator kinerja haruslah merupakan sesuatu yang 

dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat 

tingkat kinerja. Kegunaan indikator dari kinerja tersebut adalah untuk melihat 
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bahwa kinerja dari setiap hari dalam perusahaan dan perorangan terus mengalami 

peningkatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Mathis & Jackson (2011:378) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya 

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai dalam mengemban 

tugasnya. Menurut Mathis & Jackson (2011:378) kinerja karyawan umumnya dapat 

dinilai dari beberapa kriteria sebagai berikut: 

1. Hard Skill, yang terdiri dari kuantitas dan kualitas. 

2. Soft Skill, yang terdiri dari ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan 

bekerja sama. 

Menurut Mathis & Jackson (2011:379) indikator kinerja meliputi:  

a. Kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan dan dinyatakan dalam istilah 

seperti: unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kuantitas yang diukur 

dari persepsi pegawai terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta 

hasilnya.  

b. Kualitas, dimana kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan pegawai.  

c. Jangka waktu, yaitu tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang 

telah ditentukan. Jangka waktu diukur dari pegawai menerima tugas sampai 

menjadi output. 

d. Kehadiran di tempat kerja, yaitu sejauh mana karyawan tepat waktu, mengamati 

periode istirahat/makan yang ditentukan dan catatan kehadiran secara 

keseluruhan.  
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e. Sikap kooperatif, yaitu karyawan dapat bekerja sama dengan pimpinan maupun 

rekan kerja agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. 

 

2.1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai gaya kepemimpinan dan kinerja telah dilakukan oleh 

banyak peneliti, diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Siswanto & Hamid (2017) mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan (Studi pada karyawan divisi 

Human Resources Management Compensation and Benefits PT Freeport 

Indonesia) menyebutkan bahwa secara parsial berdasarkan pada hasil uji 

terdapat empat variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan yaitu Gaya Kepemimpinan Instruksi, Gaya 

Kepemimpinan Konsultasi, Gaya Kepemimpinan Partisipasi dan Gaya 

Kepemimpinan Delegasi. Hasil penelitian menunjukkan Gaya 

Kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan 

terhadap Kinerja Karyawan. Selain itu, gaya Kepemimpinan Konsultasi 

mempunyai pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan variabel 

lainnya. 

2. Penelitian oleh Saputro dan Siagian (2017) mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui variabel intervening 

motivasi kerja di Head Office PT Marifood menyatakan bahwa hasil analisis 

membuktikan gaya kepemimpinan di Head Office PT Marifood tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini disebabkan 
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karena dalam mempengaruhi kinerja karyawan harus ada motivasi kerja yang 

tinggi dari dalam diri karyawan seperti tingkat kegigihan dan tingkat usaha 

yang dimiliki oleh karyawan maupun motivasi yang diberikan oleh seorang 

pemimpin sehingga berdampak pada kinerja karyawan. Selain itu, gaya 

kepemimpinan di Head Office PT Marifood berpengaruh secara signifikan 

terhadap motivasi kerja. Hal ini disebabkan karena para kepala bagian di 

Head Office PT Marifood memiliki gaya kepemimpinan demokratis yang 

cenderung untuk memberikan dorongan kepada karyawan sehingga dapat 

meningkatkan motivasi kerja yang ada dalam diri karyawan. Kemudian 

motivasi kerja karyawan di Head Office PT Marifood berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini disebabkan karena karyawan 

memiliki tingkat kegigihan yang tinggi sehingga karyawan memiliki inisiatif 

untuk menyelesaikan pekerjaan. 

3. Penelitian oleh Tamara (2016) mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di Kantor Pusat PDAM Kota 

Samarinda menyatakan bahwa Direktur bagian Umum dan Keuangan di 

Kantor Pusat PDAM Samarinda mengarah pada gaya kepemimpinan 

partisipatif yang memiliki kecenderungan untuk selalu mengajak bawahan 

dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Motivasi kerja 

karyawan dan kinerja karyawan tergolong tinggi. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa hgya kepemimpinan partisipatif memiliki pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Selain itu, motivasi kerja memiliki pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Kemudian gaya kepemimpinan dan motivasi 
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kerja secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Menurut 

penelitian, motivasi kerja memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan 

gaya kepemimpinan dalam meningkat kinerja karyawan. 

4. Penelitian oleh Saputra (2014) mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 

Padang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja 

karyawan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang. Selain itu, Terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang. Terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang. Dan kemudian 

secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel 

gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang. 

5. Penelitian oleh Luthfi, Susilo & Riza (2014) mengenai pengaruh motivasi 

terhadap kinerja karyawan (Studi Pada PT Elsiscom Prima Karya, Kantor 

Perwakilan Surabaya) menyatakan bahwa Motivasi terdiri dari Kebutuhan 

Eksistensi, Kebutuhan Hubungan Sosial, & Kebutuhan Pertumbuhan. Secara 

parsial dan simultan variabel kebutuhan eksistensi, kebutuhan hubungan 

sosial dan kebutuhan pertumbuhan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan di PT Elsiscom Prima Karya, Kantor Perwakilan 

Surabaya. Dan diantara variabel kebutuhan eksistensi, kebutuhan hubungan 
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sosial dan kebutuhan pertumbuhan, variabel kebutuhan eksistensi memiliki 

pengaruh yang dominan terhadap kinerja karyawan PT Elsiscom Prima 

Karya, Kantor Perwakilan Surabaya. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola tingkah laku yang disukai 

pemimpin dalam mengarahkan dan mempengaruhi pekerjanya. Setiap pemimpin 

memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Pemimpin dapat melaksanakan 

pekerjaannya dengan baik apabila pemimpin tersebut dapat menyesuaikan diri 

dengan situasi kerja yang dihadapinya. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2008:135), jika karyawan kurang berprestasi 

maka sulit bagi organisasi atau perusahaan memperoleh hasil yang maksimal. Hal 

ini mengharuskan pemimpin menggunakan kewenangannya untuk mengubah sikap 

dan perilaku karyawan sehingga mereka mau berkerja dengan giat serta 

berkeinginan mencapai hasil kerja optimal. Untuk mempengaruhi sikap dan 

perilaku karyawan, pemimpin harus turut mengupayakan dalam meningkatkan 

kinerja karyawan untuk dapat mendorong karyawan menumbuhkan keinginan 

bekerja dengan baik di perusahaan. 

Menurut Handoko (2009:29) mengatakan bahwa manajer yang baik adalah 

orang yang dapat memelihara keseimbangan yang tinggi dalam menilai secara tepat 

kekuatan yang menentukan perilakunya yang benar-benar mampu bertindak 

demikian. Keberhasilan perusahaan pada dasarnya ditopang oleh 

kepemimpinannya yang efektif, dimana dengan kepemimpinannya tersebut ia dapat 
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mempengaruhi bawahannya untuk membangkitkan motivasi kerja mereka sehingga 

berpartisipasi terhadap tujuan bersama. Pemimpin merupakan seseorang yang 

menerapkan prinsip serta teknik yang memastikan motivasi, disiplin, dan 

produktivitas jika bekerjasama dengan orang, tugas, dan situasi agar dapat 

mencapai sasaran perusahaan. 

Menurut Thoha (2010:52), dimensi kepemimpinan dapat dilihat dari, fungsi 

kepemimpinan dalam hubungannya dengan peningkatan aktivitas dan efisiensi 

organisasi, yaitu: 

a. Fungsi kepemimpinan sebagai innovator, yaitu kemampuan pimpinan 

dalam berinovasi dan kemampuan pimpinan dalam konseptual yang 

keseluruhannya dilaksanakan dalam upaya mempertahankan dan atau 

meningkatkan kinerja perusahaan 

b. Fungsi kepemimpinan sebagai komunikator, yaitu kemampuan 

menyampaikan maksud dan tujuan komunikasi dan kemampuan 

pimpinan dalam memahami, mengerti dan mengambil intisari 

pembicaraan 

c. Fungsi kepemimpinan sebagai motivator, yaitu kemampuan pimpinan 

mendorong pegawai untuk bekerja sesuai tanggung jawabnya dan 

kemampuan pimpinan memberikan sumbangan terhadap keberhasilan 

pencapaian tujuan organisasi 

d. Fungsi kepemimpinan sebagai kontroler, yaitu kemampuan pimpinan 

dalam melakukan pengawasan dan kemampuan pimpinan dalam 

pemakaian sumber daya 
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Mengerti dan mengetahui hal-hal yang dapat membangkitkan motivasi dalam 

diri seseorang merupakan kunci untuk mengatur orang lain. Tugas pemimpin yakni 

mengidentifikasi dan memotivasi dengan baik, sehingga pada akhirnya mampu 

meningkatkan kinerja karyawan. Situasi ini merupakan sebuah tantangan bagi 

seorang pemimpin untuk dapat menciptakan iklim organisasi yang mampu 

meningkatkan kinerja karyawan yang tinggi. Dari uraian diatas maka dapat terlihat 

bahwa gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi tingkat kinerja karyawan.  

Mathis & Jackson (2011:378) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya 

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai dalam mengemban 

tugasnya, umumnya dapat dinilai dari beberapa kriteria sebagai berikut: 

3. Hard Skill, yang terdiri dari kuantitas dan kualitas. 

4. Soft Skill, yang terdiri dari ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan 

bekerja sama. 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas mengenai gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan maka untuk dapat mempermudah didalam pemahaman 

mengenai permasalahan yang akan diteliti, penulis menyajikan kerangka teoritis 

dalam bentuk gambar sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

Gaya Kepemimpinan : 

1. Fungsi kepemimpinan sebagai inovator 

2. Fungsi kepemimpinan sebagai komunikator 

3. Fungsi kepemimpinan sebagai motivator 

4. Fungsi kepemimpinan sebagai kontroler 
 

(Thoha, 2010:52) 

Kinerja Karyawan : 

1. Hard Skill  

2. Soft Skill 
 

(Mathis & Jakson 

2011:378) 
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2.3 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dengan mengacu pada literature 

(Thoha,2010:52) bahwa indikator kepemimpinan dipengaruhi oleh beberapa 

variable yang mempengauhinya yaitu fungsi kepemimpinan sebagai innovator, 

komunikator, motivator dan kontroler, oleh karena itu untuk melihat pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan mengacu pada literature 

(Mathis&jakson 2011:378) ada variabel yang mempengaruhi yaitu hard skill dan 

soft skill.  Berdasarkan hipotesis statistik yang digunakan dalam menggunakan 

sampel dalam penelitian, bahwa hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha) 

selalu berpasangan. Hal tersebut jika satu hipotesis ditolak maka hipotesis lainya 

diterima. Kondisi tersebut membuat keputusan yang dibuat dalam penelitan 

menjadi lebih tegas. Penelitian diatas untuk melihat apakah terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di 

Malaka Hotel Bandung. Untuk lebih jelasnya jika H0 : β =  0 artinya bahwa gaya 

kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan sedangkan jika H0 : β ≠ 

0  artinya gaya kepemimpinann berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Yang Digunakan  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan 

verifikatif, dimana variabel-variabel akan di telaah hubungannya serta tujuannya 

untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, mengenai fakta-fakta 

hubungannya antara variabel yang di teliti. Menurut Sugiyono (2016:53) definisi 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

keberadaan nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk 

menjelaskan variabel-variabel yang diteliti dan pengaruh variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen melalui pengujian hipotesis. Penelitian 

dikelompokkan dalam penelitian kausatif (kausal), yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel melalui pengujian 

hipotesis. Kaidah utama hubungan kausal merupakan hubungan sebab-akibat, 

yaitu: A menghasilkan B, atau A menyebabkan B. 

 

3.2 Operasionalisasi Variabel  

3.2.1 Variabel Independen 

Menurut Sugiyono (2016:39) variabel independen (variabel bebas) yaitu 

variabel yang mempengarui atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 
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variabel dependen (terikat). Adapun variabel independen dalam penelitian ini 

adalah Gaya Kepemimpinan. 

  

3.2.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016:39). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan.  

Sesuai dengan definisi variabel-variabel penelitian yang telah 

dideskripsikan dalam tinjauan pustaka, dan sesuai dengan pengukuran variabel 

penelitian menurut kaidah atau skala ukuran yang lazim diterima secara akademis, 

maka definisi operasional variabel adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Tabel Operasionalisasi Variabel 

 

No Variabel Dimensi Indikator Rasio 

1 Gaya 

Kepemimpinan 

Gaya kepimpinan 

adalah suatu norma 

perilaku yang 

digunakan oleh 

seseorang pada 

saat orang tersebut 

mencoba 

mempengaruhi 

perilaku orang lain 

seperti yang ia 

lihat. 

(Thoha, 2010:52) 

1. Inovator 1. Kemampuan inovasi 

2. Kemampuan konseptual 

 

Ordinal 

2.   Komunikator 

 

1. Kemampuan menyampaikan 

maksud dan tujuan 

komunikasi. 

2. Kemampuan pimpinan dalam 

memahami, mengerti dan 

mengambil intisari 

pembicaraan. 

 

Ordinal 

3.   Motivator 

 

1. Kemampuan pimpinan 

mendorong pegawai untuk 

bekerja sesuai tanggung 

jawabnya 

2. Kemampuan pimpinan 

memberikan sumbangan 

Ordinal 
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No Variabel Dimensi Indikator Rasio 

terhadap keberhasilan 

pencapaian tujuan organisasi. 

 

4.  Kontroler 1. Kemampuan pimpinan dalam 

melakukan pengawasan 

2. Kemampuan pimpinan dalam 

pemakaian sumber daya 

 

Ordinal 

2 Kinerja 

Karyawan 

kinerja pada 

dasarnya adalah 

apa yang dilakukan 

atau tidak 

dilakukan oleh 

pegawai dalam 

mengemban 

tugasnya. 

(Mathis & Jakson , 

2011:378) 

 

5. Hard Skill 1. Memiliki kemampuan yang 

sesuai   dengan posisi yang 

saya terima 

2. Memiliki keahlian yang lebih  

baik dengan karyawan lain  

3. Memiliki kualitas pekerjaan 

yang baik 

4. Memiliki hasil kerja yang 

lebih baik dibandingkan hasil 

kerja karyawan lain.  

 

Ordinal 

2. Soft Skill 1. Bekerja sesuai dengan sesuai 

dengan jadwal yang di 

tentukan perusahaan. 

2. Menyelasaikan pekerjaan 

yang diberikan atasan sesuai 

waktu yang di tentukan 

3. Selalu bekerja sesuai hari 

kerja yang di tentukan 

4. Tidak pernah absen dari 

pekerjaan  

5. Dapat menyesuaikan diri 

dengan pekerjaan dalam 

sebuah team 

6. Dapat bekerja sama dengan 

sebuah team. 

 

 

Ordinal 

  

3.3 Penentuan Data 
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3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2016:80), populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang akan dijadikan populasi dalam penelitian 

ini adalah karyawan Malaka Hotel sebanyak 47 karyawan. 

 

3.3.2 Sampel 

Sugiyono (2016:81) menyatakan bahwa sampel merupakan sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian digunakan teknik sampling. Dalam 

penelitian ini sampel ditentukan dengan menggunakan Sampling Jenuh. Sampling 

Jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2016:85). Istilah lain untuk sampling jenuh 

adalah sensus dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. 

 

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data  

3.4.1 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini didapatkan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, 

serta dokumen yang berasal dari perusahaan terkait yaitu Malaka Hotel. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif karena data 

yang diperoleh adalah hasil persepsi dan penilaian responden. Data kualitatif adalah 



55 
 

 

 

data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Sedang kuantitatif adalah data yang 

berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (scoring).  

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah secara langsung oleh 

peneliti yaitu melalui angket yang disebarkan kepada responden. 

2. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia sebelumnya diperoleh dengan  cara 

mempelajari berbagai literatur, buku artikel, jurnal, website di internet atau 

dokumen yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian. 

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data-data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian 

ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu penelaahan literatur-literatur 

sebagai landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini, studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti berasal dari buku-

buku, jurnal-jurnal dan teori-teori dari referensi lain yang berhubungan dengan 

penelitian. 

2. Studi Lapangan (Field Research), yaitu langsung mengamati masalah yang akan 

diteliti pada intansi yang bersangkutan untuk memperoleh data primer maupun 

sekunder, dengan melakukan cara-cara sebagai berikut: 
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a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara 

secara langsung untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang 

diteliti. 

b. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di tempat 

atau di lokasi dengan melihat, mencatat atau mendata kegiatan/aktivitas-

aktivitas terutama pada objek yang diteliti dalam keadaan/fenomena yang 

sesungguhnya dilaksanakan oleh instansi terkait. Adapun jenis observasi 

yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan guna 

mengetahui tujuan penelitian ini adalah observasi aktifitas kerja karyawan. 

c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan memanfaatkan 

dokumen (bahan atau gambar-gambar penting). Adapun dokumen-dokumen 

yang dimaksud adalah berupa data-data yang diperlukan. 

d. Angket atau kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan 

angket atau kuesioner untuk mendapatkan jawaban yang digunakan untuk 

keputusan-keputusan dalam penelitian. 

 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Rancangan Analisis  

Berdasarkan rumusan, tujuan dan hipotesis penelitian yang telah ditentukan 

maka terdapat beberapa metode analisis data, yaitu: Deskriptif, Analisis Regresi 

Sederhana (t-test) dan Pengujian Determinasi. Analisis data pada penelitian ini akan 

dibantu dengan software IBM SPSS. SPSS adalah kepanjangan dari Statistical 

Package for the Social Sciences yaitu software yang berfungsi untuk menganalisis 
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data, melakukan perhitungan statistik baik statistika parametrik maupun non-

parametrik dengan basis windows (Ghozali, 2012:139). 

3.5.1.1 Uji Validitas  

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat keabsahan 

(validitas) suatu alat ukur (Sugiyono, 2016:121).  Sebuah alat ukur dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Tinggi rendahnya validitas alat 

ukur menunjukan sejauhmana data terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang variabel yang dimaksud. 

Kaidah keputusan dalam pengujian validitas ditentukan berdasarkan nilai 

thitung yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan nilai ttabel dengan tingkat α 

tertentu dan derajat bebas sebesar n – 2. Kaidah keputusan diambil sebagai berikut: 

 Jika thitung > ttabel maka alat ukur yang digunakan valid 

 Jika thitung ≤ ttabel maka alat ukur yang digunakan tidak valid 

 

3.5.1.2 Uji Reliabilitas  

Menurut Sugiyono (2016:121) uji reliabilitas menunjukan sejauhmana alat 

ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini dapat dilihat apabila alat ukur dipakai 

berulang kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relative 

konstan, maka alat ukur tersebut reliabel atau handal, dengan demikian reliabilitas 

menunjukan konsistensi alat ukur penelitian dengan mengukur gejala yang sama.  

Pengujian reliabilitas alat ukur yang akan dipakai dalam penelitian adalah 

pendekatan korelasi Alfa Cronbach. Kaidah keputusan dalam pengujian ditentukan 

berdasarlan nilai thitung yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan nilai ttabel 
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dengan tingkat α tertentu dan derajat bebas (dk) sebesar n–2. Kaidah keputusan 

diambil dengan kaidah sebagai berikut : 

 Jika thitung > ttabel, maka alat ukur yang digunakan reliabel 

 Jika thitung ≤ ttabel, maka alat ukur yang digunakan tidak reliabel 

 

3.5.1.3 Method Succesive Interval (MSI) 

Data yang telah dikumpulkan melalui kuisioner akan diolah dengan 

pendekatan verifikatif. Terlebih dahulu dilakukan tabulasi dan memberikan nilai 

sesuai dengan sistem yang ditetapkan. Jenis kuisioner yang digunakan adalah 

kuisioner tertutup dengan menggunakan skala ordinal. Untuk teknik perhitungan 

data kuesioner yang telah diisi oleh responden digunakan skala likert. 

Data yang digunakan untuk variabel Komitmen Organisasi (X) dan Kinerja 

Karyawan (Y) berupa data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan 

menggunakan skala ordinal. Penelitian ini menggunakan metode korelasi pearson 

product moment yang harus menggunakan data interval. Untuk memenuhi 

persyaratan prosedur tersebut data ordinal diubah ke dalam bentuk interval 

menggunakan Method of Successive Interval (MSI). 

Menurut Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat (2011:55) Method of 

Successive Interval (MSI), yaitu: “Metode penskalaan untuk menaikkan skala 

pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval”. Berdasarkan definisi tersebut 

dapat dikatakan bahwa Method of Successive Interval (MSI) merupakan alat untuk 

mengubah data ordinal menjadi interval.  
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Adapun di dalam proses pengolahan data MSI tersebut, peneliti 

menggunakan bantuan Additional Instrument (Add-Ins) dari Microsoft Excel 2010. 

Untuk mengubah data tersebut langkah-langkahnya adalah: 

a. Menghitung frekuensi (f) setiap pilihan jawaban, berdasarkan hasil 

jawaban responden pada setiap pernyataan. 

b. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pernyataan, dilakukan 

penghitungan proporsi (p) setiap pilihan jawaban dengan cara membagi 

frekuensi (f) dengan jumlah responden. 

c. Berdasarkan proporsi tersebut untuk setiap pernyataan, dilakukan 

penghitungan proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban. 

d. Menentukan nilai batas Z (tabel normal) untuk setiap pernyataan dan 

setiap pilihan jawaban 

e. Menentukan nilai interval rata-rata untuk setiap pilihan jawaban melalui 

persamaan berikut: 

 

Means of Interval=
Density at Lower Limit - Density at Upper Limit

Area Below Upper Limit - Area Below Upper Limit
 

Sumber: Umi Narimawati (2010:47) 

Keterangan:  

Density at Lower Limit = kepadatan batas bawah  

Density at Upper Limit = kepadatan batas atas  

Area Below Upper Limit = daerah dibawah batas atas  

Area Below Upper Limit = daerah dibawah batas bawah 
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f. Menentukan nilai transformasi (nilai untuk skala interval) dengan 

menggunakan rumus :  

Nilai Transformasi = Nilai skala + | Nilai skala minimum | +1 

 

3.5.1.4 Analisis Regresi Sederhana (t-test) 

Pengertian regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2016:261) 

menyatakan bahwa: ”Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan 

fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen” 

Kegunaan analisis regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2016:261) adalah: 

”Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung 

dan memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas”. 

 

 

Sumber: Sugiyono (2016:261) 

 

3.5.1.4 Analisis Korelasi Parsial Pearson Product Moment 

Analisis korelasi parsial ini digunakan untuk mengetahui kekuatan 

hubungan antara korelasi kedua variabel dimana variabel lainnya yang dianggap 

berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel kontrol). Karena 

variabel yang diteliti adalah data interval maka teknik statistik yang digunakan 

adalah Pearson Correlation Product Moment (Sugiyono, 2016:216). 

Menurut Sugiyono (2016:248) penentuan koefisien korelasi dengan 

menggunakan metode analisis korelasi Pearson Product Moment dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Y = a + b X 
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𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖) − (∑ 𝑥𝑖)(∑ 𝑦𝑖)

√[𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖)2] − [𝑛 ∑ 𝑦𝑖

2 − (∑ 𝑦𝑖)2]

 

Dimana :  rxy = Koefisien korelasi pearson 

   x   = Variabel independen  

   y   = Variabel dependen  

n   = Banyak sampel  

Koefisien korelasi (r) menunjukkan derajat korelasi antara variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y). Nilai koefisien harus terdapat dalam 

batas-batas -1 hingga +1 atau secara matematis ditulis menjadi -1 < r < +1, yang 

menghasilkan beberapa kemungkinan, yaitu: 

1. Tanda positif menunjukkan adanya korelasi positif antara variable-variabel 

yang diuji, yang berarti setiap kenaikan dan penurunan nilainilai X akan 

diikuti oleh kenaikan dan penurunan Y. 

2. Tanda negatif menunjukkan adanya korelasi negatif antara variable-variabel 

yang diuji, yang berarti setiap kenaikan dan penurunan nilai-nilai X akan 

diikuti oleh kenaikan dan penurunan Y dan sebaliknya. 

3. Jika r = 0 atau mendekati 0, maka menunjukkan korelasi yang lemah atau 

tidak ada korelasi sama sekali antara variabel-variabel yang diteliti. 

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang 

ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan berikut: 

Tabel 3.2 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Korelasi  Tingkat Hubungan 
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0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2016:242). 

 

 

3.5.1.5 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi  merupakan ikhtisar  yang menyatakan seberapa baik 

garis regresi mencocokkan data (Ghozali, 2012:79). Nilai R² berkisar antara 0-1. 

Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Pada penelitian ini 

metode determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel X dalam 

menjelaskan setiap kaitannya dengan Y. 

 

3.5.2 Uji Hipotesis 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada uji 

statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 
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a. Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig < 0,05), 

maka Ha diterima dan Ho ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

b. Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig > 0,05), 

maka Ha ditolak dan Ho diterima, variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan maksud dan tujuan pengolahan dengan regresi sederhana, maka 

persamaan regresi yang ditentukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = a + b X 

Keterangan: 

Y = Kinerja Karyawan      

a  = Konstanta      

b  = Koefisien Variabel 

X = Gaya Kepemimpinan 

Pengujian regresi dengan uji t ini dilakukan untuk menguji hipotesis 

penelitian secara persial berikut: 

H1 : terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.3.1.1 Profil Perusahaan  

 Hotel Malaka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan di 

Kota Bandung tepatnya berlokasi di Jalan Halimun No. 36. Hotel Malaka berdiri 

pada 3 maret 2011. Pada awalnya, Hotel Malaka bergabung dalam Kagum Group 

selama 4 tahun dan pada tahun 2015 berdiri sendiri menjadi Hotel Malaka. Menurut 

pengelola Hotel Malaka, Hotel Malaka merupakan hotel yang mengusung konsep 

open air minimalist. Open air minimalist yang dimaksud yakni Hotel yang 

berkonsep semi terbuka dan tidak menggunakan sirkulasi udara alami pada bagian 

luar kamar. 

 Hotel ini mempunyai beberapa fasilitas seperti 48 kamar tidur (2 suite room, 

3 deluxe room, 43 superior room), 4 Meeting Room (Benggala Room, Selayar 

Room, Karimata Room, dan Gaspar Room), Restaurant & Café, dan Venue 

Outdoor untuk event. Fasilitas-fasilitas pada Hotel Malaka sering digunakan untuk 

tempat foto karena desainnya yang unik. Tagline dari Hotel Malaka adalah “Where 

Budget Meet Comfort” yang maksudnya adalah Hotel Malaka termasuk ke dalam 

kategori Hotel Budget. Hotel Budget sendiri memiliki arti hotel yang memiliki 

harga terjangkau. 

 

 

4.3.1.2 Visi dan Misi 

Visi Hotel Malaka adalah sebagai berikut:  
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“Menjadi pemimpin dalam bisnis perhotelan yang berbasis Green 

Living dan memiliki keunggulan, keunikan, kualitas, dan pelayanan 

terbaik dengan harga yang kompetitif.” 

Sedangkan Misi Hotel Malaka adalah sebagai berikut:  

a. Menjunjung tinggi pelayanan terhadap konsumen  

b. Menjadikan Hotel Malaka sebagai hotel yang ramah akan lingkungan, 

nyaman, aman, dan bersih. 

c. Menawarkan harga yang kompetitif 

d. Menjadikan keunikan gedung dan fasilitas sebagai daya Tarik hotel. 

 

 

4.3.2 Gambaran Umum Karakteristik Responden 

4.3.2.1 Berdasarkan Usia 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 47 

responden yang merupakan karyawan Malaka Hotel Bandung, maka diperoleh 

uraian mengenai karakteristik responden yang dikelompokkan berdasarkan usia 

seperti yang tersaji pada Gambar 4.1. 

 



66 
 

 

 

 

Gambar 4.1  

Karakteristik responden berdasarkan usia 

Sumber: Pengolahan data, 2018. 

 

Dari hasil penelitian yang dapat dilihat dari gambar 4.1 menunjukan bahwa 

dari 47 responden sebanyak 27% atau 13 orang responden yang berusia 19-29 

tahun, sebanyak 41% atau 19 orang responden berusia 30-40 tahun, sebanyak 21% 

atau 10 orang responden berusia 41-51 tahun, dan sisanya sebanyak 11% atau 5 

orang berusia 52-62 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karyawan Malaka 

Hotel Bandung didominasi oleh karyawan yang berusia 30-40 tahun. Dengan 

karakter usia tersebut, dianggap mampu mengisi kuesioner dan menjadi sampel 

dalam penelitian ini. 

 

4.3.2.2 Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Pada penelitian ini jenis kelamin menjadi salah satu karakteristik responden 

Malaka Hotel Bandung. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin  dapat dilihat 

pada Gambar 4.2. 

 

27%

41%

21%

11%

Usia

19-29 tahun

30-40 tahun

41-51 tahun

52-62 tahun
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Gambar 4.2  

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Sumber: Pengolahan data, 2018. 

 

Dari hasil penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 4.2 menunjukan bahwa 

dari 47 responden sebanyak 62% atau 29 orang responden adalah pria, dan sisanya 

sebanyak 38% atau 18 orang responden adalah wanita. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa karyawan Malaka Hotel Bandung didominasi oleh pria. Dengan proporsi 

seperti itu sampel penelitian sudah dapat mewakili keseluruhan data yang 

dibutuhkan untuk proses penelitian. 

 

4.3.2.3 Kesimpulan Gambaran Umum Karakteristik Responden 

Berdasarkan gambaran karakteristik responden yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka gambaran umum karyawan Malaka Hotel Bandung yaitu 

mayoritas berusia 30 - 40 tahun dengan jenis kelamin pria.  

62%

38%

Jenis Kelamin

Pria

Wanita
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4.3.3 Transformasi Data 

Data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dalam penelitian ini 

merupakan data dengan skala ordinal. Sedangkan dalam pengolahan data untuk 

statistik inferensial diperlukan data dengan skala interval. Maka, untuk memenuhi 

syarat tersebut perlu dilakukan transformasi data yang berguna untuk merubah 

skala ordinal ke dalam skala interval. Transformasi data dilakukan dengan 

menggunakan Method of Successive Interval (MSI) untuk masing-masing variabel 

gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan. 

 

4.3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.4.1 Gaya Kepemimpinan 

Uji reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha dengan nilai koefisien yang 

lebih besar dari alpha. Berikut pengujian reliabilitas terhadap variabel gaya 

kepemimpinan: 

Tabel 4.1 

Tabel Uji Reliabilitas Variabel Gaya Kepemimpinan 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.563 16 

Sumber: Pengolahan data, 2018. 

Berdasarkan hasil uji realibilitas yang dilakukan terhadap semua item dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa semua item penelitian dapat dikatakan reliabel 

dapat dilihat pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan 

dinyatakan reliabel. Karena setelah dilakukan pengujian reliabilitas menghasilkan 

nilai cronbach’s alpha lebih besar dari nilai α (0.05) sehingga dapat dinyatakan 
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instrument pada gaya kepemimpinan tersebut dikatakan handal untuk dijadikan 

sebagai alat ukur. 

Sedangkan hasil uji validitas dari hasil penyebaran kuesioner mengenai 

gaya kepemimpinan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Gaya Kepemimpinan 

 

  
Corrected Item-Total 

Correlation 

r tabel 

(0,05:45) 
Keputusan 

Item1 0.292 0.288 Valid 

Item2 0.401 0.288 Valid 

Item3 0.366 0.288 Valid 

Item4 0.397 0.288 Valid 

Item5 0.391 0.288 Valid 

Item6 0.456 0.288 Valid 

Item7 0.289 0.288 Valid 

Item8 0.446 0.288 Valid 

Item9 0.358 0.288 Valid 

Item10 0.329 0.288 Valid 

Item11 0.446 0.288 Valid 

Item12 0.365 0.288 Valid 

Item13 0.411 0.288 Valid 

Item14 0.437 0.288 Valid 

Item15 0.358 0.288 Valid 

Item16 0.337 0.288 Valid 

Sumber: Pengolahan data, 2018. 

 

Hasil uji validitas menunjukan bahwa nilai Corrected Item-Total 

Correlation (r hitung) tiap item pertanyaan dengan total skor yang diperoleh lebih 

besar dari nilai r tabel sebesar 0.288. Dengan demikian data kuesioner yang 

dibagikan kepada responden untuk variabel gaya kepemimpinan dapat dinyatakan 

valid dan layak sebagai alat ukur dalam analisis data selanjutnya. 
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4.3.4.2 Kinerja Karyawan 

Hasil perhitungan uji reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha dengan 

nilai koefisien yang lebih besar dari alpha. Pengujian reliabilitas dari pernyataan 

variabel kinerja karyawan dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Karyawan  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.464 15 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan hasil uji realibilitas yang dilakukan terhadap semua item dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa semua item penelitian dapat dikatakan reliabel 

dapat dilihat pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel kinerja karyawan 

dinyatakan reliabel. Karena setelah dilakukan pengujian reliabilitas menghasilkan 

nilai cronbach’s alpha lebih besar dari nilai α (0.05) sehingga dapat dinyatakan 

instrument pada kinerja karyawan tersebut dikatakan handal untuk dijadikan 

sebagai alat ukur. 

Sedangkan hasil uji validitas dari hasil penyebaran kuesioner mengenai 

kinerja karyawan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan 

 

  
Corrected Item-Total 

Correlation 

r tabel 

(0,05:45) 
Keputusan 

Item1 0.381 0.288 Valid 

Item2 0.327 0.288 Valid 

Item3 0.356 0.288 Valid 

Item4 0.303 0.288 Valid 

Item5 0.493 0.288 Valid 

Item6 0.459 0.288 Valid 

Item7 0.338 0.288 Valid 
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Corrected Item-Total 

Correlation 

r tabel 

(0,05:45) 
Keputusan 

Item8 0.320 0.288 Valid 

Item9 0.347 0.288 Valid 

Item10 0.322 0.288 Valid 

Item11 0.409 0.288 Valid 

Item12 0.406 0.288 Valid 

Item13 0.456 0.288 Valid 

Item14 0.484 0.288 Valid 

Item15 0.415 0.288 Valid 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

 

Hasil uji validitas menunjukan bahwa nilai Corrected Item-Total 

Correlation (r hitung) tiap item pertanyaan dengan total skor yang diperoleh lebih 

besar dari nilai r tabel sebesar 0.288. Dengan demikian data kuesioner yang 

dibagikan kepada responden untuk variabel kinerja karyawan dapat dinyatakan 

valid dan layak sebagai alat ukur dalam analisis data selanjutnya. 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif data hasil tanggapan responden dapat digunakan untuk 

menggambarkan dan mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan yang 

dilakukan. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel 

mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih serta hubungan antar variabel itu 

sendiri. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah gaya kepemimpinan dan 

kinerja karyawan dengan kriteria skor penilaian sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Kriteria Penilaian 

 

No Skor Kriteria Penilaian 

1 47 – 84 Sangat Tidak Baik 

2   85 – 121 Tidak Baik 

3 122 – 159 Kurang Baik 

4 160 – 196 Baik 

5 197 – 235 Sangat Baik 

Sumber: Sugiyono (2016). 

 

4.4.1.1 Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Gaya Kepemimpinan 

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 47 responden, dimana dalam 

penelitian ini yang menjadi responden adalah karyawan Malaka Hotel Bandung, 

berdasarkan hasil kuesioner dari variabel gaya kepemimpinan maka deskripsi 

tanggapan responden dapat dijelaskan seperti berikut ini: 

Tabel 4.6 

Tanggapan responden mengenai: 

Pimpinan sebagai inovator dapat memanfaatkan setiap kesempatan sebagai 

peluang 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 14 30% 70 

Setuju 4 23 49% 92 

Kurang Setuju 3 9 19% 27 

Tidak Setuju 2 1 2% 2 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 191 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.6 tanggapan responden mengenai: Pimpinan sebagai 

inovator dapat memanfaatkan setiap kesempatan sebagai peluang, yang 
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menyatakan sangat setuju sebanyak 14 (30%) responden, yang menyatakan setuju 

sebanyak 23 (49%) responden, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 9 (19%) 

responden dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 (2%) responden.  

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47    STS       84     TS    121      KS      159        S     196       SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat setuju mengenai: Pimpinan sebagai inovator dapat memanfaatkan 

setiap kesempatan sebagai peluang. 

 

Tabel 4.7 

Tanggapan responden mengenai: 

Pimpinan sebagai inovator selalu mengetahui kabar terbaru mengenai trend yang 

sedang booming di kalangan pelanggan 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 20 43% 100 

Setuju 4 23 49% 92 

Kurang Setuju 3 4 9% 12 

Tidak Setuju 2 0 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 204 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.7 tanggapan responden mengenai: Pimpinan sebagai 

inovator selalu mengetahui kabar terbaru mengenai trend yang sedang booming di 

kalangan pelanggan, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 20 (43%) responden, 
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yang menyatakan setuju sebanyak 23 (49%) responden, dan yang menyatakan 

kurang setuju sebanyak 4 (9%) responden.  

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84    TS    121      KS      159        S     196       SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat sangat setuju mengenai: Pimpinan sebagai inovator selalu mengetahui 

kabar terbaru mengenai trend yang sedang booming di kalangan pelanggan. 

 

Tabel 4.8 

Tanggapan responden mengenai: 

Pimpinan sebagai inovator mampu menyalurkan pemikirannya sebagai strategi 

dalam membangun perusahaan 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 1 2% 5 

Setuju 4 21 45% 84 

Kurang Setuju 3 18 38% 54 

Tidak Setuju 2 5 11% 10 

Sangat Tidak Setuju 1 2 4% 2 

Total  47 100% 155 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.8 tanggapan responden mengenai: Pimpinan sebagai 

inovator mampu menyalurkan pemikirannya sebagai strategi dalam membangun 

perusahaan, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 (2%) responden, yang 

menyatakan setuju sebanyak 21 (45%) responden, yang menyatakan kurang setuju 
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sebanyak 18 (38%) responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 (11%), 

dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 (4%) responden..  

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 

     

    47   STS        84     TS    121      KS      159        S     196       SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat kurang setuju mengenai: Pimpinan sebagai inovator mampu 

menyalurkan pemikirannya sebagai strategi dalam membangun perusahaan. 

 

Tabel 4.9 

Tanggapan responden mengenai: 

Pimpinan sebagai inovator selalu ikut serta dalam mengembangkan perusahaan 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 5 11% 25 

Setuju 4 37 79% 148 

Kurang Setuju 3 2 4% 6 

Tidak Setuju 2 3 6% 6 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 185 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.9 tanggapan responden mengenai: Pimpinan sebagai 

inovator selalu ikut serta dalam mengembangkan perusahaan, yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 5 (11%) responden, yang menyatakan setuju sebanyak 37 

(79%) responden, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 2 (4%) responden, dan 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 (6%). 
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Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat setuju mengenai: Pimpinan sebagai inovator selalu ikut serta dalam 

mengembangkan perusahaan. 

 

Tabel 4.10 

Tanggapan responden mengenai: 

Sebagai komunikator, pimpinan selalu memberikan instruksi yang jelas dalam 

memberikan perintah kepada bahawan 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 13 28% 65 

Setuju 4 17 36% 68 

Kurang Setuju 3 16 34% 48 

Tidak Setuju 2 1 2% 2 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 183 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.10 tanggapan responden mengenai: Sebagai 

komunikator, pimpinan selalu memberikan instruksi yang jelas dalam memberikan 

perintah kepada bahawan, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 (28%) 

responden, yang menyatakan setuju sebanyak 17 (36%) responden, yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 16 (34%) responden, dan yang menyatakan 

tidak setuju sebanyak 1 (2%). 
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Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat setuju mengenai: Sebagai komunikator, pimpinan selalu memberikan 

instruksi yang jelas dalam memberikan perintah kepada bahawan. 

 

Tabel 4.11 

Tanggapan responden mengenai: 

Saya selalu mengerti segala sesuatu yang disampaikan oleh komunikator 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 4 9% 20 

Setuju 4 28 60% 112 

Kurang Setuju 3 10 21% 30 

Tidak Setuju 2 5 11% 10 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 172 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.11 tanggapan responden mengenai: Saya selalu 

mengerti segala sesuatu yang disampaikan oleh komunikator, yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 4 (9%) responden, yang menyatakan setuju sebanyak 28 

(60%) responden, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 10 (21%) responden, 

dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 (11%). 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  
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    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat setuju mengenai: Saya selalu mengerti segala sesuatu yang 

disampaikan oleh komunikator. 

Tabel 4.12 

Tanggapan responden mengenai: 

Sebagai komunikator pimpinan dapat menanggapi secara tepat terhadap apa yang 

disampaikan bawahannya 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 21 45% 105 

Setuju 4 19 40% 76 

Kurang Setuju 3 7 15% 21 

Tidak Setuju 2 0 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 202 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.12 tanggapan responden mengenai: Sebagai 

komunikator pimpinan dapat menanggapi secara tepat terhadap apa yang 

disampaikan bawahannya, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 21 (45%) 

responden, yang menyatakan setuju sebanyak 19 (40%) responden, dan yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 7 (15%) responden 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 
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Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat sangat setuju mengenai: Sebagai komunikator pimpinan dapat 

menanggapi secara tepat terhadap apa yang disampaikan bawahannya. 

 

 

 

Tabel 4.13 

Tanggapan responden mengenai: 

Sebagai komunikator pimpinan selalu mampu menyimpulkan berbagai informasi 

yang diterimanya dengan baik 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 18 38% 90 

Setuju 4 18 38% 72 

Kurang Setuju 3 10 21% 30 

Tidak Setuju 2 1 2% 2 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 194 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.13 tanggapan responden mengenai: Sebagai 

komunikator pimpinan selalu mampu menyimpulkan berbagai informasi yang 

diterimanya dengan baik, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 18 (38%) 

responden, yang menyatakan setuju sebanyak 18 (38%) responden,  yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 10 (21%) responden, dan yang menyatakan 

tidak setuju sebanyak 1 (2%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  
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    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat setuju mengenai: Sebagai komunikator pimpinan selalu mampu 

menyimpulkan berbagai informasi yang diterimanya dengan baik. 

 

 

Tabel 4.14 

Tanggapan responden mengenai: 

Pimpinan berperan sebagai motivator yang selalu memberikan semangat yang 

positif untuk karyawan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 21 45% 105 

Setuju 4 23 49% 92 

Kurang Setuju 3 3 6% 9 

Tidak Setuju 2 0 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 206 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.14 tanggapan responden mengenai: Pimpinan berperan 

sebagai motivator yang selalu memberikan semangat yang positif untuk karyawan 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 21 (45%) responden, yang menyatakan setuju sebanyak 23 (49%) 

responden, dan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 3 (6%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 
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Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat sangat setuju mengenai: Pimpinan berperan sebagai motivator yang 

selalu memberikan semangat yang positif untuk karyawan dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan. 

 

 

Tabel 4.15 

Tanggapan responden mengenai: 

Pimpinan sebagai motivator mampu bersikap tegas dalam memberikan tanggung 

jawab pekerjaan kepada karyawan 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 16 34% 80 

Setuju 4 19 40% 76 

Kurang Setuju 3 12 26% 36 

Tidak Setuju 2 0 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 192 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.15 tanggapan responden mengenai: Pimpinan sebagai 

motivator mampu bersikap tegas dalam memberikan tanggung jawab pekerjaan 

kepada karyawan, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 (34%) responden, 

yang menyatakan setuju sebanyak 19 (40%) responden, dan yang menyatakan 

kurang setuju sebanyak 26 (12%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 
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Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat setuju mengenai: Pimpinan sebagai motivator mampu bersikap tegas 

dalam memberikan tanggung jawab pekerjaan kepada karyawan. 

 

 

 

Tabel 4.16 

Tanggapan responden mengenai: 

Pimpinan sebagai motivator selalu berperan dalam mengimplementasikan strategi 

untuk mengembangkan perusahaan 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 18 38% 90 

Setuju 4 18 38% 72 

Kurang Setuju 3 10 21% 30 

Tidak Setuju 2 1 2% 2 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 194 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.16 tanggapan responden mengenai: Pimpinan sebagai 

motivator selalu berperan dalam mengimplementasikan strategi untuk 

mengembangkan perusahaan, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 18 (38%) 

responden, yang menyatakan setuju sebanyak 18 (38%) responden, yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 10 (21%) responden, dan yang menyatakan 

tidak setuju sebanyak 1 (2%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  
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    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat setuju mengenai: Pimpinan sebagai motivator selalu berperan dalam 

mengimplementasikan strategi untuk mengembangkan perusahaan. 

 

 

Tabel 4.17 

Tanggapan responden mengenai: 

Pimpinan sebagai motivator selalu berupaya dalam menerapkan strategi 

pengembangan perusahaan yang ia buat 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 13 28% 65 

Setuju 4 28 60% 112 

Kurang Setuju 3 2 4% 6 

Tidak Setuju 2 2 4% 4 

Sangat Tidak Setuju 1 2 4% 2 

Total  47 100% 189 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.17 tanggapan responden mengenai: Pimpinan sebagai 

motivator selalu berupaya dalam menerapkan strategi pengembangan perusahaan 

yang ia buat, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 (28%) responden, yang 

menyatakan setuju sebanyak 28 (60%) responden, yang menyatakan kurang setuju 

sebanyak 2 (4%) responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 (4%) 

responden, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 (4%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  
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    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat setuju mengenai: Pimpinan sebagai motivator selalu berupaya dalam 

menerapkan strategi pengembangan perusahaan yang ia buat. 

 

 

Tabel 4.18 

Tanggapan responden mengenai: 

Sebagai kontroler, pimpinan selalu terlihat mengawasi pekerjaan setiap 

karyawannya 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 13 28% 65 

Setuju 4 30 64% 120 

Kurang Setuju 3 3 6% 9 

Tidak Setuju 2 1 2% 2 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 196 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.18 tanggapan responden mengenai: Sebagai kontroler, 

pimpinan selalu terlihat mengawasi pekerjaan setiap karyawannya, yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 13 (28%) responden, yang menyatakan setuju 

sebanyak 30 (64%) responden, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 3 (6%) 

responden, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 (2%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  
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    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat setuju mengenai: Sebagai kontroler, pimpinan selalu terlihat 

mengawasi pekerjaan setiap karyawannya. 

 

 

 

Tabel 4.19 

Tanggapan responden mengenai: 

Dalam menjalankan peran sebagai kontroler, pimpinan selalu jeli dalam melihat 

detail pekerjaan dari karyawannya 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 28 60% 140 

Setuju 4 18 38% 72 

Kurang Setuju 3 0 0% 0 

Tidak Setuju 2 1 2% 2 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 214 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.19 tanggapan responden mengenai: Dalam 

menjalankan peran sebagai kontroler, pimpinan selalu jeli dalam melihat detail 

pekerjaan dari karyawannya, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 28 (60%) 

responden, yang menyatakan setuju sebanyak 18 (38%) responden, dan yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 1 (2%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  
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    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat sangat setuju mengenai: Dalam menjalankan peran sebagai kontroler, 

pimpinan selalu jeli dalam melihat detail pekerjaan dari karyawannya. 

 

 

 

Tabel 4.20 

Tanggapan responden mengenai: 

Sebagai kontroler pimpinan selalu memilih pegawai dengan kemampuan yang 

sesuai dengan pekerjaan yang akan diberikan 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 21 45% 105 

Setuju 4 23 49% 92 

Kurang Setuju 3 3 6% 9 

Tidak Setuju 2 0 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 206 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.20 tanggapan responden mengenai: Sebagai kontroler 

pimpinan selalu memilih pegawai dengan kemampuan yang sesuai dengan 

pekerjaan yang akan diberikan, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 21 (45%) 

responden, yang menyatakan setuju sebanyak 23 (49%) responden, dan yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 3 (6%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  
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    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat sangat setuju mengenai: Sebagai kontroler pimpinan selalu memilih 

pegawai dengan kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan diberikan. 

 

 

 

Tabel 4.21 

Tanggapan responden mengenai: 

Berperan sebagai kontroler, pimpinan mampu mengukur kemampuan pegawai 

dengan pekerjaan yang diberikan 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 13 28% 65 

Setuju 4 31 66% 124 

Kurang Setuju 3 3 6% 9 

Tidak Setuju 2 0 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 198 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.21 tanggapan responden mengenai: Berperan sebagai 

kontroler, pimpinan mampu mengukur kemampuan pegawai dengan pekerjaan 

yang diberikan, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 (28%) responden, 

yang menyatakan setuju sebanyak 31 (66%) responden, dan yang menyatakan 

kurang setuju sebanyak 3 (6%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  
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    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat sangat setuju mengenai: Berperan sebagai kontroler, pimpinan mampu 

mengukur kemampuan pegawai dengan pekerjaan yang diberikan. 

 

Dari penilaian-penilaian tersebut, berikut ini tanggapan responden terhadap 

gaya kepemimpinan pada Malaka Hotel Bandung: 

Tabel 4.22 

Tanggapan responden mengenai: 

Gaya Kepemimpinan pada Malaka Hotel Bandung  

 

No Pernyataan Skor Penilaian  

1 
Pimpinan sebagai inovator dapat memanfaatkan setiap 

kesempatan sebagai peluang. 
191 Baik 

2 

Pimpinan sebagai inovator selalu mengetahui kabar terbaru 

mengenai trend yang sedang booming di kalangan 

pelanggan. 

204 Sangat Baik 

3 

Pimpinan sebagai inovator mampu menyalurkan 

pemikirannya sebagai strategi dalam membangun 

perusahaan. 

155 
Cukup 

Baik 

4 
Pimpinan sebagai inovator selalu ikut serta dalam 

mengembangkan perusahaan. 
185 Baik 

5 

Sebagai komunikator, pimpinan selalu memberikan 

instruksi yang jelas dalam memberikan perintah kepada 

bahawan. 

183 Baik 

6 
Saya selalu mengerti segala sesuatu yang disampaikan oleh 

komunikator. 
172 Baik 

7 
Sebagai komunikator pimpinan dapat menanggapi secara 

tepat terhadap apa yang disampaikan bawahannya. 
202 Sangat Baik 

8 

Sebagai komunikator pimpinan selalu mampu 

menyimpulkan berbagai informasi yang diterimanya 

dengan baik. 

194 Baik 

9 

Pimpinan berperan sebagai motivator yang selalu 

memberikan semangat yang positif untuk karyawan dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan. 

206 
Sangat 

Baik 

10 
Pimpinan sebagai motivator mampu bersikap tegas dalam 

memberikan tanggung jawab pekerjaan kepada karyawan. 
192 Baik 
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11 

Pimpinan sebagai motivator selalu berperan dalam 

mengimplementasikan strategi untuk mengembangkan 

perusahaan. 

194 Baik 

12 

Pimpinan sebagai motivator selalu berupaya dalam 

menerapkan strategi pengembangan perusahaan yang ia 

buat. 

189 Baik 

13 
Sebagai kontroler, pimpinan selalu terlihat mengawasi 

pekerjaan setiap karyawannya. 
196 Baik 

14 

Dalam menjalankan peran sebagai kontroler, pimpinan 

selalu jeli dalam melihat detail pekerjaan dari 

karyawannya. 

214 Sangat Baik 

15 

Sebagai kontroler pimpinan selalu memilih pegawai 

dengan kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan yang 

akan diberikan. 

206 
Sangat 

Baik 

16 
Berperan sebagai kontroler, pimpinan mampu mengukur 

kemampuan pegawai dengan pekerjaan yang diberikan. 
198 Sangat Baik 

  Rata-Rata 192.56 Baik 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel pada 4.22 didapatkan hasil penilaian responden terhadap 

gaya kepemimpinan pada Malaka Hotel Bandung dengan jumlah skor rata-rata 

sebesar 192,56. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa responden memiliki 

penilaian yang Baik terhadap gaya kepemimpinan pada Malaka Hotel Bandung. 

 

4.4.1.2 Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Kinerja Karyawan 

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 47 responden, dimana dalam 

penelitian ini yang menjadi responden adalah karyawan Malaka Hotel Bandung, 

berdasarkan hasil kuesioner dari variabel kinerja karyawan maka deskripsi 

tanggapan responden dapat dijelaskan seperti berikut ini: 

Tabel 4.23 

Tanggapan responden mengenai: 

Semua pekerjaan yang diselesaikan sudah sesuai dengan target yang ditentukan 

oleh perusahaan 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 21 45% 105 
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Setuju 4 18 38% 72 

Kurang Setuju 3 8 17% 24 

Tidak Setuju 2 0 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 201 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.23 tanggapan responden mengenai: Semua pekerjaan 

yang diselesaikan sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh perusahaan, 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 21 (45%) responden, yang menyatakan 

setuju sebanyak 18 (38%) responden, dan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 

8 (17%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat sangat setuju mengenai: Semua pekerjaan yang diselesaikan sudah 

sesuai dengan target yang ditentukan oleh perusahaan. 

 

Tabel 4.24 

Tanggapan responden mengenai: 

Kualitas hasil pekerjaan diselesaikan sesuai dengan standar yang ada 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 0 0% 0 

Setuju 4 19 40% 76 

Kurang Setuju 3 8 17% 24 

Tidak Setuju 2 20 43% 40 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
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Total  47 100% 140 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.24 tanggapan responden mengenai: Kualitas hasil 

pekerjaan diselesaikan sesuai dengan standar yang ada, yang menyatakan setuju 

sebanyak 19 (40%) responden, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 8 (17%) 

responden, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 20 (43%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat kurang setuju mengenai: Kualitas hasil pekerjaan diselesaikan sesuai 

dengan standar yang ada. 

 

Tabel 4.25 

Tanggapan responden mengenai: 

Saya dapat mempergunakan waktu semaksimal mungkin dalam bekerja 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 2 4% 10 

Setuju 4 24 51% 96 

Kurang Setuju 3 9 19% 27 

Tidak Setuju 2 12 26% 24 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 157 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.25 tanggapan responden mengenai: Saya dapat 

mempergunakan waktu semaksimal mungkin dalam bekerja, yang menyatakan 
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sangat setuju sebanyak 2 (4%) responden, yang menyatakan setuju sebanyak 24 

(51%) responden, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 9 (19%) responden, 

dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 (26%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat kurang setuju mengenai: Saya dapat mempergunakan waktu 

semaksimal mungkin dalam bekerja. 

Tabel 4.26 

Tanggapan responden mengenai: 

Saya tidak menunda pekerjaan yang telah diberikan atasan kepada saya 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 6 13% 30 

Setuju 4 34 72% 136 

Kurang Setuju 3 4 9% 12 

Tidak Setuju 2 3 6% 6 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 184 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.26 tanggapan responden mengenai: Saya tidak 

menunda pekerjaan yang telah diberikan atasan kepada saya, yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 6 (13%) responden, yang menyatakan setuju sebanyak 34 

(72%) responden, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 4 (9%) responden, dan 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 (6%) responden. 
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Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat setuju mengenai: Saya tidak menunda pekerjaan yang telah diberikan 

atasan kepada saya. 

 

 

 

 

Tabel 4.27 

Tanggapan responden mengenai: 

Saya mampu mengerjakan semua pekerjaan diluar tanggung jawab saya 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 18 38% 90 

Setuju 4 11 23% 44 

Kurang Setuju 3 17 36% 51 

Tidak Setuju 2 1 2% 2 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 187 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.27 tanggapan responden mengenai: Saya mampu 

mengerjakan semua pekerjaan diluar tanggung jawab saya, yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 18 (38%) responden, yang menyatakan setuju sebanyak 11 
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(23%) responden, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 17 (36%) responden, 

dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 (2%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat setuju mengenai: Saya mampu mengerjakan semua pekerjaan diluar 

tanggung jawab saya. 

 

 

 

 

Tabel 4.28 

Tanggapan responden mengenai: 

Saya memahami semua bidang pekerjaan yang ada di perusahaan 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 24 51% 120 

Setuju 4 19 40% 76 

Kurang Setuju 3 3 6% 9 

Tidak Setuju 2 1 2% 2 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 207 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.28 tanggapan responden mengenai: Saya memahami 

semua bidang pekerjaan yang ada di perusahaan, yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 24 (51%) responden, yang menyatakan setuju sebanyak 19 (40%) 
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responden, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 3 (6%) responden, dan yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 1 (2%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat sangat setuju mengenai: Saya memahami semua bidang pekerjaan 

yang ada di perusahaan. 

 

 

 

 

Tabel 4.29 

Tanggapan responden mengenai: 

Saya mampu mengerjakan pekerjaan yang dilimpahkan pimpinan 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 5 11% 25 

Setuju 4 9 19% 36 

Kurang Setuju 3 22 47% 66 

Tidak Setuju 2 11 23% 22 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 149 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.29 tanggapan responden mengenai: Saya mampu 

mengerjakan pekerjaan yang dilimpahkan pimpinan, yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 5 (11%) responden, yang menyatakan setuju sebanyak 9 (19%) 
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responden, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 22 (47%) responden, dan 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11 (23%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat kurang setuju mengenai: Saya mampu mengerjakan pekerjaan yang 

dilimpahkan pimpinan. 

 

 

 

 

Tabel 4.30 

Tanggapan responden mengenai: 

Saya mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan perintah yang diberikan 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 4 9% 20 

Setuju 4 22 47% 88 

Kurang Setuju 3 20 43% 60 

Tidak Setuju 2 1 2% 2 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 170 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.30 tanggapan responden mengenai: Saya mengerjakan 

pekerjaan yang sesuai dengan perintah yang diberikan, yang menyatakan sangat 
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setuju sebanyak 4 (9%) responden, yang menyatakan setuju sebanyak 22 (47%) 

responden, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 20 (43%) responden, dan 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 (2%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat setuju mengenai: Saya mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan 

perintah yang diberikan. 

 

 

 

 

Tabel 4.31 

Tanggapan responden mengenai: 

Saya menyelesaikan pekerjaan yang diberikan atasan sesuai dengan waktu yang 

diberikan 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 14 30% 70 

Setuju 4 15 32% 60 

Kurang Setuju 3 18 38% 54 

Tidak Setuju 2 0 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 184 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 
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Berdasarkan tabel 4.31 tanggapan responden mengenai: Saya 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan atasan sesuai dengan waktu yang 

diberikan, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 (30%) responden, yang 

menyatakan setuju sebanyak 15 (32%) responden, dan yang menyatakan kurang 

setuju sebanyak 18 (38%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat setuju mengenai: Saya menyelesaikan pekerjaan yang diberikan atasan 

sesuai dengan waktu yang diberikan. 

 

 

 

Tabel 4.32 

Tanggapan responden mengenai: 

Saya datang bekerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan perusahaan 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 14 30% 70 

Setuju 4 26 55% 104 

Kurang Setuju 3 6 13% 18 

Tidak Setuju 2 1 2% 2 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 194 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 
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Berdasarkan tabel 4.32 tanggapan responden mengenai: Saya datang 

bekerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan perusahaan, yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 14 (30%) responden, yang menyatakan setuju sebanyak 26 (55%) 

responden, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 6 (13%) responden, dan yang 

menyatakan tidak setuju 1 (2%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat setuju mengenai: Saya datang bekerja sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan perusahaan. 

 

 

 

 

Tabel 4.33 

Tanggapan responden mengenai: 

Saya tidak pernah absen dari pekerjaan di Malaka Hotel 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 22 47% 110 

Setuju 4 21 45% 84 

Kurang Setuju 3 4 8% 12 

Tidak Setuju 2 0 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 206 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 
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Berdasarkan tabel 4.33 tanggapan responden mengenai: Saya tidak pernah 

absen dari pekerjaan di Malaka Hotel, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 22 

(47%) responden, yang menyatakan setuju sebanyak 21 (45%) responden, dan yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 4 (8%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat sangat setuju mengenai: Saya tidak pernah absen dari pekerjaan di 

Malaka Hotel. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.34 

Tanggapan responden mengenai: 

Saya mengerjakan semua pekerjaan dengan penuh tanggung jawab 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 39 83% 195 

Setuju 4 8 17% 32 

Kurang Setuju 3 0 0% 0 

Tidak Setuju 2 0 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 227 
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Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.34 tanggapan responden mengenai: Saya mengerjakan 

semua pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 39 (83%) responden, dan yang menyatakan setuju sebanyak 8 (17%) 

responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat sangat setuju mengenai: Saya mengerjakan semua pekerjaan dengan 

penuh tanggung jawab. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.35 

Tanggapan responden mengenai: 

Saya bekerja sesuai dengan standar prosedur di perusahaan 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 35 74% 175 

Setuju 4 12 26% 48 

Kurang Setuju 3 0 0% 0 

Tidak Setuju 2 0 0% 0 
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Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 223 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.35 tanggapan responden mengenai: Saya bekerja sesuai 

dengan standar prosedur di perusahaan, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 

35 (74%) responden, dan yang menyatakan setuju sebanyak 12 (26%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat sangat setuju mengenai: Saya bekerja sesuai dengan standar prosedur 

di perusahaan. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.36 

Tanggapan responden mengenai: 

Saya dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan dalam sebuah tim 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 15 32% 75 

Setuju 4 27 57% 108 

Kurang Setuju 3 5 11% 15 

Tidak Setuju 2 0 0% 0 
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Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 198 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.36 tanggapan responden mengenai: Saya dapat 

menyesuaikan diri dengan pekerjaan dalam sebuah tim, yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 15 (32%) responden, yang menyatakan setuju sebanyak 27 (57%) 

responden, dan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 5 (11%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat sangat setuju mengenai: Saya dapat menyesuaikan diri dengan 

pekerjaan dalam sebuah tim. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.37 

Tanggapan responden mengenai: 

Saya dapat bekerja sama dalam sebuah tim 

 

Alternatif Jawaban Bobot Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Skor 

Kumulatif 

Sangat Setuju 5 36 77% 180 

Setuju 4 11 23% 44 
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Kurang Setuju 3 0 0% 0 

Tidak Setuju 2 0 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 

Total  47 100% 224 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.37 tanggapan responden mengenai: Saya dapat bekerja 

sama dalam sebuah tim, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 36 (23%) 

responden, dan yang menyatakan setuju sebanyak 11 (23%) responde. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan berikut ini:  

 
     

    47   STS        84   TS    121      KS      159        S     196      SS     235 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

berpendapat sangat setuju mengenai: Saya dapat bekerja sama dalam sebuah tim. 

 

Dari penilaian-penilaian tersebut, maka diketahui bahwa tanggapan 

responden terhadap kinerja karyawan pada Malaka Hotel Bandung adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

Tabel 4.38 

Tanggapan responden mengenai: 

Kinerja Karyawan pada Malaka Hotel Bandung 

 

No Pernyataan Skor Penilaian  
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1 
Semua pekerjaan yang diselesaikan sudah sesuai 

dengan target yang ditentukan oleh perusahaan. 
201 Sangat Baik 

2 
Kualitas hasil pekerjaan diselesaikan sesuai dengan 

standar yang ada. 
140 Cukup Baik 

3 
Saya dapat mempergunakan waktu semaksimal 

mungkin dalam bekerja. 
157 Cukup Baik 

4 
Saya tidak menunda pekerjaan yang telah diberikan 

atasan kepada saya. 
184 Baik 

5 
Saya mampu mengerjakan semua pekerjaan diluar 

tanggung jawab saya. 
187 Baik 

6 
Saya memahami semua bidang pekerjaan yang ada di 

perusahaan. 
207 Sangat Baik 

7 
Saya mampu mengerjakan pekerjaan yang 

dilimpahkan pimpinan. 
149 Cukup Baik 

8 
Saya mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan 

perintah yang diberikan. 
170 Baik 

9 
Saya menyelesaikan pekerjaan yang diberikan atasan 

sesuai dengan waktu yang diberikan. 
184 Baik 

10 
Saya datang bekerja sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan perusahaan. 
194 Baik 

11 
Saya tidak pernah absen dari pekerjaan di Malaka 

Hotel. 
206 Sangat Baik 

12 
Saya mengerjakan semua pekerjaan dengan penuh 

tanggung jawab. 
227 Sangat Baik 

13 
Saya bekerja sesuai dengan standar prosedur di 

perusahaan. 
223 Sangat Baik 

14 
Saya dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan dalam 

sebuah tim. 
198 Sangat Baik 

15 Saya dapat bekerja sama dalam sebuah tim. 224 Sangat Baik 

 Rata-rata 190.07 Baik 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan tabel pada 4.38 didapatkan hasil penilaian responden terhadap 

kinerja karyawan pada Malaka Hotel Bandung dengan jumlah skor rata-rata sebesar 

190.07. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa responden memiliki penilaian 

yang Baik terhadap kinerja karyawan pada Malaka Hotel Bandung 

 

 

4.4.2 Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada Malaka 

Hotel Bandung 
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Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis mengenai: Pengaruh 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada Malaka Hotel Bandung 

melalui pengujian dengan menggunakan metode statistik seperti analisis regresi 

sederhana, koefisien korelasi pearson, serta koefisien determinasi. Dengan 

demikian akan diketahui lebih jelas besarnya pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan. Untuk mempermudah pengolahan data, penulis 

menggunakan bantuan program Microsoft Excel dan IBM SPSS. 

 

4.4.2.1 Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan pada Malaka Hotel Bandung. Berikut adalah output perolehan nilai 

regresi: 

Tabel 4.39 

Tabel Coefficients Uji Regresi Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 25.030   .337  1.564 .000 

Gaya Kepemimpinan     .511   .633 .718 4.456 .017 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan    

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui besarnya 

a = 25.030 dan b = 0.261 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 
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Y = 25.030 + 0.261 X 

Persamaan tersebut menyatakan bahwa nilai intercept atau konstanta sebesar 

25.030 artinya tanpa adanya variabel gaya kepemimpinan maka besarnya variabel 

kinerja karyawan adalah sebesar 25.030. Dengan demikian interpretasi persamaan 

regresi adalah sebagai berikut: 

 adalah intercept atau konstanta, dimana perolehan nilai a sebesar 25.030. 

Artinya bahwa tanpa adanya variabel gaya kepemimpinan besarnya nilai 

kinerja karyawan adalah sebesar 25.030. 

 b adalah keofisien regresi, berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai b 

sebesar 0.511 atau sebesar 51.1%. Artinya bahwa setiap kenaikan 1 point 

atau 1% pada Gaya Kepemimpinan maka akan meningkatkan Kinerja 

Karyawan sebesar 50.5%. 

 

4.4.2.2 Koefisien Korelasi 

Analisis koefisien korelasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui besarnya derajat hubungan antar variabel, yakni antara variabel gaya 

kepemimpinan dengan kinerja karyawan pada Malaka Hotel Bandung. Dalam 

penelitian ini koefisien korelasi yang digunakan adalah korelasi pearson. Berikut 

adalah output perolehan koefisien korelasi yang diperoleh: 

 

 

 

 

Tabel 4.40 

Koefisien Korelasi Pearson 

 



108 
 

 

 

Correlations 

 Gaya 

Kepemimpinan 

Kinerja 

Karyawan 

Gaya 

Kepemimpinan 

Pearson Correlation 1 .718 

Sig. (2-tailed)  .017 

N 47 47 

Kinerja Karyawan Pearson Correlation .718 1 

Sig. (2-tailed) .017  

N 47 47 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh nilai koefisien korelasi 

sebesar 0.718. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara gaya 

kepemimpinan dengan kinerja karyawan pada Malaka Hotel Bandung memiliki 

hubungan yang tinggi. 

 

4.4.2.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel gaya 

kepemimpinan dalam menjelaskan hubungannya dengan variabel kinerja 

karyawan. Berikut adalah hasil perhitungan koefisien determinasi dengan 

menggunakan SPSS. 

Tabel 4.41 

Tabel Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .718a . 515 .684 2.878 

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan 

Sumber: Pengolahan Data, 2018. 
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Berdasarkan hasil pengolahan data diatas didapatkan R Square sebesar 0,515 

atau 51.5%, hal ini berarti bahwa variasi variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan 

oleh variabel gaya kepemimpinan sebesar 51.5% sedangkan sisanya sebesar 48.5% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti tetapi dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

 

4.2.2.4 Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis yang diajukan 

oleh peneliti dapat diterima atau ditolak. Uji hipotesis menggunakan uji t (t parsial) 

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif signifikan Gaya Kepemimpinan 

terhadap Kinerja Karyawan Pada Malaka Hotel Bandung. Dengan rumusan 

hipotesis parsial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0  : β   = 0, artinya Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan  

H1 : β  ≠ 0, artinya Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan. 

Taraf signifikan yang akan digunakan sebesar 5% atau 0.05. 

Kriteria pengambilan keputusan: 

1. H0 ditolak jika t statistik > 0,05 atau thitung > ttabel 

2. H0 diterima jika t statistik < 0,05 atau thitung < ttabel 

Menentukan nilai ttabel : 

1. Nilai ttabel didapat dari tabel distribusi t pada taraf signifikansi 5%. 

2. dk= n- k - 1 atau 47 – 2 - 1 = 44 sehingga diperoleh nilai ttabel 1.680. 
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Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.42 

Pengujian Hipotesis 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 25.030   .337  1.564 .000 

Gaya Kepemimpinan     .511   .633 .718 4.456 .017 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan    

 

Berdasarkan Tabel 4.42 dapat diperoleh informasi mengenai hasil pengujian 

hipotesis parsial. Interpretasi untuk tabel yaitu nilai thitung untuk Gaya 

Kepemimpinan sebesar 4.456> ttabel (1.680) dengan nilai Sig. 0.017 < (0,05), 

sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah H0 ditolak, dapat 

disimpulkan bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan pada Malaka Hotel Bandung. Artinya Gaya Kepemimpinan 

dapat mempengaruhi Kinerja Karyawan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan para manager terhadap Kinerja Karyawan pada Malaka Hotel 

Bandung, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yang disusun sebagai 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada identifikasi masalah yang 

menjadi acuan dasar dari tujuan penelitian ini, adapun kesimpulan yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

1. Gaya kepemimpinan para manager pada Malaka Hotel Bandung mendapat 

penilaian yang baik dari responden dalam menjalankan peran sebagai 

kontroler, dalam pemimpin selalu jeli dalam melihat detail pekerjaan dari 

karyawannya. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang 

diterapkan di perusahaan sudah baik. akan tetapi keadaan di perusahaan 

sesungguhnya masih memerlukan beberapa evaluasi oleh pemimpin dalam 

menerapkan gaya kepemimpinan di perusahaan terutama pemimpin 

sebagai inovator harus mampu menyalurkan pemikiran sebagai strategi 

dalam pembanguan sehingga mengahasilkan inovasi-inovasi dalam 

meningkatkan pembanguan Malaka Hotel Bandung menjadi lebih baik.     

2. Kinerja Karyawan pada Malaka Hotel Bandung mendapatkan penilaian 

baik dari responden dalam hal mengerjakan pekerjaan dengan penuh rasa 

tanggung jawab. Hal ini menunjukan bahwa karyawan menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki karyawan dengan sikap dan kemampuan yang 
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memadai dengan kebutuhan perusahaan, akan tetapi fakta di perusahaan 

menunjukkan bahwa karyawan masih perlu memperbaiki kinerjanya di 

perusahaan dengan meningkatkan kulitas hasil pekerjaannya deselesaikan 

sesui dengan standar yang ada, karena kinerja karyawan sangat penting 

bagi perkembangan perusahaan itu sendiri. 

3. Adanya pengaruh yang sangat kuat antara gaya kepemimpinan sebagai 

innovator, motivator dan kontroler yang selalu memberikan semangat 

positif  terhadap  kinerja karyawan hotel malaka sehingga pekerjaan yang 

dibebaankan bisa terselesaikan dengan standar prosedur perusahaan, rasa 

tanggung jawab sesuai dengan target pengerjaan yang telah ditentukan 

oleh perusahaan..Sehingga diharapkan hubungan gaya kepemimpinan 

denga  

 

5.2 Saran  

Setelah melakukan penelitian kepada responden Malaka Hotel Bandung, maka 

penulis mengajukan beberapa saran atau masukan berkaitan dengan gaya 

kepemimpinan para manager dan kinerja karyawan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Manajemen 

a. Sesuai dengan Pernyataan “Pimpinan sebagai inovator mampu 

menyalurkan pemikirannya sebagai strategi dalam membangun 

perusahaan.” memperoleh penilaian yang rendah dari responden,  Maka 

pihak manajemen perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap hal-

hal yang dianggap kurang serta menentukan strategi yang tepat bagi 
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perkembangan perusahaan. Salah satunya harus membrikan briefing 

setiap harinya sebelum melakukan aktivitas sehingga karyawan dapat 

bertukar pikiran dengan pihak managemt yang diharapkan bisa 

memberikan kontribusi berupa inovasi-inovasi baru serta alternative 

strategi yang berguna bagi pengembangan Malaka Hotel Bandung.   

b. Pada pernyataan “kualitas hasil pekerjaan diselesaikan sesuai dengan 

standar yang ada.”, memperoleh penilaian rendah  dari responden 

maka pemimpin diharapkan memberikan hasil evaluasi kerja kepada 

karyawan yang bersangkutan dalam bentuk appraisal pada setiap 6 

bulan sekali, sebagai bahan masukan agar  dapat meningkatkan 

kinerjanya. 

c. Pada pernyataan “saya dapat mempergunakan waktu semaksimal 

mungkin dalam bekerja.” dan “saya mampu mengerjakan pekerjaan 

yang dilimpahkan pimpinan.” memperoleh penilaian rendah  dari 

responden, maka pemimpin perlu meningkatkan pengawasan terhadap  

kinerja  karyawan serta membuka komunikasi tentang kendala-kendala 

dalam pengerjaan tugas yang dibebankan sehingga dapat 

meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari dan 

memberikan target waktu dalam pengerjaan agar pekerjaan yang 

diselesaikan bisa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.  

d. Perusahaan dapat memberikan pengarahan yang lebih detail kepada 

para karyawan, serta membantu pengembangkan kemampuan 

karyawan, dengan memberikan training kepada karyawan guna dalam 
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meningkatkan kinerja karyawan di Malaka Hotel Bandung agar lebih 

disiplin dan paham dengan tugas yang diberikan. 

2. Bagi peneliti semoga hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber referensi 

untuk diadakannya penelitian lanjutan yang diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian sejenis serta dapat menemukan variabel-

variabel baru lainnya yang berguna  untuk  meningkatkan kinerja karyawan.  
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