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ABSTRAK 

Lela Monica, NMP: 4122.4.15.11.0064, Judul: “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Terhadap Loyalitas Kerja Karyawan Pada Bagian Staff 

PT. Jesi Jason Surya Makmur”. 

Pembimbing: H. Rudi Kurniawan, S.T., M.M 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel X (Gaya 

Kepemimpinan) dan variabel Y (Loyalitas Kerja Karyawan). Penelitian ini di 

lakukan untuk mengetahui gaya kepemimpinan PT. Jesi Jason Surya 

Makmur, loyalitas kerja karyawan PT. Jesi Jason Surya Makmur, dan 

pengaruh gaya kepemimpinan terhadap loyalitas kerja pada PT. Jesi Jason 

Surya Makmur. 

Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif, metode deskriptif 

analisis untuk membahas identifikasi masalah bagaimana gaya 

kepemimpinan pada PT. Jesi Jason Surya Makmur dan bagaimana loyalitas 

kerja karyawan pada PT. Jesi Jason Surya Makmur dan verifikatif analis 

untuk membahas identifikasi masalah seberapa besar pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. Jesi Jason Surya 

Makmur. Data yang di gunakan adalah data primer yang di kumpulkan 

melalui observasi, wawancara, angket (kuesioner), dan kepustakaan. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah ada pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. Jesi Jason Surya Makmur. Untuk 

mengukur besarnya pengaruh variabel tersebut di gunakan regresi linier 

sederhana dan koefisien determiasi dengan bantuan program aplikasi 

komputer IMB SPSS25. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode statistik 

yaitu regresi liner sederhana, di peroleh nilai koefisien determinasi (KD) 

sebesar 11,56% dengan nilai koefesien korelasi sebesar 0,184. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 

positife terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. Jesi Jason Surya Makmur.  

 

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan Dan Loyalitas Kerja 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Lela Monica, NMP: 4122.4.15.11.0064, Title: “The infkuence of leadership style 

on employe loyalty on the part off staff manaement in PT. Jesi Jason Surya 

Makmur. 

Adviser: H. Rudi Kurniawan, ST MM 

In this study, there are two variables : the variable X Leadership Style  and Y 

variables Employe loyalty. This study was conducted to determine the Leadership 

Style  PT. Jesi Jason Surya Makmur, the Employe loyalty PT. Jesi Jason Surya 

Makmur, and the effect of The infkuence of leadership style on employe loyalty on 

the part off staff manaement in PT. Jesi Jason Surya Makmur. 

Using the quatitative method. The method used in this research is descriptive 

method of analysis to discuss the issue that how the leadership style PT. Jesi Jason 

Surya Makmur, and how the employe loyalty PT. Jesi Jason Surya Makmur, and 

verifecitation analysis to discuss the issue of how much influence the leadership 

style of PT. Jesi Jason Surya Makmur. The data used is primary data collected 

through an observation, interview, questionnarie, and literatur. The hypotesis of 

this study, there is an influence of there is an influence of leadership style on 

employe loyalty in PT. Jesi Jason Surya Makmur. To measure the influence of these 

variables used simple linear regression and coefficient of determinaton with help 

of The IMB SPSS 19 computer Application Program. 

Based on the data analysis by using statistical method a simple linear 

regression, the value of the coefficient of determination (KD) is 11,56%  with 

correlation coefficient of 0,184.  based on these results it can be concluded that the 

leadership style has a positive influence on work loyalty in  PT. Jesi Jason Surya 

Makmur.  

 

Kerwords : Leadership style and work loyalty 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.6 Latar Belakang Penelitian   

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi perusahaan adalah suatu 

kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Organisasi perusahaan dapat berjalan sesuai 

dengan harapan apabila didalamnya terdapat manusia-manusia dengan satu tujuan yang 

sama yaitu berkeinginan untuk menjadikan organisasi tempai dia bekerja dan mencari 

nafkah mengalami peningkatan keuntungan serta perkembangan dari tahun ke tahun. 

Apabila tujuan dan keinginan itu dapat terwujud, maka sumber daya manusia tersebut 

tentu berharap hasil jerih payahnya mendapatkan balasan dengan nilai yang sesuai dari 

organisasi yang telah di perjuangkannya selama ini. 

Menurut Wilson Bangun (2012:4), salah satu sumber daya organisasi yang 

memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Oleh 

karena pentingnya peran manusia dalam kompetisi baik jangka pendek maupun jangka 

panjang dalam agenda bisnis, suatu organisasi harus memiliki nilai lebih dibandingkan 

dengan organissi lainnya. Organisasi yang berhasil dalam mempengaruhi pasar jika 

dapat menarik perhatian atau kelebihan yang dimiliki dalam berbagai hal di bandingkan 

dengan organiasi lainnya.  

Suatu cara yang berkaitan dengan sumber daya manusia agar dapat menjadi 

sumber keunggulan bersaing adalah peran serta seorang pemimpi perusahaan yang 

menentukan arah perkembangan perusahaan.  
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Salah satu faktor yang sangat perpengaruh dalam sumberdaya manusia 

adalah faktor kepemimpinan,  pemimpin merupakan seseorang yang mampu 

mempengaruhi, memotivasi, memberikan dorongan kepada karyawannya, 

memberikan perlindungan dan membuat karyawan merasa memiliki dan 

mencurahkan seluruh kemampuannya pada perusahaan.  

Menurut Menurut Hasibuan (2011:157), pemimpin adalah seseorang 

yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang 

lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapaisuatu 

tujuan. 

Menurut Kartono (2010:18), pemimpin adalah seorang pribadi yang 

memiliki kecakapa dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu 

bidangsehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-

samamelakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau 

beberapatujuan. 

Setiap pemimpin memiliki karakteristik tersendiri dalam menghadapi 

karyawannya. Namun untuk mempertahankan karyawan di suatu perusahaan 

sangatlah sulit, di perlukan tingkat loyalitas yang tertanan dalam diri karyawan 

tersebut agar mereka dapat bertahan di perusahaan itu. Menurut Thoha(2013:49) 

bahwa Gaya Kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain 

seperti yang ia lihat. Sedangkan Rivai (2014:42) menyatakan Gaya Kepemimpinan 

adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan 

agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya 
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kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan 

oleh seorang pemimpin. 

Dalam hubungan pemimpin dengan bawahannya, kesesuaian antara 

kepemimpinan yang di bawa oleh pemimpin dengan apa yang menjadi harapan 

karyawan tentu akan menimbulkan dampak positif pada diri para bawahannya yaitu 

karyawan akan merasa nyaman dalam bekerja. Kenyataanya, setiap karyawan tidak 

hanya di kuasai oleh motif-motif ekonomi saja. Disamping upah dan gaji yang besar 

juga terdapat faktor lain yaitu, timbulnya sebuah loyalitas pada diri karyawan.  

Gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin merupakan salah satu yang 

terpenting dalam membentuk loyalitas karyawan. Loyalitas akan muncul jika 

pemimpin mampu menjaga kenyamanan karyawannya di lingkungan kerja. 

Kenyamanan itu merupakan hasil dari kebijakan-kebijakan yang di keluarkan dan 

di terapkan pada unit kerja yang di pimpinnya.  

Menurut Utomo Tommy (2010:21) Loyalitas dapat dikatakan sebagai 

kesetiaan seseorang terhadap suatu hal yang bukan hanya berupa kesetiaan fisik 

semata, namun lebih pada kesetiaan non fisik seperti pikiran dan perhatian.  

Secara umum loyalitas dapat di artikan sebagai kesetiaan, pengabdian, dan 

kepercayaan yang di berikan atau di tujukan kepada seseorang atau lembaga yang 

di dalamnya tedapat rasa cinta dan tanggungjawab untuk berusaha, pelayanan dan 

perilaku terbaik. Loyalitas karyawan tehadap perusahaan sangat di perlukan 

terutama di industri perdagangan. Karena akan sangat sulit bagi perusahaan untuk 

berkembang jika tidak memiliki karyawan yang memiliki loyalitas tinggi.  
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PT. Jesi Jason Surya Makur merupakan suatu perusahaan yang bergerak 

di bidang textile, manufaktur, export-import dan trading. Perusahaan yang berdiri 

pada tahun 2015 dan telah berhasil mengexport produksinya ke bergabagai belahan 

negara. Keberhasilan PT. Jesi Jason Surya Maknur di tunjang dari berbagai aspek. 

Antara lain, aspek produktifitas kerja, strategi pemasaran, team work, dan tentunya 

aspek kepemimpinan yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan.  

PT. Jesi Jason Surya Makmur mempunyai karyawan yang terdiri dari 

manajemen, staff, operator produksi, dll. Pembagian waktu kerja di bagi menjadi 

tiga shift dan berjalan 24 jam bagi karyawan produksi atau pabrik. Sedangkan staff 

manajemen di mulai dari jam 08:30 – 16:30 PM. Menurut penulis gaya 

kepemimpinan yang menonjol di PT. Jesi Jason Surya Makmur adalah gaya 

kepemimpinan transaksional.  Pada gaya transaksional ini di tujukan pada saat 

pemimpin terjun langsung ke lapangan agar meminimalisir kesalahan di area kerja 

dan pemimpin memberkan imbalan yang setimpal ketika karyawannya bekerja 

dengan maksimal, namun terkadang pemimpin memberikan peringatan dan sanksi 

kepada karyawan apabila terjadi kesalahan di area kerja.  

Adapun masalah-masalah yang menyangkut gaya kepemimpinan terhadap 

loyalitas kerja karyawan pada PT. Jesi Jasson Surya Makmur yang perlu mendapat 

perhatian adalah mengenai Loyalitas Kerja di dalam staff manajemen PT. Jesi Jason 

Surya Makmur. Staff manajemen adalah mereka yang mengatur semua 

penggerakan operasional perusahaan. Gaya kepemimpinan yang di terapkan kepala 

divisi kepada staff atau bawahnnya menunjukan sikp kurangnya perhatian dan 

lemahnya motivasi yang di berikan, kurangnya struktur kerja yang sistematis dan 
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terarah, pembagian posisi jabatan, jobdes kerja dan target kerja yang kurang terarah. 

Motivasi karyawan yang memerlukan dukungan dan penggerakan dari atasan atau 

pimpinan. Masalah pada system pengrekrutan karyawan, tidak adanya perikatan 

yang kuat atau kontrak kerja yang mengikat antara karyawan dengan perusahaan. 

Sehingga menyebabkan hal seperti keluar masuk karyawan dengan sangat cepat 

yang membuat pekerjaan terhambat 

Berdasarkan latar belakang perusahaan di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat tema penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Loyalitas Kerja Karyawan”. 

1.7 Identifikasi Dan Rumusan Masalah  

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan identifikasi latar belakang penelitian di atas, dapat di 

identifikasikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 

1. Lemahnya motivasi yang di berikan seorang pemimpin kepada para 

staff atau bawahannya? 

2. Sistem kerja yang kurang terarah? 

3. Tingkat Turn Over karyawan sangat tinggi? 

1.2.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang penelitian yang telah di paparkan, maka di rumuskan 

masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar gaya kepemimpinan pada PT. Jesi Jason Surya 

Makmur? 

2. Seberapa besar loyalitas karyawan pada PT. Jesi Jason Surya Makmur? 
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3. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap loyalitas karyawan 

pada PT. Jesi Jason Surya Makmur? 

1.8 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Pada PT. Jesi Jason Surya 

Makmur.  

2. Untuk mengetahui Loyalitas Kerja Karyawan Pada PT. Jesi Jason Surya 

Makmur. 

3. Untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Loyalitas Kerja Karyawan Pada PT. Jesi Jason Surya 

Makmur. 

1.9 Kegunaan Penelitian  

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian ini akan bermanfaat bagi 

penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah : 

2. Aspek teoritis (keilmuan), penulis sangat berharap agar hasil dari 

penelitian ini dapat berguna dalam memberikan suatu gambaran dan 

pengetahuan kepda pembaca mengenai pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap loyalitas kerja di perusahaan. Serta di harapkan dapat 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pengembang ilmu 

ekonomi dan khususnya dalam sumber daya manusia.  

3. Aspek praktisi (guna laksana),  penelitian ini juga di harapkan menjadi 

suatu masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mengatur 
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sumber daya manusia dan penerapan standar operasional prosedur 

(SOP) kerja, sehingga terjadi peningkan kinerja dan loyalitas karyawan 

pada perusahaan.  

1.10 Lokasi Dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di PT. Jesi Jason Surya Makmur kantor pusat yang 

beralamat di Galeri Niaga Mediterania, PIK Penjaringan, Jakarta Utara. Waktu 

penelitian adalah dari bulan Februari – April 2019. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

S.P Hasibuan (2016:1), manajemen berasal dari kata to manage yang 

artinya mengatur. Apa yang diatur, apa tujuannya di atur, mengapa harus di atur 

siapa yang mengatur, dan bagaimana mengaturnya. Malayu S.P Hasibuan 

(2016:9) mengemukakan bahwa “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Veithzal Rivai (2009:2) 

mengemukakan bahwa “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pendayagunaan sumber daya lainnya secara efisien, efektif, dan produktif 

merupakan hal yang paling penting untuk mencapai suatu tujuan”. 

Berdasarkan beberapa pengertian Manajemen diatas maka dapat dilihat 

bahwa manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang proses mengatur 

sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya guna mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien.  

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Wilson bangun (2012:05), menjelaskan bahwa untuk mendefisisikan 

manajemen sumber daya manusia perlu pemahan pada dua fungsi, antara lain, 
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fungsi manajerial (managerial functions) dan operasional (operasional functions). 

Berdasarkan sumber daya- sumber daya yang ada pada organisasi, maka 

manajemen dapat di bagi kedalam manajemen sumberdaya manusia, keuangan, 

operasi/produksi dan pemasaran. Fungsi-fungsi manajemen tersebut akan berkaitan 

dengan setiap bidang manajemen.  

Manajemen sumberdaya manusia melakuan kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan personalia, penggerakan dan pengawasan terhadap 

fungsi-fusngsi operasionalnya, untuk mencapai tujuan organisasi. Demikian pula, 

manajemen pada bidang-bidang lainnya melakukan hal yang sama pada arah yang 

berbeda. Tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya untuk 

mencapai organisasi secara keseluruhan. Tentunya, fungsi operasional pada setiap 

bidang manajemen tersebut berbeda. Fungsi operasional manajemen sumberdaya 

manusia berkaitan dengan pengelolaan manusia dalam setiap organisasi, seperti 

pengadaan, pengenbangan, pemberian konfensasi, pengintegrasian, pemeliharaan 

dan pemisahan tenaga kerja.  
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Demikian pula dengan manajemen keuangan, produksi/operasi, dan 

pemasaran. Yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen terhadap fungsi-

fungsi operasionalnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. 

Manajemen sumberdaya manusia berkaitan dengan pengelolaan manusia 

melaluli aktifitas-aktifitas organisasi dan fungsi-fungsi operasionalnya.  

Dengan demikian, Wilson Bangun (2012:6) mendefinisikan 

manajemen sumberdaya manusia adalah “Sebagai suatu proses perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan staf, penggerakan, dan pengawasan, terhadap 

pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja, untuk mencapai tujuan organisasi.” 

Sutrisno (2013:7) mendefinisikan “Manajemen sumber daya manusia 

sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, 

atas pengembangan, kompensasi, pengintergarian, pemeliharaan, dan 

pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi 

perusahaan secara terpadu.” 

Adapun komponen tersebut dapat di bedakan menjadi tiga hal diantaranya: 

1. Pengusaha  

Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk 

memperoleh untuk memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu 

tidak menentu tergantung laba yang di capai perusahaan tersebut.  

2. Karyawan  

Karyawan merupakan kekayaan utama perusahan, karena tanpa keikut 

sertaan mereka, aktifitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan 
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aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin di 

capai.  

3. Pemimpin atau manajer  

Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan 

kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab 

atas pekerjaan orang tersebu dalam mencapai tujuan.  

Hasibuan (2013:14), menyatakan “manajemen adalah fungsi yang 

berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang. 

Hal ini berarti sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam 

manajemen”. Manajemen sumber daya manusia mengatur dan menetapkan 

program kepegawaikan yang mencakup masalah-masalh sebagai berikut: 

1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job 

specification, job requirement, dan job evaluation.  

2. Menetapkan penarikan, seleksi dan penetapan karyawan berdasarkan asas 

the right man in the right place and the right man in the right job 

3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian.  

4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa 

yang akan datang.  

5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya perkembangan 

perusahaan pada khususnya.  
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6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan 

pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis.  

7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh.  

8. Melaksanakan pendidikan, latihan dan penilaian prestasi kerja karyawan.  

9. Mengatur mutasi karyawan baik vertical maupun horizontal.  

10. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya.  

Hasibuan (2013:21), juga mengatakan bahwa manajemen sumberdaya 

manusia mempunyai fungsi yang meliputi: 

1. Perencanaan 

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga 

kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan di lakukan dengan 

menetapkan program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan.  

Program kepegawaian akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat. 

2. Pengorganisasian  

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart). 

Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi 

yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif.  
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3. Pengarahan  

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar 

mau bekerja sama dan bekerja efektif dan efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan di 

kaluakan pemimpin dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua 

tugasnya dengan baik.  

4. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah mengendalikan semua karyawan agar 

menetaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan 

perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi 

kehadiran, kedisiplan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, menjaga 

situasi lingkungan pekerjaan.  

5. Pengadaan  

Penadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan.  

6. Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keteampilan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pedidikan dan 

pelatihan yang di berikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa 

kini maupun masa depan.  
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7. Kompensasi  

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) 

Dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai 

imbalan jasa yang di berikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah 

adil dan layak. Adil di artikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak di 

artikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas 

upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal 

konsistensi.  

8. Pengintegrasian  

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama 

yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, 

karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaanya.  

Pengintegrasian merupakan hal yang sangat penting dan sulit dalam 

manajemen sumber daya manusia. Karena mempersatukan dua 

kepentinagan yang bertolak belakang. 

9. Pemeliharaan  

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegian untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka 

tetap mau bekerjasama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik di lakukan 

dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar 

karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi.  
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10. Kedisplinan  

Kedisplinan (discipline) merupan fungsi manajemen sumber daya manusia 

yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa displin yang 

baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan 

dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-

norma social. 

11. Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari 

suatu perusahaan. Pemberhentian ini di sebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab 

lainnya.  

3.1.2 Konsep Pemimpin Dan Kepemimpinan 

1. Pemimpin  

Pemimpin / leader mempunyai macam-macam pengertian dari para ahli. 

Berikut ini terdapat beberapa definisi tentang pemimpin yang di kemukakan 

oleh para ahli diantaranya:  

Menurut Hasibuan (2011:157), pemimpin adalah seseorang yang 

mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan 

orang lain serta bertanggungjawab atas pekerjaan orang tersebut dalam 

mencapai suatu tujuan.  

Menurut kartono (2010:18), pemimpin adalah seorang pribadi yang 

memiliki kecakapan dan kelebihan di suatu bidang sehingga dia mampu 
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mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.  

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli diatas, dapat di 

simpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan 

untuk mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi.  

2. Kepemimpinan 

Menurut Sutikno (2014:16), Kepemimpinan dalam organisasi diarahkan 

untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, agar mau berbuat 

seperti yang diharapkan ataupun diarahkan oleh orang lain yang 

memimpinnya.  

Menurut Thoha (2010:15), kepemimpinan adalah sifat, karakter, atau cara 

seseorang dalam upaya membina dan menggerakan seseorang atau 

sekelompok orang agar mereka bersedia, komitmen dan setia untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab untuk 

mewujudkan tujuan organisasi yang telah di tetapkan sebelumnya.  

Berdasarkan definisi kepemimpinan di atas dapat diartikan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, 

menggerakkan, mendorong, mengendalikan orang lain atau bawahannya 

untuk melakukan sesuatu pekerjaan atas kesadarannya dan berkontribusi 

dalam mencapai suatu tujuan. 

3.1.3 Gaya Kepemimpinan 

Menurut Hasibuan (2011:162), gaya kepemimpinan adalah cara seorang 

pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan 
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bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya 

kepemimpinan merupakan salah satu posisi kunci dimana seorang pemimpin 

harus bisa mempengaruhi, mengarahkan, dan menunjukan kemampuannya 

agar semua tujuan perusahaan bisa tercapai sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. 

Menurut Tampubolon (2011:69), gaya kepemimpinan adalah perilaku dan 

strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang 

sering diterapkan seseorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi 

kinerja bawahannya. 

Dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan seseorang adalah perilaku yang dilakukan bawahan ditunjukan 

oleh seorang pemimpin di dalam memberikan pengarahan dan bimbingan 

terhadap bawahannya dengan rasa mempercayai bawahan juga memuat 

bagaimana cara pemimpin bekerja sama dengan bawahannya dalam 

mengambil keputusan, pembagian tugas dan wewenang, bagaimana cara 

berkomunikasi dan berinteraksi dan bagaimana hubungan yang tercipta 

diantara pemimpin dan bawahannya tersebut. 

3.1.4 Tipe Gaya Kepemimpinan  

Berikut adalah gaya kepemimpinan yang di kemukakan oleh Hasibuan 

(2012:172) sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan otoriter  

Adalah jika jika kekuasaan atau wewenang, sebagai besar mutlak tetap berada 

pada pimpinan atau pemimpin itu menganut system sentralisasi wewenang. 
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Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya di tetapkan sendiri oleh 

pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide dan 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.  

Karakteristik dari kepemimpinan otoriter, yaitu: 

a. Bawahan hanya bertugas sebagai pelaksanaan keputusan yang telah 

ditetapkan pemimpin.  

b. Pemimpin menganggap dirinya orang yang paling berkuasa, paling pintar, 

dan cakap. 

c. Pengarahan bawahannya di lakukan dengan memberikan intruksi atau 

perintah, hukuman, serta pengawasan serta pengawasan di lakukan secara 

ketat. 

2. Kepemimpinan partisipatif 

Adalah apabila kepemimpinanya dilakukan dengan cara persuasive, 

menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan parisipatif 

para bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki 

perusahaan.  

Karakteristik dari kepemimpinan partisipatif, yaitu : 

a. Bawahan harus berpartisipasi dalam memberikan saran, ide dan 

pertimbangan-pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 

b. Keputusan tetap dilakukan pimpinan dengan mempertimbangkan saran atau 

ide yang di berikan bawahannya. 

c. Pemimpin menganut system manajemen terbuka (open management) dan 

disentralisasi wewenang.  
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3. Kepemimpinan delegatif  

Apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahan 

dengan lengkap. Dengan demikian bawahan dapat mengambil keputusan dan 

kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaan. 

Pemimpin tidak peduli cara bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan 

pekerjaanya, sepenuhnya di serahkan kepada bawahannya.  

Karakteristik dari gaya kepemimpinan delegatif, yaitu : 

a. Pemimpin menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan kepada 

bawahannya.  

b. Pimpinan tidak akan membuat peraturan-peraturan tentang pelaksanaan 

pekerjaan-pekerjaan itu dan hanya sedikit melakukan kontak mata dengan 

bawhannya.  

Dari uraiaan di atas dapat disimpulkan tidak ada gaya kepimpinan yang cocok 

untuk segala situasi, maka penampilan pemimpin yang efektif dari perusaan 

harus menyesuaikan tipe gaya kepimpinan dengan situasi yang dihadapi. 

Pengertian situasi mencakup kemampuan bawahannya, tuntutan pekerjaan, 

tujuan organisasi. 

3.1.5 Tujuan Dan Fungsi Gaya Kepemimpinan 

Tujuan gaya kepemimpinan secara umum dapat diberikan atas tiga macam 

yaitu: 

1. Kepemimpinan dalam organisasi sangat penting untuk kemajuan 

perusahaan.  
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2. Untuk mengatur, mempengaruhi, mengarahkan karyawan, memberikan 

motivasi, dan menyatukan berbagai keahlian. 

3. Sarana untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan fungsi gaya kepemimpinan antara lain: 

1. Fungsi Administratif 

Yang dimaksud dengan fungsi Administratif adalah pengadaan formula 

kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala 

fasilitasnya. 

2. Fungsi sebagai Top Manajemen  

Fungsi sebagai Top Manajemen adalah fungsi pemimpin dalam proses 

aktivitas pembuatan Planning, Organizing, Staffing, Directing, 

Commanding, dan Controlling. 

3. Beberapa fungsi kepemimpinan menurut Thoha (2010:52)  

a. Fungsi kepemimpinan sebagai innovator. 

Pemimpin mampu mengadakan inovasi-inovasi baik yang 

menyangkut pengembangan produk, sistem manajemen yang efektif 

dan efisien maupun di bidang konseptual yang keseluruhannya di 

laksanakan dalam upaya mempertahankan dan atau meningkatkan 

kinerja karyawan. 

b. Fungsi kepemimpinan sebagai komunikator 

Maka pemimpin harus mampu menyampaikan maksud dan tujuan 

komunikasi yang dilakukan secara baik kepada seseorang dan atau 
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sekelompok karyawan sehingga timbul pengertian di kalangan 

mereka. 

c. Fungsi kepemimpinan sebagai motivator  

Pemimpin merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan 

yang mengarah kepada upaya mendorong karyawan untuk 

melaksanakan sesuatu kegiatan tertentu sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawabnya yang mampu memberikan sumbangan terhadap 

keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan.  

d. Fungsi kepemimpinan sebagai kontroler  

Sebagai kontroler (pengendali) pemimpin melaksanakan fungsi 

pengawasan terhadap berbagai aktivitas perusahaan agar terhindar 

dari penyimpangan baik terhadap pemakaian sumber daya alam 

maupun di dalam pelaksanaan rencana dan atau program kerja 

perusahaan sehingga pencapaian tujuan menjadi efektif dan efisien. 

3.1.6 Definisi Loyalitas Karyawan 

Menurut Suhendi (2010:260), Secara umum loyalitas karyawan dapat 

diartikan sebagai kesetiaan, pengabdian dan kepercayaan yang diberikan atau 

ditujukan kepada seseorang atau lembaga yang didalamnya terdapat rasa cinta 

dan tanggung jawab untuk berusaha, pelayanan dan perilaku terbaik. Loyalitas 

karyawan pada suatu perusahaan ditunjukan dengan komitmen karyawan 

didalam perusahaan, komitmen pada berorganisasi bisa terjadi karena ada 

faktor - faktor yaitu dari diri sendiri dan organisasi. 
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Menurut Hasibuan (2009:95), mengatakan bahwa loyalitas adalah 

kesetiaan di cerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela 

organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak 

bertanggung jawab.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa loyalitas adalah suatu 

komitmen yang dimiliki untuk memberikan segala kemampuan, pemikiran dan 

keterampilan dalam ikut mencapai tujuan perusahaan serta menjaga segala 

rahasia perusahaan dan tetap setia pada perusahaan tersebut.  

3.1.7 Ciri-ciri Loyalitas  

Sikap loyal kepada perusahaan memeliki ciri-ciri seperti yang di 

sebutkan Poerwopoespito dalam Purnamasari (2013:20) antara lain : 

A. Kejujuran  

Kejujuran mempunyai banyak dimensi dan bidang. Dalam 

kontes sikap setia kepada perusahaan, ketidakjujuran akan 

merugikan banyak orang, bukan hanya kepada perusahaan, 

tetapi pemilik, direksi, karyawan, keluarga karyawan, 

supplier, pedagang asongan, dan lai-lain. Pada akhirnya 

negarapun dirugikan. 

B. Mempunyai rasa memiliki perusahaan  

Memberikan pengertian agar karyawan mempunyai rasa 

memiliki perusahaan adalah dengan memahami bahwa 

perusahaan adalah tubuh imajiner, dimana seluruh pribadi 

yang terlibat didalamnya merupakan anggota-anggotanya. 
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Karyawan diharapkan lebih mudah menumbuhkan rasa 

memiliki perusahaan dengan bersama-sama berusaha menjaga 

divisinya masing-masing. Bentuk konkretnya adalah dengan 

menjaga dan merawat aset perusahaan seperti merawat aset 

pribadi.  

C. Mengerti kesulitan perusahaan  

Hal ini seperti sulit dilakukan mengerjakan yang sudah ada 

dalam deskripsi job saja sulit apalagi mengerjakan yang 

lainnya. Bekerja lebih dari yang di minta perusahaan konsep 

yang hebat dan dalam jangka panjang memberikan 

keuntungan yang besar pada individu karyawan itu sendiri. 

Perusahaan bisa saja bangkrut , tetapi manusia yang 

berkualitas dan kompetitif tidak mungkin bangkrut. 

D. Bekerja lebih dari yang diminta perusahaan  

Memahami bahwa yang terbaik untuk perusahaan pada 

hakekatnya terbaik untuk perusahaan. Tindakan bijak yang 

dilakukan oleh karyawan dalam memahami dan mengerti 

kesulitan perusahaan adalah dengan saling bahu membahu 

untuk membantu pulihnya perusahaan bukan dengan cara 

meninggalkannya dan pindah ke perusahaan lain.  

E. Menciptakan suasana yang menyenangkan di persahaan  

Suasana yang tidak kondusif sangat mempengaruhi kinerja 

karyawan, yang berakibat pada produktivitas. Orang yang 
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paling menentukan suasana di perusahaan adalah 

pemimpinnya. Semakin tinggi jabatan pemimpin tersebut 

maka semakin berpengaruh dalam menciptakan suasana di 

perusahaan karena merekalah yang mempunyai kekuasaan 

dan wewenang yang lebih, serta mempunyai anak buah 

(bawahannya). 

F. Menyimpan rapt rahasia perusahaan  

Didasari atau tidak karyawan membocorkan rahasia 

perusahaan, terungkap ketika sedang mengobrol dengan pihak 

atau orang lain di luar persahaan. Rahasia adalah segala data 

atau informasi dari perusahaan yang dapat digunakan oleh 

pihak, terutama pesaing untuk menghantam perusahaan.  

Ternyata dari uraiaan diatas karyawan yang loyal memiliki beberapa cirri-

ciri, kejujuran merupakan salah satu poin penting yang harus dimiliki oleh 

seorang karyawan yang di sebut loyal. Rasa memiliki perusahaan tentu 

harus ditumbuhakan agar karyawan dapat bekerja dengan hati tanpa adanya 

rasa terbebani dalam melaksanakan tugasnya, selain itu karyawan yang 

loyal dicirikan dengan sikap karyawan yang mengerti akan masalah yang 

sedang dihadapi oleh perusahaan serta tetap menjaga citra perusahaan.  

3.1.8 Indikator Loyalitas  

Berikut adalah indicator loyalitas karyawan menurut saydam dalam 

Fajar (2013:34). 

 Ketaatan/kepatuhan 



25 

 

 

Yaitu kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala 

peraturan kedinasan yang berlaku dan mentaati perintah dinas 

yang diberikan atasan yang berwenang, serta sanggup tidak 

melanggar larangan yang di tentukan. 

 Tanggung jawab  

Yaitu kesanggupan seseorang karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang di serahkan kepadanya dengan baik, tepat 

waktu, serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang di 

buat atau tindakan yang dilakukan.  

 Pengabdiaan  

Yaitu sumbanagn pemikiran dan tenaga secara ikhlas kepada 

perusahaan. 

 Kejujuran  

Seorang pegawai yang jujur memiliki cirri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Selalu melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan tanpa 

merasa terpaksa. 

b. Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya. 

c. Melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan apa adanya. 

Dalam keempat indicator loyalitas karyawan di atas, bisa dikatakan 

bahwa karyawan yang loyal adalah karyawan yang taat pada peraturan 

sserta patuh pada perintah, bertanggung jawab pada tugas-tugas yang 
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telah di berikan oleh pimpinan, serta kejujuran dan pengabdiaan 

terhadap perubahan.  

3.1.9 Penyebab Turunnya Loyalitas Karyawan  

Seperti yang telah dijabarkan pada awal tulisan, pengertian loyalitas 

adalah suatu hal yang sulit untuk diciptakan namun mudah untuk dihilangkan. 

Seorang karyawan yang baru masuk dalam sebuah perusahaan memerlukan 

waktu untuk dapat menjadi loyal sesuai dengan pengertian loyalitas. Akan 

tetapi, sikap loyal yang sesuai dengan pengertian loyalitas tersebut dapat tiba-

tiba hilang apabila seorang karyawan merasa “dikecewakan” oleh 

perusahaan.  

Setidaknya terdapat tiga faktor yang dapat menjadi penyebab turunnya 

loyalitas karyawan sesuai dengan pengertian loyalitas, yakni: 

a. Faktor rasional 

Faktor rasional turunnya loyalitas karyawan mengacu pada hal-hal 

yang dapat dijelaskan secara logis. Faktor-faktor rasional yang 

menjadi penyebab turunnya loyalitas karyawan sesuai dengan 

pengertian loyalitas antara lain gaji, bonus, jenjang karir, dan 

fasilitas-fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan. 

b. Faktor emosional 

Faktor emosional turunnya loyalitas karyawan mengacu pada hal-

hal yang menyangkut perasaan atau ekspresi diri. Faktor-faktor 

emosional yang menjadi penyebab turunnya loyalitas karyawan 

sesuai dengan pengertian loyalitas antara lain pekerjaan yang dinilai 
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kurang menantang, lingkungan kerja yang tidak kondusif, perasaan 

was-was terhadap keberlangsungan hidup perusahaan, 

ketidakcocokan karyawan denganpemimipin, pekerjaan yang dinilai 

tidak prestige, serta kurangnya penghargaan perusahaan terhadap 

prestasi kerja karyawan. 

c. Faktor kepribadian 

Faktor kepribadian sebagai penyebab turunnya loyalitas karyawan 

mengacu pada hal-hal yang sifat pribadi karyawan. Faktor-faktor 

kepribadian  yang menjadi penyebab turunnya loyalitas karyawan 

sesuai dengan pengertian loyalitas antara lain adalah sifat mudah 

bosan dan ketidakcocokan karyawan dengan budaya kerja di suatu 

perusahaan.  

3.1.10 Hubungan Gaya Kepemimpinan Dengan Loyalitas Kerja  

Karyawan merupakan elemen penting bagi perusahaan. Tanpa adanya 

karyawan perusahaan tidak mampu berjalan dan mencapai tujuan yang 

perusahaan harapkan. Maka pengelolaan manusia bersumber daya diperlukan 

untuk mencapai hal tersebut. Pengelolaan manusia bersumber daya yang baik 

akan menghasilkan loyalitas karyawan yang tinggi. Loyalitas karyawan dapat 

dihasilkan dari berbagai faktor diantaranya Faktor Pemimpin. Pemimpin yang 

mampu mengelola karyawannya dengan baik akan mendapatkan loyalitas 

dari karyawannya tersebut. Tetapi hal tersebut ditentukan dari bagaimana cara 

pemimpin mengelola bawahannya. Seorang pemimpin harus mampu 
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menentukan gaya kepemimpinan yang tepat untuk menghadapi karyawannya 

Poerwopespito & Utomo (2000:214). 

3.1.11 Penelitian Terdahulu 

NO Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Darwinto 

(2008) 

“Analisis Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan 

terhadap Kepuasan 

Kerja dan Komitmen 

Organisasi untuk 

Meningkatkan Kinerja 

Karyawan (Studi pada 

R.S U D Kota 

Semarang).” 

Berhasil menyimpulkan 

bahwa gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan. Gaya 

kepemimpinan sebagai 

variabel yang 

mempengaruhi dengan 

kofisien 

regresi secara langsung 

adalah 0,37. 

2. Rizki 

Andhi 

Irawan 

(2010) 

“Analisis Pengaruh 

Stres Kerja dan Gaya 

Kepemimpinan 

terhadap Kinerja 

Karyawan Pada 

PD.BPR Jepara 

Artha”. 

Menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh postif 

terhadap kinerja karyawan 

PD. BPR Jepara Artha 

dengan menggunakan 

teknik simple random 

sampling. 

3. Syarifah 

Fatma 

(2013) 

“Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan pada Kebun 

Rimba Belian Inti 

Kabupaten Sanggau” 

menyimpulkan bahwa 

gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian ini 

menggunakan teknik 

kuantitatif dan 

menggunakan rumus 

korelasi product moment. 

Hubungan antara variable 

gaya kepemimpinan 

dengan kinerja karyawan 

sangat kuat yaitu dengan 

nilai 0,807. 

4. Ruyatsih et 

al (2013) 

“Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada 

menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh positif dan 
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Bagian Operator 

SPBU PT. Mitrabuana 

Jayalestari 

Karawang” 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan dengan 

koefisien korelasi sebesar 

0,505. 

5. Bayu 

Wicaksono 

(2012) 

“Pengaruh Kepuasan 

Kerja, Loyalitas 

Karyawan, dan 

Komitmen Organisasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan studi kasus 

pada PT. Vision Land 

Bagian Packing” 

Menyimpulkan bahwa 

terdapat 

pengaruh positif loyalitas 

karyawan terhadap kinerja 

karyawan sebesar 0,509. 

6. A.Suyunus 

Adiwibowo 

(2012) 

“Kepemimpinan dan 

Loyalitas 

Terhadap Kinerja 

Karyawan RSJ Menur 

Surabaya” 

Dalam penelitian yang 

menggunakan analisis 

regresi linier berganda 

tersebut menyatakan 

bahwa gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh positif 

terhadap kineja karyawan, 

dan loyalitas berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

karyawan. Dalam 

penelitian tersebut 

menyatakan bahwa 

loyalitas karyawan 

memiliki pengaruh yang 

lebih besar terhadap 

kinerja karyawan 

dibanding gaya 

kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Loyalitas Kerja Pada PT. Jesi Jason Surya 

Makmur 

Dari kerangka pemikiran di atas dapat di jelaskan bahwa : 

A. Gaya kepemimpinan (x) 

1. Pimpinan sebagai innovator mampu mengadakan system manajemen 

yang baik, efektif dan efisien.  

2. Pimpinan sebagai komnikator mampu menyampaikan maksud dan 

tujuan komunikasi yang dilakukan secara baik kepada sekelompok 

karyawan sehingga timbul pengertian dikalangan mereka.  

3. Pimpinan sebagai motivator merumuskan dan melaksanakan 

kebijaksanaan yang mengaruh kepada upaya mendorong karyawan. 

Gaya Kepemimpinan 

(X) 

1. Pimpinan sebagai 

innovator. 

2. Pimpinan sebagai 

komnikator. 

3. Pimpinan sebagai 

motivator. 

4. Pimpinan sebagai 

kontroler. 

 

 

 

 

(Thoha 2010:52) 

Loyalitas Kerja 

Karyawan (Y) 

1. Taat pada peraturan 

Disiplin. 

2. Tanggung jawab 

terhadap perusahaan. 

3. Kemauan untuk 

bekerja 

4. Rasa memiliki. 

5. Hubungan antar 

pribadi 

6. Suka terhadap 

pekerjaan 

 

(Fajar 2013:34) 
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4. Pimpinan sebagai kontroler  melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 

berbagai aktivitas perusahaan. 

B. Loyalitas Kerja Karyawan (y) 

1. Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan kerangka pemikiran ini 

apabila seorang atasan/manajer menerapkan gaya kepemimpinan 

tersebut kepada bawahannya, dan sebaliknya pula karyawan dapat 

mematuhi semua aturan yang Taat pada peraturan. Setiap kebijakan 

yang diterapkan dalam perusahaan untuk memperlancarkan dan 

mengatur jalannya pelaksanaan tugas manajemen perusahaan ditaati 

dan dilaksanakan dengan baik. 

2. Tanggung jawab terhadap perusahaan. Kesanggupan karyawan 

melaksanakan tugas sebaikbaiknya dan tepat waktu serta kesadaran 

akan setiap resiko pelaksanaan tugasnya akan memberikan penjelasan 

tentang keberanian dan kesadaran bertanggung jawab terhadap resiko 

apa yang telah dilaksanakan. 

3. Kemauan untuk bekerja. Bekerja sama dengan orangorang dalam suatu 

kelompok akan memungkinkan perusahaan dalam mencapai tujuan 

yang tidak mungkin dicapai oleh orang-orang individual. 

4. Rasa memiliki. Adanya rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan 

akan membuat karyawan memiliki sikap untuk ikut menjaga dan 

bertanggung jawab terhadap perusahaan sehingga pada akhirnya akan 

menimbulkan loyalitas demi tercapainya tujuan perusahaan. 
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5. Hubungan antar pribadi.  Karyawan yang mempunyai loyalitas kerja 

tinggi mereka akan mempunyai sikap fleksibel kearah tata hubungan 

antara pribadi. Hubungan pribadi ini meliputi: hubungan sosial antara 

karyawan, hubungan yang harmonis antara atasan dengan 

bawahan/karyawan, situasi kerja dan sugesti dari teman kerja. 

6. Suka terhadap pekerjaan.  Perusahaan harus dapat menghadapi 

kenyataan bahwa karyawannya tiap hari datang untuk bekerjasama 

sebagai manusia seutuhnya dalam hal melakukan pekerjaan yang 

dilakukan dengan senang hati sebagai indikatornya bisa dilihat dari: 

keunggulan karyawan dalam bekerja, karyawan tidak pernah menuntut 

apa yang diterimanya diluar gaji pokok. di terapkan maka hubungan 

antara pemimpin dan karyawan akan berjalan dengan baik. 

2.3 Hipotesis 

Menurut Sekaran (2014:135), hipotesis dapat didefinisikan sebagai 

hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang 

diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji. Hubungan tersebut dapat 

diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang dapat ditetapkan dalam kerangka 

teoritis. 

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori, rumusan masalah serta 

penelitian terdahulu, maka penulis mengajukan hipotesis yang merupakan 

kesimpulan sementara bagaimana pengaruh bebas terhadap varaiabel terikat dalam 

penulisan hipotesis penelitian sebagai berikut: 
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Terdapat “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Loyalitas Kerja 

Karyawan Pada PT. Jesi Jason Surya Makmur.”  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Yang Digunakan 

Menurut Sungadji (2010:4), metode penelitian adalah ilmu yang mengkaji 

ketentuan atau aturan mengenai metode yang di gunakan dalam penelitian. 

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang salah satu tujuannya adalah 

pengembangan pengetahuan, sedangkan ilmu merupakan bagian pengetahuan 

yang memenuhi criteria tertentu yaitu rasional dan terpuji. Pengetahuan di 

katakana rasional jika disusun menggunakan pikiran dan pertimbangan yang logis 

dan masuk akal. Pengetahuan yang disusun dengan logika tertentu sering di sebut 

pengetahuan yang menggunakan penalaran. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2013:13) “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan 

untuk meneliti pada populasi 64 atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”  

Berdasakan pendapat-pendapat di atas, langkah-langkah yang dilakukan 

dalam penggunaan metode penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan masalah yang menjadi pokok pembahasan 
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2. Menentukan ruang lingkup penelitian 

3. Mengumpulkan data menjawab permasalahan penelitian 

4. Pengelolaan data berdasarkan data-data yang terkumpul 

5. Menarik kesimpulan dari data yang telah disusun 

6. Menyusun laporan dari hasil penelitian secara tertulis 

Berdasakan pendapat di atas dapat simpulkan bahwa metode penelitian 

merupakan cara untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian. Sehingga metode 

penelitian sangat dibutuhkan dalam memecahkan suatu penelitian. 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai 

tujuan yang diperlukan dibutuhkan metode yang relevan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan (Sugiyono, 2013:1). 

Metode deskriptif menurut (Sugiyono,2013:11) adalah metode 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan keadaan yang 

ada pada perusahaan berdasarkan fakta, sifat-sifat populasi berdasarkan data 

yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya 

dianalisis untuk diambil kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang gaya kepemimpinan dan 

loyalitas karyawan di PT. Jesi Jason Surya Makmur. Dalam penelitian ini, 

metode deskriptif digunakan untuk mengetahui dan mengkaji:  

1. Bagaimana Gaya kepemimpinan dan loyalitas karyawan di bagian staff 

manajemen pada PT. Jesi Jason Surya Makmur. 
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Sedangkan metode verifikatif adalah metode yang digunakan untuk 

mengetahui kebenaran hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik 

yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertanyaan 

pada rumusan masalah kedua yaitu: 

2. Bagaimana Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap loyalitas kerja 

karyawan pada PT. Jesi Jason Surya Makmur. 

3.1.1 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kuantitatif. 

Teknik analisis data dalam peneltian kuantitatif menggunakan stastistik. 

Statistic yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Statistik Deskriptif 

dan Statistik Inferensial. 

1. Deskriptif 

Statistik Deskriptif Menurut Sugiyono, 2013:77 Statistik  Deskriptif 

adalah analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.  

Dalam statistik deskriptif  dilakukan untuk mencari kuatnya hubungan 

antara variable melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan 

analisis regresi dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata 

rata data sampel dan populasi. 
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2. Statistik Inferensial 

Menurut Sugiyono, 2013:78 “teknik statsistika untuk menganalisis data 

sampel dari hasilnya diberlakukan untuk populasi.”Jenis statistik 

inferensial untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi. 

Statistik ini digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan 

teknik pengumpulan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. 

Statistik diatas disebut juga statistic probabilitas karena pada kesimpulan 

yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu 

kebenarannya bersifat peluang. 

3.1.2 Populasi 

Menurut Arikunto, 2013:173 populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Menurut M.Iqbal Hasan, 2002:58 populasi adalah totalitas dan 

semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan 

lengkap yang akan diteliti.  

Menurut Sugiyono, 2017:80 mengemukakan populasi adalah wilayah 

generalisasi obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 52 karyawan 

pada bagian staff manajemen yang ada di PT. JJSM 
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3.1.3 Sampel 

Menurut Arikunto, 2013:174 sampel adalah “sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti”. Menurut Sugiyono, 2013:118 Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Ukuran besarnya sampel yaitu apabila populasi kurang dari 100 orang 

maka diambil semua tetapi apabila lebih dari 100 maka diambil 10-15% atau 

20-25%. Maka berdasarkan populasi yang sebelumnya sudah disebutkan, dan 

dari dari hasil pra survey dengan kriteria bahwa mahasiswa pemilih pemula 

tersebut membaca dan mengikuti berita pada rubrik tersebut maka 

digunakanlah teknik total sampling. 

3.1.4 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat 

ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif sugiyono, 2017:92. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala likert. 

Menurut Sugiyono, 2017:93 “Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap,pendapat,dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang 

fenomena social”. 

Dengan skala likert, maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indicator variable. Kemudian Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyatan atau 

pertanyaan. 
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Teknis analisis skala likert: 

1. Menentukan penilaian untuk setiap pilihan, dari setiap jawaban 

diberi nilai. Dimana dalam pemberian nilai ditentukan berdasarkan 

skala penilaian, yaitu Skala Likert. 

  Tabel 3.1.4 Bobot Nilai 

Alternatif Jawaban Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Cukup Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 Sumber: (Sugiyono, 2017:93) 

2. Menghitung sksor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara 

perhitungan sebagai berikut: 

 Skor = Bobot Nilai x Frekuensi 

3. Nilai terendah dan nilai tertinggi 

1) Dalam hal ini nilai terendah = jumlah responden 

2) Sedangkan nilai tertinggi jumlah responden dikalikan dengan 

bobot nilai tertinggi. 

4. Menentukan Jarak Interval dari nilai terendah sampai nilai tertinggi 

sehingga didapat lima kategori penilaian. Jarak interval dapat 

dilakukan dengan cara perhitungan sebagai berikut: 
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JI = (N1-N2) 

            5 

Keterangan: 

JI = Jarak Interval 

N1 = Nilai Tertinggi 

N2 = Nilai Terendah 

N1 = 5 X 52 = 260 

N2 = 1 X 52 = 52         

JI = (N1-N2)  

5 

JI = 260-52  

            5               

JI = 41 

Dengan demikian kategori penilaian untuk setiap item pernyataan dari 

penilaian terhadap variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1.4   Kategori Nilai Dihitung  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kategori Nilai diolah 

Nilai Kriteria 

220-261 Sangat Baik 

178-219 Baik 

136-177 Cukup Baik 

94-135 Tidak Baik 

52-93 Sangat Tidak Baik 
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3.2 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel adalah memecah variabel-variabel yang 

terkandung dalam masalah tersebut menjadi bagian-bagian terkecil sehingga 

dapat diketahui klasifikasi ukurannya, hal ini dilakukan untuk mempermudah 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Sugiono 

(2010:30), berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, ada 

dua jenis variabel yang digunakan yaitu: 

(1) Variabel bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab 

bagi variabel lain atau diberi symbol (X), yaitu Gaya Kepemimpinan.  

(2) Variabel terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang di pengaruhi atau di sebabkan oleh 

variabel lain atau yang diberi symbol (Y), yaitu Loyalitas Kerja Karyawan. 

Berikut operasionalisasi variabel untuk Gaya Kepemimpinan (X) dan Loyalitas 

Kerja (Y) dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk dipahami. 
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Tabel 3.2 

Operasionalisasi variabel 

Variabel Konsep variabel Dimensi Indicator Skala 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X) 

Menurut Hasibuan 

(2011:162), gaya 

kepemimpinan 

adalah cara seorang 

pemimpin 

mempengaruhi 

perilaku bawahan, 

agar mau bekerja 

sama dan bekerja 

secara produktif 

untuk mencapai 

tujuan organisasi.. 

 

Teladan seorang 

pemimpin 

menjadi 

gambaran 

seluruh 

karyawan. 

 Kepemimpinan 

dalam organisasi 

sangat penting 

untuk kemajuan 

perusahaan. 

Untuk mengatur, 

mempengaruhi, 

mengarahkan 

karyawan, 

memberikan 

motivasi, dan 

menyatukan 

bebagai keahlian. 

Ordinal 

 

Loyalitas 

Karyawan (Y) 

Menurut Suhendi 

(2010:260), Secara 

umum loyalitas 

karyawan dapat 

diartikan sebagai 

kesetiaan, 

pengabdian dan 

kepercayaan yang 

diberikan atau 

ditujukan kepada 

seseorang atau 

lembaga yang 

didalamnya 

terdapat rasa cinta 

dan tanggung 

jawab untuk 

berusaha, 

pelayanan dan 

perilaku terbaik. 

Mencurahkan 

segala 

kemampuan dan 

potensi terbaik 

yang dimiliki 

karyawan.  

Taat pada 

peraturan disiplin. 

Tanggung jawab 

terhadap 

perusahaan. 

Kemauan untuk 

bekerja 

Rasa memiliki 

Hubungan antar 

pribadi. 

Suka terhadap 

pekerjaan 

Oridinal 

Sumber: Operasional variabel 2019 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data  

Sumber data terbagi menjadi 2, yaitu:   

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung objek yang 

diteliti, yang berupa wawancara dan observasi langsung. 

2. Data Sekunder 
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Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dipublikasikan yang 

tersedia di perusahaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari objek 

penelitian. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Uber Silalahi 

(2010:289), adalah suatu objek atau dokumen original-material mentah dari 

pelaku yang disebut “first-hand information”, atau data yang di kumpulkan 

dari situasi actual ketika peristiwa terjadi. Oleh karena itu, sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah kuisioner, wawancara, dan observasi. 

3.4 Teknik Pengumpulan data 

Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk memaparkan tentang 

sesuatu hal maupun peristiwa termuat di dalam data. Jelas artinya untuk 

mendapatkan informasi tersebut harus menggunakan teknik-teknik 

pengumpulan data, sehingga informasi yang diperlukan akan lebih mudah kita 

peroleh. (Sugiyono, 2013:401) berpendapat bahwa metode pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan 

dalam berbagai setting dan berbagai sumber. Teknik yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Teknik Observasi.  

Teknik observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan 

langsung terhadap Loyalitas kerja karyawan bagian staff manajemen yang 

mampu memberikan kontribusi kerja yang maksimal terhadap perusahaan.  

2. Teknik Angket atau Kuesioner 
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Angket adalah salah satu instrumen pengumpulan data berupa 

serangkaian pertanyaan serta alternatif jawabannya secara tertulis yang hendak 

diberikan dan dijawab oleh seseorang atau sekelompok orang.  

Teknik angket dimaksudkan untuk mendapatkan data yang berupa 

jawaban tertulis yang diajukan peneliti untuk mengetahui bagaimana loyalitas 

karyawan berdasarkan kesetiaan, professional kerja, mencintai lingkungan 

kerja, mencurahkan seluruh kemampuan terhadap pekerjaan pada karyawan 

bagian staff manajemen. 

3. Wawancara 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara tidak 

terarah (non directed). Wawancara tidak terarah yakni wawancara yang   

bersifat santai, bebas dan memberi informan kebebasan sebesar-besarnya untuk 

memberikan keterangan yang ditanyakan. Wawancara tidak terarah ini penting 

dilakukan pada tahap pertama penelitian dilakukan karena dapat memberikan 

keterangan tidak terduga yang tidak kita dapatkan dan ketahui jika kita 

menanyakan dengan wawancara terarah. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang belum didapat pada angket. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui  pencatatan dan 

menyelidiki terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian, 

seperti buku-buku, arsip-arsip, catatan harian dan dokumen yang berkenaan 

dengan permasalahan yang akan diteliti. 
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3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Rancangan Analisis 

1. Uji Validitas 

Validitas menunjukan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa 

yang ingin diukur, atau sejauh mana alat ukur yang digunakan mengenai 

sasaran. Semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tersebut semakin 

mengenai pada sasarannya, atau semakin menunjukan apa yang 

seharusnya diukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi 

apabila alat tes tersebut menjalankan fungsi pengukurannya atau 

memberikan hasil ukuran sesuai dengan makna dan tujuan diadakannya 

tes atau penelitian tersebut. Menurut (Sugiyono, 2013:172) menyatakan 

bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukan derajat ketepatan antara 

data sesunggunhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan 

oleh peneliti.  

Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan metode 

Product Moment Person, menurut (Sugiyono, 2013:248) dengan rumus 

sebagai berikut :  

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

Keterangan :  

𝑟𝑥𝑦= Koefisien validitas butir pertanyaan yang dicari  

n  = Banyaknya responden  

X = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item  
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Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item   

∑X2= Jumlah skor keseluruhan untuk item pertanyaan variabel X  

∑Y2= Jumlah skor keseluruhan untuk item pertanyaan variabel Y 

(Sugiyono, 2013:188) menyatakan bahwa: 

 “Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor 

total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut 

mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk 

dianggap memenuhi syarat adalah kalau r = 0,3”.   

Jadi jika korelasi antara skor butir dengan skor total kurang dari 0,3 

maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.  

2. Uji Reabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setiap alat pengukur 

seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran 

relatif konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengitung reliabilitas 

digunakan teknik belah dua yaitu dengan mengkorelasikan antara item 

bernomor ganjil dengan item bernomor genap. Item bernomor ganjil 

dikelompokkan dalam belahan.pertama (X), sedangkan item bernomor 

genap dikelompokkan dalam belahan kedua(Y), untuk masing-masing 

item pada tiap belahan dijumlahkan. 

“Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data 

atau temuan data dalam interval waktu tertentu. Instrumen yang memiliki 
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reliabilitas dapat digunakan untuk mengukur secara berkali-kali yang 

menghasikan data yang sama”. (Sugiyono, 2012:124). 

Pengertian reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil pengukuran 

dapat diprercaya (Sugiyono,2012:149). Jika hasil pengukuran yang 

dilakukan secara berulang relatif sama, maka pengukuran tersebut 

dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Mencari reliabilitas untuk 

keseluruhan pernyataan dengan menggunakan rumus spearman browns 

(Sugiyono, 2012:122) sebagai berikut: 

Dimana: 

r   : nilai reliabilitas 

rb : korelasi produk moment anatara belahan pertama dan belahan kedua. 

Setelah dapat nilai reliabilitas instrumen (rb hitung), maka nilai tersebut 

dibandingkan dengan jumlah penumpang dan taraf nyata. Bila r hitung > 

0,6 dari r tabel maka instrumen tersebut dikatakan reliabel, sebaliknya jika 

r hitung < r tabel, maka instrumen  tersebut dikatakan tidak reliabel. 

Dalam perhitungannya uji validitas dan reliabilitas ini akan dibantu dengan 

menggunakan SPSS versi 25.0. 

3.5.2 Pengujian Hipotesis 

Menurut (Sugiyono, 2013:59) “Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan penelitian masalah yang didasarkan atas teori 

yang relevan”.Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian 

ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaauh variable bebas. Pengujian 
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hipotesis yang dilakukan adalah pengujian hipotesis yang dilakukan 

adalah pengujian Hipotesis nol (Ho) dan Hipotesis Alternatif (Ha).  

Hipotesis nol (Ho) menyatakan koefisien kolerasinta tidak berarti 

atau tidak signifikan. Hipotesis alternative (Ha) menyatakan bahwa 

koefisien kolerasinya berarti atau signifikan. 

3.5.2.1 Koefisien dan Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. 

“Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau 

variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada 

variabel yang lain”(Santoso dan Ashari, 2005:125). 

Digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variable X terhadap Y. 

Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai R 

square dikatakan baik jika diatas  0,5 karena nilai R square berkisar antara 

0 – 1.  

3.5.2.2 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk 

mengukur ada atau tidaknya korelasi antarvariabel. Jika kita memiliki 

dua buah variabel atau lebih maka sudah selayaknya apabila kita ingin 

mempelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat 

diramalkan. 
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Analisis regersi berguna untuk mendaptkan hubungan fungsional 

antara dua variabel atau lebih. Selain itu analisis regersi berguna untuk 

mendapatkan pengaruh antar variabel prediktor terhadap variabel 

kriteriumnya atau meramalkan pengaruh variabel prediktor terhadap 

variabel kriteriumnya (Usman & Akbar, 2006). 

Analisis regresi mempelajari hubungan yang diperoleh dinyatakan 

dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional 

antara variabel-variabel. Hubungan fungsional antara satu variabel 

prediktor dengan satu variabel kriterium disebut analisis regresi 

sederhana (tunggal), sedangkan hubungan fungsional yang lebih dari satu 

variabel disebut analisis regresi ganda. 

Istilah regresi (ramalan/taksiran) pertama kali diperkenalkan oleh Sir 

Francis Galton pada tahun 1877 sehubungan dengan penelitiannya 

terhadap tinggi manusia, yaitu antara tinggi anak dan tinggi orang tuanya. 

Pada penelitiannya Galton mendapatkan bahwa tinggi anak dari orang 

tua yang tinggi cenderung meningkat atau menurun dari berat rata-rata 

populasi. Garis yang menunjukkan hubungan tersebut disebut garis 

regresi. 

Analisis regresi lebih akurat dalam melakukan analisis korelasi, 

karena pada analisis itu kesulitan dalam menunjukkan slop (tingkat 

perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan). 

Dengan demikian maka melalui analisis regresi, peramalan nilai variabel 

terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat pula. 

http://boeditea.web.id/2010/03/27/korelasi-pearson-linier-sederhana/
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Persamaan Regresi Linier dari Y terhadap X 

Persamaan regresi linier dari Y terhadap X dirumuskan sebagai 

berikut: 

Y = a + b X 

Keterangan: 

Y = variabel terikat 

X = variabel bebas 

a = intersep 

b = koefisien regresi/slop 

Besarnya konstanta a dan b dapat ditentukan menggunakan 

persamaan :  

 

 

 

 

yang mana n = jumlah data 

3.5.2.3 Uji t  

Untuk membuktikan pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka 

dihitung dengan rumus uji t sebagai berikut : 

𝑡 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

Keterangan : 

t hitung = Nilai t 

r = nilai koefisien korelasi 
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r2 = nilai koefisien determinasi 

n = jumlah sampel 

Dengan tingkat kesalahan 5% maka dilakukan uji dua arah. 

Selanjutnya membandingkan antara t hitung dengan tabel yaitu : 

1. Jika t hitung  > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara Gaya Kepemeimpinan terhadap 

Loyalitas Kerja Karyawan Pada PT. Jesi Jason Surya Makmur. 

2. Jika t hitung  ≥  t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Gaya Kepemeimpinan 

terhadap Loyalitas Kerja Karyawan Pada PT. Jesi Jason Surya Makmur. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.3 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Jesi Jason Surya Makmur berdiri pada 29 Desember 2015 yang 

berlokasi di Jl. Wantilan Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Wantilan Kecamatan 

Cipendeuy, Subang, Jawa Barat, Indonesia. Perusahaan yang bergerak di 

bidang textile memproduksi benang kapas dan polyester yang telah berhasil 

mengexport produsinya ke berbagai belahan negara di dunia. PT. Jesi Jason 

Surya Makmur merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Surya Alam 

Jaya Group Treading and Manufacturing.  

Lokasi pabrik PT. Jesi Jason Surya Makmur yang berada di Jl. Wantilan 

Subang Jawab Barat memiliki kantor pusat yang berada di Galeri Niaga 

Mediterania 1 Pantai Indah Kapuk Penjarinagan Jakarta Utara. Produksi di 

lakukan di baprik yang memiliki lebih dari seribu karyawan produksi dan 

dapat memproduksi 25 tons cotton dalam satu hari.   

Awal mula PT. Jesi Jason Surya Makmur berdiri di tahun 2015 sang 

pemilik telah mempunyai pabrik-pabrik lain di berbagi kota di Indonesia, 

salah satunya memiliki pabrik yang berada di Desa Ngadirojo, Kecamatan 

Ampel Kabupaten Boyolali Jawa Tengah Indonsia yang di beri nama PT. Jesi 

Jason Surya Wibowo. Kesuksesan sang pemilik yang pada akhirnya 
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membuka pabrik baru yang luas pabriknya lebih besar dari PT. Jesi Jason 

Surja Wibowo yaitu PT, Jesi Jason Surya Makmur.  

PT. Jesi Jason Surya Makmur kini telah memiliki ribuan karyawan 

produksi dan telah membantu mengembangkan perekonomian negara dengan 

memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. PT. Jesi Jason Surya 

Makmur terus berusaha menjadi perusahaan yang mengutamakan kualitas 

terbaik dari hasil blowing sampai menadi benang, kapas maupun polyester. 

cita-cita kedepan PT. Jesi Jason Surya Makmur yaitu mejadi persahaan 

prouksi cotton terbaik nomor satu di Indonesia.  

4.1.2 Visi dan Misi 

Visi: 

Menjadi Industri Spinning Terbaik di Jawa Barat 

Misi: 

1. Memberikan layanan terbaik dan profesional untuk memnuhi kepuasan 

pelanggan. 

2. Menciptakan dan mengembangakan produk-produk inovatif dan 

berkualitas dengan harga bersaing. 

3. Bermitra dengan stakeholder (karyawan pelanggan dan masyarakat). 
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4.1.3 Aspek Kegiatan Usaha 

PT. Jesi Jason Surya Makmur bergerak di bidang textile manufacturing 

jual dan beli bahan baku yang melakukan kegiatan export dan import serta 

penjualan lokal. bahan baku cotton di peroleh dari berbagai belah negara salah 

satunya bahan baku import yang di peroleh dari Brazil raw cotton. PT. Jesi 

Jason Surya Makmur mengasilkan produksi 25 tons per satu hari, memiliki 

customers di dalam maupun di luar negeri. Selain import bahan baku berupa 

cotton, mesin produksi yang di gunakan untuk berjalannya kegiatan pabrik 

juga di dapat dari luar. Teknologi yang modern dan canggih sangat di 

butuhkan untuk kelancaran produktivitas kerja.  

Di usianya yang masih sangat singkat PT. Jesi Jason Surya Makmur 

telah berhasil memproduksi kapas benang dan polyester dengan kualitas yang 

baik, dan kemajuan perusahaan ini menuju hasil yang setara dengan PT. Jesi 

Jason Surja Wibowo yang merupakan salah satu peruahaan yang telah 

berhasil dan sukses sebelumnya yang di dirikan sang pemilik.  

4.1.4 Produk PT. Jesi Jason Surya Makmur 

Jenis produksi yang di hasilkan dari PT. Jesi Jason Surya Makmur di 

antaranya : 

 Cotton 

 Polyester 

 Benang PE 20 

 Benang PE 30 
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 Benang PE 40 

 Benang CA 20 

 Benang CA 23 

 Benang CM 20 

 Benang CM 23 

 Benang CM 30 

 TCM 23  

 TCM 30 

 TCM 40 

4.1.5 Customers  

PT. Jesi Jason Surya Makmur saat ini mempunyai customers baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri di antaranya: 

1. PT. Surya Satria Kencana 

2. PT. Alam Pratama Mandiri 

3. PT. Surya Alam Jaya 

4. PT. Surya Satria Kencana 

5. PT. Panca Agung Jaya 

6. PT. Triloka Bintang Fortuna 

7. PT. Cahaya Terang  

8. PT. Tridayamas Sinarpusaka 

9. CV. Metari Mandiri 

10. PT. Sinar Sukses Mandiri 

11. PT. Teguh Jaya Pranata 
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12. PT. Sanhaw Unggul Lestari 

13. PT. Sampoerna Jaya Sentosa 

14. CV. Wijaya Karunia Abadi 

15. PT. Dunamos 

16. CV. Perajutan Sahabat 

17. CV. Terang Abadi 

18. CV. Maju Abadi Sejahtera 

19. CV. Gloria Jaya 

20. PT. Istana Baladewa 

21. dll 

4.1.6 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PT. Jesi Jason Surya Makmur yang berada di kantor 

pusat Jakarta memiliki 52 karyawan bagian Staff Manajemen. 

Gambar struktur organisasi 
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4.1.7 Uraian Pekerjaan 

Uraian tugas dan tanggung-jawab pada tiap departemen yang ada pada 

PT. Jesi Jason Surya Makmur adalah sebagai berikut: 

1. Owner  

Adalah pemilik perusahaan, yang memegang suluruh kekuasaan, 

mengontrol seluruh pergerakan perusahaan.  

2. Wakil Owner 

Bertugas membantu pekerjaan sang pemilik untuk mejalankan pergerakan 

perusahaan.  

3. Sekretaris Owner 

Menyusun jadwal, membantu owner dalam pemesanan ticket penerbangan 

untuk perjalan bisnis, selalu siap membantu segala hal yang owner 

butukan. 

4. HRD 

Bertugas sebagai yang mengatur sumberdaya manusia di perusahaan, 

mengrekrut karyawan, membuat SOP didalam tata tertib perusahaan, 

berhubungan dengan ketenaga kerjaan perusahaan. 

5. Accouting  

 Kepala accounting 

 Membuat buku besar dan laporan keuangan 

 Mengontrol system myob dan accurate 

 Membuatan data-data sehubungan dengan accounting 
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 Dll 

 Staff Accounting 

 Menginput kas besar dan kecil 

 Menjurnal harta, utang, modal, piutang dan beban. 

 Membuat laopran rugi laba 

 Dll 

6. Pajak 

 Kepala Pajak 

 Membuat SPT tahunan 

 Membuat buku audit 

 Mengontrol staff untuk selalu lapor pajak setiap bulannya.  

 Dll  

 Staff Pajak 

 Lapor PPH 21, 23, 25, 4(2) dan pph lainnya setiap bulan 

 Membuat faktur pajak 

 Membuat surat jalan invoice penjuan  

 Input myob berhubungn dengan sales, purches dan bank 

7. Exim 

 Kepala bagian Import 

 Mebuat L/C 

 Membuat dokumen import  

 Berhubungan dengan supplier yang berada di luar negeri 

 Mengatur semua pergerakan import  
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 Staff bagian import 

 Membantu kepala dalam hal pembuatan dukumen import 

 Mengirim dan membalas e-mail  

 Membuat perhitungan nilai CIF nilai NI dan PPh import 

 Dll 

 Kepala bagian Export 

 Membuat dokumen export 

 Menangani semua hal yang berurusan dengan bea cukai 

 Mengatur pergerakan contener  

 Berhubungan dengan customers di luar negeri 

 Dll 

 Staff bagian export 

 Membantu kepala untuk pembuatan dokumen export 

 Membuat data dan laporan export barang 

 Mengontrol pergerakan produk untuk di export sampai ke pelabuhan 

customers. 

 Dll 

8. Finance  

 Kepala finance 

 Mengatur pergerakan keuangan perusahaan 

 Membuat buku bank 

 Membuat cek untuk keperluan perusahaan 

 Dll 
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 Staff finance 

 Membuat mutasi debit dan credit 

 Membantu kepala yang berhubungan dengan pergerakan keuangan 

perusahaan 

 Pembuat poucher bank masuk dan bank keluar  

 Dll 

9. Marketing  

 Kepala marketing 

 Menjual produk kepada seluruh customers  

 Membuat laporan penjualan  

 Menghadiri acara bazar dan lainnya sehubungan dengan ilmu 

marketing untuk penjualan produk perusahaan. 

 Dll 

 Staff marketing  

 Pencatatan penjualan, pengiriman dan kontrak 

 Berkoordinasi dengan pengiriman, piutang dan pajak 

 Dll 

10. Pengiriman  

Bertugas membuat surat jalan, pencatatan jenis , qty, harga dan angkutan. 

Pengiriman selalu mengontrol barang yang akan di kirim sampai kepada 

tempat customers.  

11. Piutang ( Account Receivable) 

 Kepala piutang  
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 Melakukan penagihan kepada para customers yang sudah jatuh 

tempo pembayaran 

 Membuat laporan keuangan sehubungan dengan uang masuk dari 

customers  

 Dll 

 Staff piutang  

 Membuat data penjualan piutang 

 Mengoordinasi dengan bagian pajak untuk pembuatan faktur pajak 

 Dll 

12. Purchasing  

 Kepala purchasing 

 Membeli kebutuhan pabrik seperti mesin pabrik, seperpart, dan 

perawatan-perawatan mesin 

 Membuat data atau laporan pembelian  

 Berkoordinasi dengan purchasing di bagian pabrik untuk 

mengetahui apa saja yang baprik butuhkan.  

 Staff purchasing  

 Pembuat pemesanan barang-barang ATK untuk keperluan 

perusahaan 

 Membantu kepala untuk pembuatan laporan purchasing  

 Dll 
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13. Makloon  

Bertugas sebagai orang yang berhubungan dengan hasil produksi dan 

berkoordinasi dengan kepala pabrik.  

4.1.8 Profil Responden 

Profil responden adalah hasil dari survey terhadap objek, dalam hal ini 

karyawan PT. Jesi Jason Surya Makmur sebagai responden. Data 

karakteristik responden sebanyak 52 orang dengan didasarkan kepada jenis 

kelamin, unit kerja, pendidikan, umur, dan lama kerja. 

Tabel 4.1.8.1 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Perempuan 45 86.54 

2 Laki-laki 7 13.46 

 
Jumlah 52 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.1.8 diatas diketahui bahwa sebanyak 45 orang atau 86,54% 

responden perempuan dan sisanya sebanyak 7 orang atau 13,46% adalah 

responden laki-laki.  

 

 



63 

 

 

Tabel 4.1.8.2 

Komposisi Responden Berdasarkan Unit Kerja 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Accouting 5 9.62 

2 Pajak 11 21.15 

3 Exim 6 11.54 

4 Finance 5 9.62 

5 Marketing 7 13.46 

6 Pengiriman 4 7.69 

7 Piutang 6 11.54 

8 Purchesing 4 7.69 

9 Makloon 4 7.69 

 
Jumlah 52 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.2 diatas diketahui bahwa sebanyak 5 orang atau 9,62% 

responden bearda di bagian accounting, 11 orang atau 21,15% responden 

berada di bagian pajak, 6 orang atau 11,54% berada di bagaian exim, 5 orang 

atau 9,62% di bagian finance, 7 orang atau 13,46% berada di bagian 
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marketing, 4 orang atau 7,69% berada di bagian purchasing,  dan sisanya 

sebanyak 7 orang atau 7,69% adalah di bagian makloon.  

Tabel 4.1.8.3 

Responden Berdasarkan Pendidikan 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 SMU 0 0.00 

2 D3 13 25.00 

3 S1 39 75 

 Jumlah 52 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.3 diatas diketahui bahwa sebanyak 0 orang atau 0% 

responden tingkat Pendidikan SMU, 13 orang atau 25,00% responden berada 

di tingkat Pendidikan D3, 39 orang atau 75,00% berada tingkat Pendidikan 

S1. 

Tabel 4.1.8.4 

Responden Berdasarkan Umur 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 20-30 tahun 38 73.08 

2 30-40 tahun 14 26.92 

3 40-50 thun 0 0 

 Jumlah 52 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.4 diatas diketahui bahwa sebanyak 38 orang atau 73,08% 

responden berada di usia 20-30 tahun, 14 orang atau 26,92% responden 

berada di usia 30-40 tahun, 0 orang atau 0% berada di usia 40-50 tahun. 
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Tabel 4.1.8.5 

Responden Berdasarkan Lama Kerja 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 0 - 1 thn 19 36.54 

2 1 - 2 thn 14 26.92 

3 2 - 3 thn 11 21.15 

4 3 - 4 thn 6 11.54 

5 4 - 5 thn 2 3.85 

6 5 - 10 thn 0 0.00 

 
Jumlah 52 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.5 diatas diketahui bahwa sebanyak 19 orang atau 36,54% 

responden yang bekerja 0-1 tahun, 14 orang atau 26,92% responden yang 

bekerja 1-2 tahun, 11 orang atau 21,15% responden yang bekerja 2-3 tahun,  

2 orang atau 3,85% responden yang bekerja 4-5 tahun, dan 0 atau 0,00% 

responden yang bekerja 5-10 tahun.  
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4.1.9 Fasilitas yang Dimiliki 

4.1.9.1 Fasilitas Operasional Di Kantor Pusat 

 Fasilitas yang tersedia di PT. Jesi Jason Surya Makmur merupakan 

fasilitas kantor untuk karyawan bekerja seperti ruang dan meja kerja, 

computer, printer, mesin photocopy, ATK dan lain-lain, fasilitas penunjang 

lainnya yang diberiakan pimpinan perusahaan kepada karyawan berupa 

fasilitas Mes atau tempat tinggal yang di berikan untuk karyawan setara 

kepala atau manajer dan staff.  

4.1.9.2 Fasilitas Operasional Di Pabrik  

Selain memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya, 

operasional PT. Jesi Jason Surya Makmur untuk di bagian produksi atau 

pabrik didukung dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai   

Berikut adalah daftar saran-sarana pendukung PT. Jesi Jason Surya 

Makmur yaitu: 

 Fasilitas bangunan yaitu baprik PT. Jesi Jason Surya Makmur 

 Fasilitas keamanan perlengkapan bekerja utuk bagian produksi 

berupa masker, sarung tangan, dan penutup rambut serta lainnya. 

 Toilet karyawan  

 Mushola 

 Tempat parkir 
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 Mes, di sediakan perusahaan untuk karyawan yang masih berada di 

lingkaran Kawasan pabrik untuk mempermudah jarak karyawan 

pergi ketempat bekerja. 

 Serta fasilitas kerja lainnya. 

4.4 Pembahasan 

4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1.1 Uji Validitas Variabel Gaya Kepemimpinan 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui hasil pengolahan data untuk 

mengetahui valid atau tidaknya data kuesioner. 

Tabel 4.2.1.1 

Koefisien Gaya Kepemimpinan 

No.Butir 

Pertanyaan 

r 

Hitung 

r 

Kritik 
Kriteria 

P1 0,537 0,3 VALID 

P2 0,377 0,3 VALID 

P3 O,230 0,3 TIDAK VALID 

P4 0,269 0,3 TIDAK VALID 

P5 0,63 0,3 VALID 

P6 0,386 0,3 VALID 

P7 0,359 0,3 VALID 

P8 0,233 0,3 TIDAK VALID 

P9 0,464 0,3 VALID 

P10 0,25 0,3 TIDAK VALID 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019. 
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Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil dari uji validitas menyatakan 

bahwa P1 dinyatakan valid dengan r hitung sebesar 0,537 dan P2 dinyatakan 

valid dengan r hitung 0,377 dan P3 dinyatakan tidak valid dengan r hitung 

0,230 dan P4 dinyatakan tidak valid dengan r hitung 0,269 dan P5 dinyatakan 

valid dengan r hitung 0,630 dan P6 dinyatakan valid dengan r hitung 0,386 

dan P7 dinyatakan valid dengan r hitung 0,359 dan P8 dinyatakan tidak valid 

denga r hitung 0,233 dan P9 dinyatakan valid dengan r hitung 0,464 dan P10 

dinyatakan tidak valid dengan r hitung 0,250. 

4.2.1.2 Uji Validitas Variabel Loyalitas Kerja  

Selanjutnya validitas untuk masing-masing butir pertanyaan variabel 

Loyalitas Kerja (Y) dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4.2.1.2 

Koefisien Loyalitas 

VARIABEL (Y) 

No. Butir 

Pertanyaan 

r 

Hitung 

r 

Kritik 
Kriteria 

P1 0,394 0,3 VALID 

P2 0,26 0,3 TIDAK VALID 

P3 0,215 0,3 TIDAK VALID 

P4 0,361 0,3 VALID 

P5 0,408 0,3 VALID 

P6 0,325 0,3 VALID 

P7 0,549 0,3 VALID 

P8 0,404 0,3 VALID 

P9 0,389 0,3 VALID 

P10 0,613 0,3 VALID 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019. 

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil dari uji validitas menyatakan 

bahwa P1 dinyatakan valid dengan r hitung sebesar 0,394 dan P2 dinyatakan 
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tidak valid dengan r hitung 0,260 dan P3 dinyatakan tidak valid dengan r 

hitung 0,215 dan P4 dinyatakan tidak valid dengan r hitung 0,361 dan P5 

dinyatakan valid dengan r hitung 0,408 dan P6 dinyatakan valid dengan r 

hitung 0,325 dan P7 dinyatakan valid dengan r hitung 0,549 dan P8 

dinyatakan  valid denga r hitung 0,404 dan P9 dinyatakan valid dengan r 

hitung 0,389 dan P10 dinyatakan tidak valid dengan r hitung 0,613. 

4.2.1.3 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah untuk merupakan indeks yang menunjukan 

sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan 

hasil pengukuran relatif konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengitung 

reliabilitas digunakan teknik belah dua yaitu dengan mengkorelasikan antara 

item bernomor ganjil dengan item bernomor genap. Item bernomor ganjil 

dikelompokkan dalam belahan pertama (X), sedangkan item bernomor genap 

dikelompokkan dalam belahan kedua(Y), untuk masing-masing item pada 

tiap belahan dijumlahkan. 

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan alat bantu program SPSS Versi 25. 

1. Uji Reliabilitas Gaya Kepemimpinan 

Berikut ini adalah hasil dari output komputer program SPSS Versi 25 

mengenai uji reliabilitas untuk instrumen Gaya Kepemimpinan. 
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Tabel 4.2.1.3 

Uji Reliabilitas Gaya Kepemimpinan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,642 7 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019. 

Berdasarkan hasil dari uji reabilitas yang menyatakan bahwa cronbachs 

alpha 0,642 maka dinyatakan ada hubungan dan melebihi ketentuan yang 

sudah ditentukan oleh ahli. 

2. Uji Reliabilitas Loyalitas Kerja 

Tabel 4.2.1.3 

Uji Reliabilitas Loyalitas Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,650 9 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019. 

Berdasarkan hasil dari uji reabilitas yang menyatakan bahwa cronbachs 

alpha 0,650 maka dinyatakan ada hubungan dan melebihi ketentuan yang 

sudah ditentukan oleh ahli. 
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4.2.2 Gaya Kepemimpinan Pada PT. Jesi Jason Surya Makmur 

Dalam membuat tabel kriteria Gaya kepemimpinan di jelaskan bahwa 

jumlah reponden sebanyak 52 karyawan sehingga dapat di ketahui jarak 

intervalnya yaitu. 

JI = 52(5)-52(1)/5 = 41 

Tabel 4.2.2 

Kriteria Gaya Kepemimpinan 

Nilai Kriteria 

220-261 Sangat Baik 

178-219 Baik 

136-177 Cukup Baik 

94-135 Tidak Baik 

52-93 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada 52 responden, diperoleh hasil mengenai Gaya 

Kepemimpinan pada PT. Jesi Jason Surya Makmur yang dapat dilihat pada 

analisis sebagai berikut: 

1. Atasan atau kepala ditempat saya bekerja mengkoordinasikan kegiatan 

bekerja serta pembuatan jadwal tugas pekerjaan untuk satu tahun. 

Tanggapan karyawan mengenai mengkoordinasi kegiatan bekerja yang 

diberikan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2.2.1 

Mengkoordinasi kegiatan bekerja 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Respond 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 8 40 15,38 

Setuju 4 15 60 28,85 

Cukup 3 23 69 44,23 

Tidak setuju 2 5 10 9,62 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1,92 

Jumlah 52 180 100,00 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019. 

Berdasarkan tabel 4.2.2.1 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

koordinasi kegiatan bekerja serta pembuatan jadwal tugas pekerjaan dalam 

satu tahun yang dimiliki termasuk dalam kategori baik dengan skor 180. 

Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang atau 15,38%,  

setuju sebanyak 15 orang atau 28,85%,  cukup sebanyak 23 orang atau 

44,23%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 atau 9,62%, dan 1 atau 

1,92% orang yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, pemimpin 

perusahaan memberikan koordinasi pekerjaan dalam satu tahun. 
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2. Atasan atau kepala di tempat saya bekerja memberikan dan 

menyampaikan job des dengan baik dan jelas. 

Tanggapan karyawan mengenai job des kerja dengan baik dan jelas adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2.2.2 

Job des kerja yang baik dan jelas 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Respond 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 2 10 3,85 

Setuju 4 15 60 28,85 

Cukup 3 21 63 40,38 

Tidak setuju 2 9 18 17,31 

Sangat Tidak Setuju 1 5 5 9,62 

Jumlah 52 156 100,00 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019. 

Berdasarkan tabel 4.2.2.2 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

pemimpin memberikan job des dengan baik dan jelas kepada karyawan 

termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 156. Karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau 3,85%,  setuju sebanyak 15 

orang atau 28,85%,  cukup sebanyak 21 orang atau 40,38%, dan yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 9 atau 17,31%, dan 5 atau 9,62% orang 

yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, pemimpin perusahaan kurang 
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memberikan dan menyampaikan job des dengan baik, jelas dan terarah 

kepada karyawannya. 

3. Atasan atau kepala di tempat saya memberikan semangat dan motivasi 

kepada staff atau bawahannya. 

Tanggapan karyawan mengenai memberikan semangat dan motivasi adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2.2.3 

Motivasi dan semangat kerja 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Respond 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 0 0 0,00 

Setuju 4 2 8 3,85 

Cukup 3 13 39 25,00 

Tidak setuju 2 21 42 40,38 

Sangat Tidak Setuju 1 16 16 30,77 

Jumlah 52 105 100,00 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019. 

Berdasarkan tabel 4.2.2.3 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

apabila muncul permasalahan atasan atau kepala di tempat saya bekerja 

bersedia membantu dan menjadikan suatu keputusan organisasi termasuk 

dalam kategori cukup baik dengan skor 105. Karyawan yang menyatakan 
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sangat setuju sebanyak 0 orang atau 0%,  setuju sebanyak 2 orang atau 3,85%,  

cukup sebanyak 13 orang atau 25,00%, dan yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 21 atau 40,38%, dan 16 atau 30,77% orang yang menyatakan sangat 

tidak setuju. Artinya, pemimpin perusahaan kurang memberikan semangat 

dan motivasi kepada karyawannya. 

4. Atasan atau kepala di tempat saya bekerja selalu berusaha mendorong 

bawahannya untuk meningkatkan kemampuan mereka. 

Tanggapan karyawan mengenai kepala atau pimpinan selalu berusaha 

mendorong bawahannya untuk meningkatkan kemampuan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2.2.4 

Mendorong bawahannya untuk meningkatkan kemampuan  

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Respond 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 1 5 1,92 

Setuju 4 6 24 11,54 

Cukup 3 21 63 40,38 

Tidak setuju 2 21 42 40,38 

Sangat Tidak Setuju 1 3 3 5,77 

Jumlah 52 137 100,00 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019. 
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Berdasarkan tabel 4.2.2.4 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

menerima dan memperhatikan masukan dan informasi dari bawahan untuk 

menyusun tugas kerja termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 137. 

Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau 1,92%,  

setuju sebanyak 6 orang atau 11,54%,  cukup sebanyak 21 orang atau 40,38%, 

dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 21 atau 40,38%, dan 3 atau 

5,77% orang yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, pemimpin 

perusahaan kurang mendorong bawahannya untuk meningkatkan 

kemampuan kerja. 

5. Atasan atau kepala di tempat saya bekerja menghargai dan memuji 

bawahan yang mempunyai kinerja bagus. 

Tanggapan karywan mengenai atasan menghargai dan memuji bawahan yang 

mempunyai kinerja bagus adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2.2.5 

Memuji bawahan yang mempunyai kinerja bagus  

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Respond 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 1 5 1,92 

Setuju 4 13 52 25,00 

Cukup 3 24 72 46,15 

Tidak setuju 2 12 24 23,08 

Sangat Tidak Setuju 1 2 2 3,85 

Jumlah 52 155 100,00 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019. 
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Berdasarkan tabel 4.2.2.5 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

apabila muncul permasalahan atasan atau kepala bersedia membantu dan 

menjadikan suatu keputusan organisasi termasuk dalam kategori cukup baik 

dengan skor 155. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang 

atau 1,92%,  setuju sebanyak 13 orang atau 25,00%,  cukup sebanyak 24 

orang atau 46,15%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 atau 

23,08%, dan 2 atau 3,85% orang yang menyatakan sangat tidak setuju. 

Artinya, pemimpin perusahaan kurang menghargai dan memuji bawahan 

yang mempunyai kinerja bagus. 

6. Atasan atau kepala di tempat saya bekerja menumbuhkan kesadaran 

tentang pentingnya patuh terhadap peraturan yang berlaku. 

Tanggapan karyawan mengenai menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya 

patuh terhadap peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2.2.6 

Patuh terhadap peraturan  

Keterangan Bobot 

 Jumlah 

Respond 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5  4 20 7,69 

Setuju 4  12 48 23,08 

Cukup 3  20 60 38,46 

Tidak setuju 2  14 28 26,92 

Sangat Tidak Setuju 1  2 2 3,85 

Jumlah  52 158 100,00 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019. 



78 

 

 

Berdasarkan tabel 4.2.2.6 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

memberikan solusi jika bawahannya bertanya tentang masalah-masalah yang 

terkait dengan pekerjaan termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 

158. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang atau 7,69%,  

setuju sebanyak 12 orang atau 23,08%,  cukup sebanyak 20 orang atau 

38,46%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 14 atau 26,92%, dan 2 

atau 3,85% orang yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, pemimpin 

perusahaan kurang memberikan kesadaran tentang pentingnya patuh terhadap 

peraturan yang berlaku. 

Tabel 4.2.2 

Rekapitulasi Gaya Kepemimpinan 

Jarak interval dicari dengan rumus sebagai berikut: 

JI=52(6(5) - 52 (7(1) 

5 

JI= 1.560 - 312 

5 

JI= 251 

 

 

 

 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

Nilai Kriteria 

1.312 - 1560 Sangat baik 

1.062 - 1.311 Baik 

812 - 1.061 Cukup Baik 

562 - 811 Tidak Baik 

312 - 561 Sangat Tidak Baik 
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No. Pertanyaan 
Target 

Skor 

Sekor 

Tercapai 
Kriteria 

1 

Atasan atau kepala ditempat saya 

bekerja mengkoordinasikan 

kegiatan bekerja serta pembuatan 

jadwal tugas pekerjaan untuk satu 

tahun  

260 180 baik 

2 

Atasan atau kepala di tempat saya 

bekerja memberikan dan 

menyampaikan job des dengan baik 

dan jelas  

260 156 cukup baik 

3 

Atasan atau kepala di tempat saya 

memberikan semangat dan 

motivasi kepada staff atau 

bawahannya 

260 105 cukup baik 

4 

Atasan atau kepala di tempat saya 

bekerja selalu berusaha mendorong 

bawahannya untuk meningkatkan 

kemampuan mereka  

260 137 cukup baik 

5 

Atasan atau kepala di tempat saya 

bekerja menghargai dan memuji 

bawahan yang mempunyai kinerja 

bagus  

260 155 cukup baik 

6 

Atasan atau kepala di tempat saya 

bekerja menumbuhkan kesadaran 

tentang pentingnya patuh terhadap 

peraturan yang berlaku 

260 158 cukup baik 

 Jumlah  891 tidak baik 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019. 

 Berdasarkan pada tabel 4.2.2 Gaya Kepemimpinan pada PT. Jesi 

Jason Surya Makmur termasuk kategori Cukup baik dengan jumlah skor 

sebanyak 891. 
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4.2.3 Loyalitas Karyawan Pada PT. Jesi Jason Surya Makmur 

Dalam membuat tabel kriteria Loyalitas Karyawan di jelaskan bahwa 

jumlah reponden sebanyak 52 karyawan sehingga dapat di ketahui jarak 

intervalnya yaitu. 

JI = 52(5)-52(1)/5 = 41 

Tabel 4.2.3 

Kriteria Rekapitulasi Loyalitas Kerja 

Nilai Kriteria 

220-261 Sangat Baik 

178-219 Baik 

136-177 Cukup Baik 

94-135 Tidak Baik 

52-93 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

Dari penilaian indikator-indikator pada tabel-tabel distribusi frekuensi 

Loyalitas Kerja, maka dapat diketahui bahwa nilai tanggapan responden 

terhadap Loyalitas Kerja karyawan pada PT. Jesi Jason Surya Makmur adalah 

sebagai berikut: 
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1. Anda mentaati semua peraturan perusahaan. 

Tanggapan karywan mengenai mentaati semua peraturan perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2.3.1 

Mentaati semua peraturan perusahaan 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Respond 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 2 10 3,85 

Setuju 4 16 64 30,77 

Cukup 3 22 66 42,31 

Tidak setuju 2 11 22 21,15 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1,92 

Jumlah 52 163 100,00 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

Berdasarkan tabel 4.2.3.1 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

karyawan memegang teguh visi misi dan melaksanakannya dalam tugas 

sehari-hari termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 163. Karyawan 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau 3,85%,  setuju 

sebanyak 16 orang atau 30,77%,  cukup sebanyak 22 orang atau 42,31%, dan 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11 atau 21,15%, dan 1 atau 1,92% 
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orang yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, karyawan perusahaan 

kurang mentaati semua peraturan perusahaan. 

2. Rasa memiliki dan mencintai perusahaan tempat anda bekerja. 

Tanggapan karywan mengenai rasa memiliki dan mencintai perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2.3.2 

Memiliki dan mencintai perusahaan 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Respond 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 2 10 3,85 

Setuju 4 18 72 34,62 

Cukup 3 25 75 48,08 

Tidak setuju 2 7 14 13,46 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 52 171 100,00 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

Berdasarkan tabel 4.2.3.2 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

kesadaran tentang peraturan ada termasuk dalam kategori cukup baik dengan 

skor 171. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau 

3,85%,  setuju sebanyak 18 orang atau 34,62%,  cukup sebanyak 25 orang 

atau 48,08%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 07 atau 13,46%, 
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dan 0 atau 0% orang yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, karyawan 

perusahaan kurang memiliki dan mencintai perusahaan. 

3. Anda merasa hubungan dengan rekan kerja di lingkungan baik. 

Tanggapan karywan mengenai hubungan dengan rekan kerja di lingkungan 

baik adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2.3.3 

Hubungan dengan rekan kerja di lingkungan  

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Respond 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 7 35 13,46 

Setuju 4 23 92 44,23 

Cukup 3 17 51 32,69 

Tidak setuju 2 4 8 7,69 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1,92 

Jumlah 52 187 100,00 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

Berdasarkan tabel 4.2.3.3 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

karyawan akan melakukan usaha ekstra untuk memajukan organisasi 

termasuk dalam kategori baik dengan skor 187. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 7 orang atau 13,46%,  setuju sebanyak 23 orang atau 

44,23%,  cukup sebanyak 17 orang atau 32,69%, dan yang menyatakan tidak 
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setuju sebanyak 04 atau 7,69%, dan 1 atau 1,92% orang yang menyatakan 

sangat tidak setuju. Artinya, hubungan dengan rekan kerja di lingkungan baik. 

4. Anda menyukai pekerjaan yang anda lakukan. 

Tanggapan karywan mengenai menyukai pekerjaan yang anda lakukan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2.3.4 

Menyukai pekerjaan yang anda lakukan  

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Respond 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 0 0 0,00 

Setuju 4 8 32 15,38 

Cukup 3 22 66 42,31 

Tidak setuju 2 18 36 34,62 

Sangat Tidak Setuju 1 4 4 7,69 

Jumlah 52 138 100,00 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

Berdasarkan tabel 4.2.3.4 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

karyawan akan menghabiskan sepanjang usia didalam organisasi ini termasuk 

dalam kategori cukup baik dengan skor 138. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 0 orang atau 0%, setuju sebanyak 8 orang atau 

15,38%, cukup sebanyak 22 orang atau 42,31%, dan yang menyatakan tidak 
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setuju sebanyak 18 atau 34,62%, dan 4 atau 7,69% orang yang menyatakan 

sangat tidak setuju. Artinya, karyawan perusahaan kurang menyukai 

pekerjaan yang anda lakukan. 

5. Anda menemukan kecocokan antara nilai-nilai yang anda pegang 

dengan nilai-nilai organisasi ini. 

Tanggapan karywan mengenai menemukan kecocokan antara nilai-nilai 

pribadi dengan nilai-nilai perusahaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2.3.5 

Menemukan kecocokan antara nilai-nilai yang di pegang 

dengan nilai-nilai organisasi 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Respond 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 3 15 5,77 

Setuju 4 15 60 28,85 

Cukup 3 23 69 44,23 

Tidak setuju 2 11 22 21,15 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 52 166 100,00 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

Berdasarkan tabel 4.2.3.5 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

karyawan menemukan kecocokan antara nilai-nilai yang di pegang dengan 
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nilai-nilai organisasi termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 166. 

Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang atau 5,77%, 

setuju sebanyak 15 orang atau 28,85%, cukup sebanyak 23 orang atau 

44,23%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11 atau 21,15%, dan 0 

atau 0% orang yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, karyawan 

perusahaan kurang menemukan kecocokan antara nilai-nilai yang di pegang 

dengan nilai-nilai di dalam organisasi. 

6. Anda bersedia melakukan usaha yang maksimal untuk kesuksesan 

organisasi ini. 

Tanggapan karywan mengenai melakukan usaha maksimal untuk kesuksesan 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2.3.6 

Melakukan usaha yang maksimal untuk kesuksesan organisasi 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Respond 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 3 15 5,77 

Setuju 4 18 72 34,62 

Cukup 3 19 57 36,54 

Tidak setuju 2 11 22 21,15 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1,92 

Jumlah 52 167 100,00 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

Berdasarkan tabel 4.2.3.6 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

karyawan bersedia melakukan usaha yang maksimal untuk kesuksesan 
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organisasi termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 167. Karyawan 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang atau 5,77%, setuju sebanyak 

18 orang atau 34,62%, cukup sebanyak 19 orang atau 36,54%, dan yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 11 atau 21,15%, dan 1 atau 1,92% orang 

yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, karyawan perusahaan kurang 

bersedia melakukan usaha yang maksimal untuk kesuksesan organisasi. 

7. Anda akan menghabiskan usia anda di dalam organisasi ini. 

Tanggapan karywan mengenai menghabiskan usia anda di dalam organisasi 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2.3.7 

Situasi dan lingkungan kerja 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Respond 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 4 20 7,69 

Setuju 4 17 68 32,69 

Cukup 3 15 45 28,85 

Tidak setuju 2 13 26 25,00 

Sangat Tidak Setuju 1 3 3 5,77 

Jumlah 52 162 100,00 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 
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Berdasarkan tabel 4.2.3.7 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

karyawan merasa situasi dan lingkungan kerja baik dan menyenangkan 

termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 162. Karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang atau 7,69%, setuju sebanyak 17 

orang atau 32,69%, cukup sebanyak 15 orang atau 28,85%, dan yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 13 atau 25,00%, dan 3 atau 5,77% orang 

yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, karyawan tidak akan 

menghabiskan usia anda di dalam organisasi. 

8. Anda bersedia dengan semua tuntutan pekerjaan yang di berikan  

Tanggapan karywan mengenai tuntutan pekerjaan yang di berikan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2.3.8 

Bersedia dengan semua tuntutan pekerjaan 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Respond 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 2 10 3,85 

Setuju 4 13 52 25,00 

Cukup 3 25 75 48,08 

Tidak setuju 2 12 24 23,08 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 52 161 100,00 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

Berdasarkan tabel 4.2.3.8 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

karyawan bersedia dengan semua tuntutan pekerjaan yang di berikan 
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termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 161. Karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau 3,85%, setuju sebanyak 13 

orang atau 25,00%, cukup sebanyak 25 orang atau 48,08%, dan yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 12 atau 23,08%, dan 0 atau 0% orang yang 

menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, karyawan perusahaan kurang 

bersedia dengan semua tuntutan pekerjaan yang di berikan. 

Tabel 4.2.3 

Rekapitulasi Loylitas Kerja 

JI= 52(8)(5) - 52 (8)(1) 

5 

JI= 2.080 - 416 

5 

JI= 333 

 

Nilai Kriteria 

1.748-2.080 Sangat baik 

1.415-1.747 Baik 

1.083-1.414 Cukup Baik 

749-1.082 Tidak Baik 

416-748 Sangat Tidak Baik 
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No. Pertanyaan 

Target 

Skor 

Sekor 

Tercapai Kriteria 

1 

Anda mentaati semua 

peraturan perusahaan. 

260 163 cukup baik 

2 

Rasa memiliki dan mencintai 

perusahaan tempat anda 

bekerja. 

260 171 cukup baik 

3 
Anda merasa hubungan dengan 

rekan kerja di lingkungan baik. 
260 187 baik 

4 
Anda menyukai pekerjaan 

yang anda lakukan. 
260 138 cukup baik 

5 

Anda menemukan kecocokan 

antara nilai-nilai yang anda 

pegang dengan nilai-nilai 

organisasi ini 

260 166 cukup baik 

6 

Anda bersedia melakukan 

usaha yang maksimal untuk 

kesuksesan organisasi ini 

260 167 cukup baik 

7 
Anda akan menghabiskan usia 

anda di dalam organisasi ini. 
260 162 cukup baik 

8 

Anda beredia dengan semua 

tuntutan pekerjaan yang di 

berikan 

260 161 

cukup baik 

 

Jumlah 1315 cukup baik 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019. 
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Berdasarkan pada tabel 4.21 Loyalitas Kerja pada PT. Jesi Jason Surya 

Makmur termasuk kategori Cukup baik dengan jumlah skor sebanyak 1.315.  

4.2.4 Analisis Data 

4.2.4.1 Analisis Koefisien Korelasi  

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur tingkat hubungan 

antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Nilai R berkisar antara 0 

sampai 1, semakin mendekati 1 berarti hubungannya semakin kuat, 

sebaliknya semakin mendekati 0 maka hubungannya semakin lemah. Untuk 

mengukur kuat atau lemahnya hubungan antara variabel stres kerja dan 

variabel prestasi kerja karyawan, digunakan rumus formula pearson dalam 

SPSS Statistic 25. 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.2.4.1 diatas, nilai koefisien korelasi yang diperoleh 

sebesar 0,184. Menunjukkan bahwa keeratan hubungan langsung antara gaya 

kepemimpinan terhadap loyalitas karyawan adalah lemah.  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,184a ,034 ,014 3,12905 

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan 
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4.2.4.2 Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menyatakan besar kecilnya 

sumbangan / kontribusi variabel independen (konflik kerja) terhadap variabel 

dependen (kinerja karyawan).  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,184a ,034 ,014 3,12905 

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan 

Berdasarkan tabel 4.28 diatas, nilai koefisien determinasi yang 

diperoleh sebesar 0,034. Maka koefisien determinasinya sebagai berikut : 

KD = (R2) X 100% 

       = 0,034 X 100% 

       = 3,4% 

4.2.4.3 Regresi Linear Sederhana 

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh 

hubungan secara linear antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Hasil 

uji regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 4.2.4.3 

Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21,752 2,709  8,030 ,000 

Gaya 

Kepemimpinan 

,206 ,156 ,184 1,323 ,192 

a. Dependent Variable: Loyaltas Kerja  

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019. 

Berdasarkan tabel 4.2.4.3 diatas, pada kolom B terdapat nilai constant 

untuk variabel gaya kepemimpinan  adalah 0,206 sedangkan untuk variabel 

loyalitas karyawan adalah sebesar 21,752 sehingga persamaan regresinya 

dapat dijelaskan sebagai berikut :  

Y = 21,752 + 0,206 X 

4.2.4.4 Uji T 

Uji t merupakan uji parsial yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan masing-masing variabel bebas (X1 dan X2 ) terhadap variabel 

terikat (Y). Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh 
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variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Jika nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel, maka dapat dinyatakan bahwa 

variabel bebas secara individual berpengaruh positif terhadap variabel terikat. 

Jika nilai signifikansi t <0,10 maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas 

secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Uji t 

 Tabel 4.2.4.4 

Berdasarkan tabel 4.2.4.4, dapat dilihat hasil pengujian hipotesis yang 

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan (X) berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas karyawan (Y) yang ditunjukkan nilai thitung > ttabel 

(8,030>1,323) dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Maka pada tingkat 

kekeliruan 5% ada alasan kuat untuk menolak (Ho) dan menerima hipotesis 

penelitian (Hα). yang artinya secara parsial gaya kepemimpinan  berpengaruh 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21,752 2,709  8,030 ,000 

Gaya 

Kepemimpinan 

,206 ,156 ,184 1,323 ,192 

a. Dependent Variable: Loyalitas Kerja 
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positif dan signifikan terhadap loyalitas  karyawan pada PT. Jesi Jason Surya 

Makmur. 

Penelitian diatas sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa gaya 

kepemimpianan berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan. 

Darwinto 

(2008) 

“Analisis Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan terhadap 

Kepuasan Kerja dan 

Komitmen Organisasi 

untuk 

Meningkatkan Kinerja 

Karyawan (Studi pada 

R.S U D Kota 

Semarang).” 

Berhasil menyimpulkan 

bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan. Gaya 

kepemimpinan sebagai 

variabel yang 

mempengaruhi dengan 

kofisien 

regresi secara langsung 

adalah 0,37. 

Rizki Andhi 

Irawan 

(2010) 

“Analisis Pengaruh 

Stres Kerja dan Gaya 

Kepemimpinan terhadap 

Kinerja Karyawan Pada 

PD.BPR Jepara Artha”. 

Menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh postif 

terhadap kinerja karyawan 

PD. BPR Jepara Artha 

dengan menggunakan 

teknik simple random 

sampling. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang telah penulis lakukan yaitu 

mengenai gaya kepemimpinan terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. Jesi Jason 

Surya Makmur dengan mengacu kepada hasil analisis koefisien determinasi untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap loyalitas kerja. 

1. Gaya Kepemimpinan pada PT. Jesi Jason Surya Makmur termasuk kategori 

Cukup baik. 

2. Loyalitas Kerja pada PT. Jesi Jason Surya Makmur termasuk kategori Cukup 

baik. 

3. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas Kerja 

Karyawan pada perusahaan PT Jesi Jason Surya Makmur. Dengan kata lain 

semakin tinggi gaya kepemimpinan yang dialami maka akan semakin tinggi pula 

penurunan kenaikan loyalitas karyawan di perusahaan.  
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5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, penulis mengemukakan saran 

yang berkaitan dengan Gaya kepemimpinan dan Loyalitas Kerja pada PT. Jesi Jason 

Surya Makmur diantaranya adalah : 

1. Manajemen PT. Jesi Jason Surya Makmur agar terus meningkatkan gaya 

kepemimpinan yang diberikan kepada karyawan dengan memberi pengawasan, 

pengarahan, pemberian motivasi kerja, serta mengakui dan mengapresiasi besar 

kecilnya pekerjaan yang dilakukan karyawan. 

2. Meningkatkan meningkatkan sumberdaya manusia agar lebih diperhatikan dan 

di berikan kontrak kerja yang mengikat agar karyawan tidak mudah untuk keluar 

masuk pekerjaan. 

3. Membuat susunan kerja dan jobdes yang lebih terarah dan focus 

4. Memuat suasana kerja atau kantor menjadi lebih nyaman dan menyenangkan, 

agar karyawan merasa memiliki dan mencintai pekerjaannya itu merupakan awal 

dari terbentuknya sebuah loyalitas karyawan kepada perusahaan. 
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Lampiran 1 

LAMPIRAN KUISIONER 

 

A. TANGGAPAN MENGENAI GAYA KEPEMIMPINAN (X) 

NO PERTANYAAN 

JAWABAN 

SS S KS TS STS 

1 

Atasan atau kepala ditempat saya bekerja 

mengkoordinasikan kegiatan bekerja 

serta pembuatan jadwal tugas pekerjaan 

untuk satu tahun            

2 

Atasan atau kepala di tempat saya bekerja 

memberikan dan menyampaikan job des 

dengan baik dan jelas            

3 

Jika muncul permasalahan atasan atau 

kepala di tempat saya bekerja bersedia 

membantu dan menjadikan suatu 

keputusan organisasi.           

4 

Atasan atau kepala di tempat saya bekerja 

selalu memberikan solusi jika 

bawahannya bertanya tentang masalah-

masalah yang terkait dengan pekerjaan           



 

 

 

 

5 

Atasan atau kepala di tempat saya 

memberikan semangat dan motivasi 

kepada staff atau bawahannya           

6 

Atasan atau kepala di tempat saya bekerja 

selalu berusaha mendorong bawahannya 

untuk meningkatkan kemampuan mereka            

7 

Atasan atau kepala di tempat saya bekerja 

menghargai dan memuji bawahan yang 

mempunyai kinerja bagus            

8 

Atasan atau kepala di tempat saya bekerja 

menerima dan memperhatikan masukan 

dan informasi dari bawahan untuk 

menyusun tugas           

9 

Atasan atau kepala di tempat saya bekerja 

menumbuhkan kesadaran tentang 

pentingnya patuh terhadap peraturan yang 

berlaku           

10 

Atasan atau kepala di tempat saya bekerja 

selalu mengkontrol pekerjaan 

bawahannya untuk bias mencapai target.           

 



 

 

 

 

B. TANGGAPAN MENGENAI LOYALITAS KERJA 

NO PERTANYAAN 

JAWABAN 

SS S KS TS STS 

1 
Anda mentaati semua peraturan 

perusahaan. 

     

2 
Anda merasa bertanggung jawab 

terhadap pekerjaan dan perusahaan. 

     
3 Kemauan rasa bekerja tinggi. 

     

4 
Rasa memiliki dan mencintai 

perusahaan tempat anda bekerja. 

     

5 
Anda merasa hubungan dengan rekan 

kerja di lingkungan baik. 

     

6 
Anda menyukai pekerjaan yang anda 

lakukan. 

     

7 

Anda menemukan kecocokan antara 

nilai-nilai yang anda pegang dengan 

nilai-nilai organisasi ini 

     

8 

Anda bersedia melakukan usaha yang 

maksimal untuk kesuksesan organisasi 

ini 

     

9 
Anda akan menghabiskan usia anda di 

dalam organisasi ini. 

     

10 
Anda beredia dengan semua tuntutan 

pekerjaan yang di berikan 

     
 



 

 

 

 

Lampiran 2 

KISI-KISI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 
VARIABEL 

PENELITIAN  
SUMBER DATA METODE INSTRUMEN 

1 Gaya 

Kepemimpinan 

Karyawan sebagai 

pelaku 

Wawancara Pedoman 

wawancara 

Kegiatan Observasi Pedoman 

observasi 

  Kuisioner Kuisioner dan 

wawancara 

2 Loyalitas 

Karyawan 

Karyawan sebagai 

pelaku 

Wawancara Pedoman 

wawancara 

Kegiatan Observasi Pedoman 

observasi 

  Kuisioner Kuisioner dan 

wawancara 



 

 

 

 

Lampiran 3 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Latar belakang PT. Jesi Jason Surya Makmur Jakarta  

a. Sejarah berdirinya PT. Jesi Jason Surya Makmur 

b. Kondisi tempat dan lokasi PT. Jesi Jason Surya Makmur  

2. Sumberdaya (SDM) PT. Jesi Jason Surya Makmur  

a. Keadaan manajer  

b. Keadaan staff 

c. Keadaan karyawan 

d. Tingkat Pendidikan, keahlian, dan pengalaman kerja karyawan. 

e. Budaya kerja dan keadaan karyawan. 

3. Kegiatan dan bidang usaha PT. Jesi Jason Surya Makmur  

a. Pekerjaan yang dilaksanaan didalam perusahaan  

b. Pekerjaan yang dilakukan diluar perusahaan 

c. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan  

d. Kemampuan yang dimiliki 

4. Fasilitas PT. Jesi Jason Surya Makmur  

a. Keadaan ruangan kantor dan pabrik  

b. Alat-alat pendukung dan lain-lain  

 



 

 

 

 

Lampiran 5 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Jesi Jason Surya Makmur Jakarta 

2. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di PT. Jesi Jason Surya Makmur 

Jakarta 

3. Bagaimana manajemen PT. Jesi Jason Surya Makmur Jakarta  

4. Bagaimana tingkat Pendidikan karyawan yang bekerja di PT. Jesi Jason 

Surya Makmur Jakarta? 

5. Bagaimana peraturan perusahaan yang telah diterapkan oleh PT. Jesi Jason 

Surya Makmur Jakarta? 

6. Bagaimana gaya kepemimpinan yang terapkan di PT. Jesi Jason Surya 

Makmur Jakarta? 

7. Bagaimana loyalitas karyawan yang berada di PT. Jesi Jason Surya Makmur 

Jakarta? 

8. Bagaimana kondisi fasilitas umum dan fasilitas kerja di PT. Jesi Jason Surya 

Makmur? 

9. Apakah karyawan telah melaksanakan pekerjaan sesuia SOP (Standar 

operating procedure)? 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6 

Hasil Uji Statistik Dengan IBM SPSS 25 

 

Uji Reliabilitas Gaya Kepemimpinan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,642 7 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Uji Reliabilitas Loyalitas Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,650 9 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019. 

Model Summary 

Mode

l R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,184a ,034 ,014 3,12905 



 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,184a ,034 ,014 3,12905 

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan 

 

Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21,752 2,709  8,030 ,000 

Gaya 

Kepemimpinan 

,206 ,156 ,184 1,323 ,192 

a. Dependent Variable: Loyaltas Kerja  

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019. 



 

 

 

 

Lampiran 7 

Foto-foto Kegiatan di PT. Jesi Jason Surya Makmur 

 

1. Lokasi baprik 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21,752 2,709  8,030 ,000 

Gaya 

Kepemimpinan 

,206 ,156 ,184 1,323 ,192 

a. Dependent Variable: Loyalitas Kerja 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lokasi kantor pusat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


