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ABSTRAK
Dani Fatruloh, NIM: 4122.4.16.11.0021, Judul “Pengaruh Gaya
Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Di Perusahaan PT. Indomarco
Adi Prima”.
Pembimbing: Riki Nugraha, MM
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel X (Gaya
Kepemimpinan) dan variabel Y (Kinerja Karyawan). Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui Gaya Kepemimpinan dan kinerja karyawan di PT. Indomarco Adi
Prima di Tasikmalaya dan mengetahui bagaimana pengaruh Gaya Kepemimpinan
terhadap kinerja karyawan pada PT. Indomarco Adi Prima di Tasikmalaya.
Penelitian ini termasuk penelitian dengan menggunakan pendekatan
kuantitatif. Populasi dalam penelitian sebanyak 30 orang karyawan di Perusahaan
PT.Indomarco Adi Prima di Tasikmalaya Sampel yang digunakan sebanyak 30
orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas,
uji reliabilitas, uji t atau uji parsial, uji regresi sederhana dan uji determinasi.
Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan dan program IBM SPSS
Version 25.
Berdasarkan hasil pengolahan data dari penyebaran kuesioner dan dengan
bantuan program IBM SPSS Statistic version 25 di dapat angkat hitung 3.879
dengan Sig.t hitung sebesar 0.001, nilai signifikasi tersebut lebih kecil dari 0.05
sehingga dapat diartikan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa
Hipotesis Alternatif yang diajukan dapat diterima yaitu Gaya Kepemimpinan
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan di Perusahaan PT. Indomarco
Adi Prima di Tasikmalaya dengan hasil koefisien determinasi sebesar 40.6% atau
41% dibulatkan, sedangkan sisanya 59.4% atau 59% dibulatkan dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan

ABSTRACT
Dani Fatruloh, NIM: 4122.4.16.11.0021, Title: “The Influence Of Leadership
Style On Employee Performance In The Company PT. Indomarco Adi Prima”.
Adviser: Riki Nugraha, MM
In this study, there are two variables: the variable X (Leadership Style) and
Y variables (Employee Performance). This research was conducted to determine
the leadership style and employee performance at PT. Indomarco Adi Prima in
Tasikmalaya and know how the influence of Leadership Style on employee
performance at PT. Indomarco Adi Prima in Tasikmalaya.
This research includes using quantitative approach. The population as
many as 30 employees In The Company PT. Indomarco Adi Prima Tasikmalaya.
The samples as many as 30 people. Data analysis techniques used in this study are
validity test, reliability test, t test or partial test, simple regression test and
determination test. Data analysis in this study uses the IBM SPSS program
assistance and statistics version 25.
Based on the results of data processing from questionnaire distribution and
with the help of IBM SPSS program Statistics version 25 obtained the number t
count 3.879 with Sig.t count 0,001, the significance value is smaller than 0.05 so
that it means that Ho is rejected and Ha is accepted which means that the
Alternative Hypothesis the submitted can be accepted, Leadershp Style affects On
Employee Performance In The Company PT. Indomarco Adi Prima In
Tasikmalaya. with the result of the determination coefficient of 40.6% or 41%
rounded, while the remaining 59.4% or 59% is rounded off influenced by other
variables not examined in this study.

Keyword: Leadership Style and Employee Performance
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Balakang
Perkembangan

manajemen

sumber

daya

manusia

didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan,dan

saat

ini

tuntutan

daya saing produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pengelolaan sumber daya
manusia sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi melalui managemen yang
merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen yang baik akan
memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan
manajemen daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat
ditingkatkan.
Dalam pencapaian tujuan perusahaan banyak unsur-unsur yang menjadi hal
penting dalam pemenuhannya, diantaranya adalah unsur kepemimpinan atau
pemimpin. Sumber daya yang telah tesedia jika tidak dikelola dengan baik maka
tidak akan memperoleh tujuan yang direncanakan, sehingga peranan pemimpin
sangat penting yang dapat mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya
untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan merupakan gaya seorang pemimpin
mempengaruhi bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja efektif sesuai
dengan perintahnya.
Gaya kepemimpinan yang dimiliki seorang pemimpin ini yang akan
digunakan untuk bisa mengarahkan sumber daya manusia dapat menggunakan
semua kemampuannya dalam mencapai kinerja yang baik. Selain dari gaya
1

2

kepemimpinan yang ditujukan seorang untuk memberikan arahan kepada bawahan,
hal penting lainnya yang harus dipahami oleh seorang pemimpin bahwa mengatur
karyawan adalah hal yang sulit dan kompleks, karena mereka mempunyai pikiran,
perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang heterogen yang dibawa ke
dalam organisasi.
Kepemimpinan (Robins, 2006: 432) “merupakan suatu kemampuan untuk
mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sasaran”. Dalam teori jalur
tujuan (Path Goal Theory) yang dikembangkan (House 1971, dalam Reitner,
Kinicki, 2005: 313) menyatakan bahwa pemimpin mendorong kinerja yang lebih
tinggi

dengan

cara

memberikan

kegiatan-kegiatan

yang mempengaruhi

bawahannya agar percaya bahwa hasil yang berharga bisa dicapai dengan usaha
yang serius.
Karyawan tidak dapat diatur dan dikuasai sepenuhnya seperti mengatur
mesin, modal atau gedung, karyawan merupakan assets yang sangat berharga yang
dimiliki oleh perusahaan. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif
karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perushaan begitu canggihnya. Alat-alat
canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran
aktif karyawan tidak diikutsertakan. Sehingga untuk bisa memadukan antara
kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, perusahaan bukan saja
mengharapkan karyawan mampu, cakap dan terampil, tetapi yang terpenting
mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang
maksimal.

3

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja
bawahan dalam hal ini adalah karyawan. Kinerja yang baik dari bawahan dapat
diperoleh dengan gaya kepemimpinan yang baik pula. Kinerja merupakan cara yang
diperoleh dari hal tersebut dalam menyelsaikan tugas atau pekerjaan seseorang dan
suatu hal penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.
Kinerja karyawan yang tinggi merupakan salah satu syarat dalam pencapaian tujuan
perusahaan.pencapaian tujuan perusahaan diperoleh dari upaya perusahaan dalam
mengelola sumber daya manusia yang berpotensi agar dapat meningkatkan hasil
kerjanya.
Pengelola sumber daya manusia yang dilakukan perusahaan tercermin dari
kinerja karyawan yang dihasilkan dari pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan
sebisa mungkin membuat para karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dalam
keadaan yang tenang dan nyaman,tanpa ada ketegangan dan kecemasan yang
dirasakan.Kondisi ini bukan hanya menyangkut keadaan fisik saja, melainkan juga
berhubungan dengan orang lain dan suasana psikologis di tempat kerja. Suasana
kerja atau lingkungan kerja yang menyenangkan akan membuat karyawan bekerja
secara optimal.
Peningkatan kinerja karyawan menempuh beberapa cara misalnya melalui
pendidikan, pelatihan, pemberian kompensasi yang layak, menciptakan lingkungan
kerja yang kondusif, pemberian motivasi dan penetapan disiplin kerja yang baik.
Melalui proses-proses tersebut, karyawan diharapkan akan lebih memaksimalkan
tanggung jawab atas pekerjaan mereka karena para karyawan telah terbekali oleh
pendidikan dan penelitian yang tentu berkaitan dengan implementasi kerja mereka.

4

Kinerja (Tika, 2009: 9) “merupakan hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan
seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu”. Kinerja
pegawai merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam
mencapai tujuan perusahaan maupun tujuan individu. Perusahaan akan sulit
mencapai tujuannya jika para karyawan di perusahaan tersebut tidak memiliki
kinerja yang baik. Dalam Usaha untuk mencapai suatu tujuan perusahaan
diperlukan adanya karyawan yang penuh kesadaran, kesetiaan, ketaatan , disiplin
dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang diberikan dan telah dikerjakan.
Menurut (Anwar Prabu Mangkunegara 2009:67) mengemukakan bahwa
”Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya”
Menurut (Sedarmayanti 2011:260) mengungkapkan bahwa
“Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang
berarti Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses
manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan,
dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan
buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan
dengan standar yang telah ditentukan).”

Menurut (Wibowo 2010 : 7) mengemukakan bahwa
“Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan
tersebut.”. (Gilbert 1977), yang dikutip (Soekidjo Notoatmodjo 2009:124)
mengemukakan bahwa: “Kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang
sesuai dengan tugas dan fungsinya

5

PT. Indomarco Adi Prima pertama di dirikan pada tahun 1964 oleh PT.
Indomarco Adi Prima ini PT. Indofood berharap dapat memperluas pendistribusian
ke seluruh indonesia hingga Asia. Sampai saat ini PT. Indomarco Adi Prima yang
memiliki kantor pusatnya (Head Office) berada di Jakarta masih terus
mengembangkan daerah distribusi dari tiap-tiap wilayah dengan membawahi
beberapa cabang agar lebih terkontrol dalam proses pengembangan distribusi
utamanya pemerataan, seperti beberapa cabang diantaranya cabang Surabaya,
cabang Bandung dan lainnya.
Pada PT. Indomarco Adi Prima mengunakan gaya kepemimpinan
demokratis, memiliki delapan indikator, tidak semua indikator yang ada di gaya
kepemimpinan demokratis tersebut dapat terpenuhi. Dari delapan indikator hanya
lima indikator yang terpenuhi diantaranya, memberi penghargaan kepada bawahan
yang telah menunjukan kemampuan kerja yang baik, menekankan rasa tanggung
jawab dan kerjasama yang baik kepada setiap kelompok, kekuatan organisasi
terletak pada partisipasi aktif setiap anggota, bersedia mendengarkan nasehat atau
saran semua pihak, mampu memanfaatkan keunggulan setiap orang seefektif
mungkin pada saat dan kondisi yang tepat.
Tiga indikator yang tidak terpenuhi yaitu melakukan pendekatanpendekatan yang lebih manusiawi kepada bahawannya, berupaya untuk mengajari
dan mengembangkan daya inovasi dan kreatifitas dari para bahawannya, berupaya
untuk selalu meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia. Hal
ini dikarenakan pemimpin berpikir bahwan PT.

Indomarco

Adi

Prima

ini
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merupakan distributor yang mengambil produk dan menjual produk yang sudah
jadi.
Dampak pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan demokratis terhadap
pencapaian tujuan perusahaan dapat lebih diperhatikan karena selain pemimpin
mampu memanfaatkan keunggulan bawahannya dengan seefektif mungkin,
bawahan juga berpartisipasi langsung dan lebih tidak tertekan karena dalam brifing
lebih ke arah diskusi sehingga adapun saran masukan maupun masalah akan di
musyawarahkan. Kinerja karyawan yang optimal adalah gambaran dari sumber
daya manusia yang berkualitas. Kinerja ini mencerminkan keberhasilan dari diri
seseorang. Pada perusahaan PT. Indomarco Adi Pirma, kinerja karyawan sangat
diperhatikan karena kinerja yang tinggi dari seseorang karyawan sangat
diperhatikan karena kinerja yang tinggi dari seseorang karyawan akan
menghasilkan meningkatnya kinerja secara keseluruhan.
Jika seseorang pemimpin PT. Indomarco Adi Pirma mampu memilih gaya
kepemimpinan yang tepat dalam mengelola bawahannya, maka kinerja bawahan
dapat terkontrol dengan baik dan mampu meningkatkan kinerjanya. Kemudian
yang menjadi permasalahan pada PT. Indomarco Adi Prima

adalah sering

bergantinya karyawan dengan jangka waktu yang relatif tidak lama, contohnya
dalam jabatan salesman yang sering keluar masuk orang yang kerja di PT.
Indomarco Adi Prima, itu dikarenakan perusahaan ini tidak sembarangan dalam
menjadikan karyawannya bertahan lama di perusahaan ini, harus orang yang
memiliki jiwa yang ingin menghadapi tantangan yang akan di berikan oleh
perusahaan ini, dalam perihal distribusi barang dan juga memilki mental yang kuat
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juga, itu dibuktikan saat menjalani dalam kerja team yang akan dididik oleh team
leader yang memiliki karakter yang berbeda-beda dalam gaya kepemimpinan nya
yang akan berpengaruh dalam hal kinerja bahawannya untuk kemajuan perusahaan
ini.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan judul:
“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.
Indomarco Adi Prima Tahun 2019”.
1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi identifikasi masalah
mengenai gaya kepemimpinan dan kinerja adalah sebagai berikut:
1.

Adanya karyawan yang bertahan lama di perusahaan ini dan sudah
dididik oleh pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda.

2.

Adanya karyawan yang baru masuk ke perusahaan ini tidak dapat
bertahan dalam memberikan dedikasinya.

3.

Adanya karyawan yang mempunyai kinerja yang baik untuk perusahaan
karena pengaruh pemimpinnya.

4.

Adanya

karakter

–

karakter

pemimpin

yang

memiliki

gaya

kepemimpinan yang berbeda- beda.
5.

Adanya gaya kepemimpinan yang berpengaruh pada kemajuan
perusahaan.
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1.2.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah
mengenai gaya kepemimpinan dan kinerja adalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana gaya kepemimpinan dan kinerja di PT. Indomarco Adi Prima
?

2.

Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di
PT. Indomarco Adi Prima ?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian
mengenai gaya kepemimpinan dan kinerja adalah untuk mengatahui dan
menganalisis:
1.

Untuk mengetahui gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan di PT.
Indomarco Adi Prima Tasikmalaya ?

2.

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap
kinerja karyawan pada PT. Indomarco Adi Prima ?

1.4

Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberi manfaat

bagi penulis sendiri, pihak lembaga pendidikan dan pihak – pihak lain yang kiranya
berkepentingan dengan masalah ini.
Berikut ini penulis sampaikan mengenai kegunaan penelitian :
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1.

Secara Teoritis

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan teori terutama untuk penelitian dimasa yang akan
datang.
2. Bagi Universitas Winaya Mukti
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah referensi
sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang
akan datang.
3. Bagi PT. Indomarco Adi Prima
Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian
selanjutnya dan menambah pengetahuan mengenai gaya kepemimpinan
serta pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan.
2.

Secara Praktis

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat menjadi wahana untuk melatih dan mengembangkan
kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan
pengetahuan peneliti tentang gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan.
2. Bagi Universitas Winaya Mukti
Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu
pengetahuan

dalam

kajian

keilmuan

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan.

tentang

pengaruh

gaya
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3. Bagi PT. Indomarco Adi Prima
Penelitian ini diharap dapat menjadi masukan untuk tipe gaya
kepemimpinan yang baik digunakan sehingga tercipta kinerja karyawan
yang lebih baik.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

4.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Kepemimpinan
Dalam kegiatan perusahaan dan kaitannya degan fungsi manajemen, para
pemimpin mempunyai kontribusi yang cukup besar terutama dalam pengembangan
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Fungsi – fungsi tersebut harus
didasarkan pada keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang
pemimpin agar tujuan organisasi bisa dicapai secara optimal.
Menurut (Hasibuan, 2007: 170) Kepemimpinan adalah cara seorang
pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja
secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut (Rivai, 2004: 2)
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada
pengikut-pengikutnya melalui proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan
organisasi.
Menurut (Werren Bennis 2004; 74) Kepemimpinan adalah kapasitas untuk
menerjemahkan visi dan realita. Dengan kata lain kepemimpinan berarti turut
melibatkan orang lain didalam aktivitas organisasi dan lebih mengutamakan visi
diatas

segalanya,

selanjutnya

mengarahkan

bawahannya.
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didalam

pelaksanaan

tugas
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Kepemimpinan berarti mempengaruhi orang lain untuk mengambil
tindakan, artinya seorang pemimpin harus berusaha mempengaruhi pengikutnya
dengan berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegimitasi,
menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi imbalan dan
hukuman, restrukturasi organisasi, dan mengkomunikasikan sebuah visi. Dengan
demikian, seorang pemimpin dapat di pandang efektif apabila dapat membujuk para
pengkutnya untuk meninggalkan kepentingan pribadi mereka demi kebahagian
organisasi (Teguh 2001; 69)
Berdasarkan uraian teori diatas terdapat tiga implikasi penting yaitu (1)
kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut, (2)
kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan
anggota kelompok secara seimbang,(3) adanya kemampuan untuk menggunakan
bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya.
(Dalam “Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi”,2010; 3-4) Kepemimpinan pada
hakekatnya adalah :
1.

Proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada
pengikutnya dalam upaya mancapai tujuan organisasi.

2.

Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan,
kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang bersemangat dalam
mencapai tujuan bersama.

3.

Kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi dan mengarahkan
tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang
diharapkan.
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4.

Melibatkan 3 hal yaitu pemimpin pengikut, dan intruksi tertentu.

5.

Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai
tujuan.

2.1.2 Fungsi Kepemimpinan
Fungsi artinya suatu pekerjaan yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau
kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung
dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing, yang
mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam dan buka situasi tersebut.
Menurut (Veithzal, Mulyadi, 2010; 34-35) fungsi pokok kepemimpinan
dapat dibedakan sebagai berikut:
1.

Fungsi Intruksi
Fungsi ini bersifat komunikasi suatu arah. Pemimpin sebagai
komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana,
bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan aar keputusan dapat
dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan
kemampuan untuk menggerakan dan memotivasi orang lain agar mau
melaksanakan perintah.

2.

Fungsi Konsultasi
Fungsi ini bersifat dua arah. Pada tahap pertama untuk menentukan
keputusan, pemimpin seringkali memerlukan masukan atau input sebagai
bahan

pertimbangan

dalam

menetapkan

keputusan,

yang

mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya
yang dinilai mempunyai bahan informasi yang diperlukan dalam
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menetapkan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari pemimpin pada
bawahan dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam
pelaksanaan. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan
untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang
telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan demikian keputusankeputusan pimpinan akan mendapat dukungan dan lebih mudah
mengintruksikannya

kepada

bawahan,

sehingga

kepemimpinan

berlangsung efektif.
3.

Fungsi Partisipasi
Dalam menjalanan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orangorang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan
maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat
semaunya, tetapi dilakukakn secara terkendali dan terarah berupa kerja
sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.
Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan
buka pelaksana.

4.

Fungsi Delegasi
Fungsi

ini

dilaksanakan

dengan

melimpahkan

wewenang

membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun
tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi delegasi itu harus diyakini
merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip,
persepsi, dan aspirasi.
5.

Fungsi Pengendalian
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Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/ efektif mampu
mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam kondisi yang
efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara
maksimal.
Fungsi pengendakian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan,
pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.
Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diselenggarakan dalam aktivitas
kepemimpinan secara integral. Pelaksanaannya berlangsung sebagai berikut :
1.

Pemimpin berkewajiban menjabarkan program kerja.

2.

Pemimpin harus mampu memberikan petunjuk yang jelas.

3.

Pemimpin harus berusaha mengembangkan kebebasan berfikir dan
mengeluarkan pendapat.

4.

Pemimpin harus mengembangkan kerja sama yang harmonis.

5.

Pemimpin harus mampu memecahkan masalah dan mengambil
keputusan masalah sesuai batas tanggung jawab masing-masing.

6.

Pemimpin harus mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali.
Dan yang paling penting pemimpin harus mempertanggung jawabkan
semua tindakannya. Berusaha untuk memanfaatkan setiap orang yang
dipimpin. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif,
dinamis, dan terarah. Kepemimpinan tipe ini dalam mengambil
keputusan sangat mementingkan musyawarah, yang diwujudkan pada
setiap jenjang dan didalam unit masing-masing.
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2.1.3

Peran Kepemimpinan
Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang yang menduduki

jabatan sebagai pimpinan satuan kerja yang mempengaruhi perilaku orang lain,
terutama bawahannya, untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga
melalui perilaku yang positif ia memberi sumbangan nyata dalam pencapaian
tujuan organisasi.
Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang
diharapkan dilakukan oleh seorang sesuai dengan kedudukannya sebagai
pemimpin. Sedankan menurut Covey yang dikutip dari (‘Kepemimpinan dan
Perilaku Organisasi”,2010; 156), peran kepemimpinan menjadi tiga bagian, yaitu:
1) Pathfinding (pemcarian jalur) yaitu peran untuk menentukan visi dan
misi yang pasti.
2) Aligning (penyelaras) yaitu peran untuk memastikan bahwa struktur,
sistem, dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada
pencapaian visi dan misi.
3) Empowering (pemberdaya) yaitu peran untuk menggerakan semangat
dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan, dan
kreatifitas laten untuk mengerjakan apapun dan konsisten dengan
prinsip – prinsip yang disepakati.
Peran pemimpin dapat pula dibagi menjadi tiga bagian yaitu :
1.

Pemimpin masa depan harus fleksibel dan mempunyai pengetahuan yang
luas.
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2.

Menganggap tanggung jawab “seremonial” atau “spritual” sebagai
kepala organisasi menjadi suatu fungsi yang diperlukan, bukan suatu hal
yang remeh yang harus dialami atau didelegasikan oleh kepada orang
lain.

3.

Pembuatan tidak lagi dibuat secara efektif terpusat di puncak organisasi.

Agar kepemimpinan tersebut dapat berperan perlu diperhatikan hal berikut ini
1.

Bahwa yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan
sesorang bukan pengangkatan atau penunjukannya sebagai “kepala”,
akan tetapi penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang
bersangkutan.

2.

Efektifitas kepemimpinan tercermin dari kepemimpinannya untuk
tumbuh dan berkembang.

3.

Efektifitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk membaca situasi.

4.

Perilaku seseorang tidak terbentuk begiu saja, melainkan melalui proses
pertumbuhan dan perkembangan.

5.

Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercpta bila setiap
anggota mau menyesuaikan cara berfikir dan bertindaknya untuk
mencapai tujuan organisasi

2.1.4 Proses Kepemimpinan
Menurut pendapat, (Soekarso, Agus Sosro, Iskandar Putong dan Cecep
Hidayat 2010; 45). Proses kepemimpinan berawal dari proses pola gaya
kepemimpinan, selanjutnya menggalang kekuatan kekukasaan, mempengaruhi
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perilaku individu / kelompok, pemberdayaan sumber daya, dan berakhir pada
pencapaian tujuan.
Cara/Gaya/Tipe/Style kepemimpinan yang dikemukakan oleh para penulis
berbeda, tetapi makna dan hakikatnya bertujuan untuk mendorong gairah kerja,
keputusan kerja, dan produktifitas kerja karyawan yang tinggi agar dapat mencapai
tujuan organisasi yang maksimal.
Menurut (Hasibuan, 2005:170) gaya kepemimpinan ada 3 yaitu :
1.

Kepemimpinan Otoriter
Kepemimpinan Otroiter adalah jika kekukasaan atau wewenang,
sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau kalau pimpinan
itu menganut sistem sentralisasi wewenang.
Pengambilan keputusan dan kebijakan hanya ditetapkan sendiri oleh
pemimpin, bawahan tidak di ikutsertakan untuk memberikan saran, ide,
dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Falsafah
pimpinan ialah “Bawahan adalah untuk pemimpin/atasan”. Bawahan
hanya bertugas sebagai pelaksana keputusan yang telah ditetapkan
pimpinan. Pimpinan menganggap dirinya orang yang paling berkuasa,
paling pintar, dan paling cakap.Pengarahan bawahan dilakukan dengan
memberikan intruksi perintah, ancaman hukuman, serta pengawasan
dilakukan secara ketat. Orientasi kepemimpinannya difokuskan hanya
untuk peningkatan produktifitas kerja karyawan dengan memperhatikan
perasaan dan kesejahteraan bawahan.
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Pimpinan menganut sistem manajemen tertutup (Closed Management)
kurang menginformasikan keadaan perusahaan pada bawahannya.
Pengkaderan kurang mendapat perhatiannya.
2.

Kepemimpinan Partisipatif
Kepemimpinan Partisipatif adalah apabila kepemimpinannya dilakukan
dengan cara persuasif, menciptakan kerja sama serasi, menumbuhkan
loyalitas, dan partisipasi para bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan
agar merasa ikut memiliki perusahaan. Falsafah pemimpin ialah
“Pemimpin (DIA) adalah untuk bawahan”. Bawahan harus berpartisipasi
memberikan saran, ide, dan pertimbangan-pertimbangan dalam proses
pengambilan keputusan. Keputusan tetap dilakukan pimpinan dengan
mempertimbangkan saran dan ide yang diberikan bawahannya.
Pemimpin menganut sistem manajemen terbuka (Open Management)
dan desentralisasi wewenang.
Pemimpin dengan gaya partisipatif akan mendorong kemampuan
bawahan mengambil keputusan. Dengan demikian, pemimpin akan
selalu membina bawahan untuk menerima tanggung jawab yang lebih
besar.

3.

Kepemimpinan Delegatif
Kepemimpinan Delegatif apabila seorang pemimpin mendelegasikan
wewenang kepada bahawan dengan agak lengkap. Dengan demikian,
bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijakan dengan bebas atau
leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli cara
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bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaannya,
sepenuhnya diserahkan kepada bawahan. Pada prinsipnya pemimpin
bersikap, menyerahkan, dan mengatakan kepada bawahan “Inilah
pekerjaan yang harus saudara kerjakan, saya tidak peduli, terserah
saudara bagaimana mengerjakannya asal pekerjaan tersebut bisa
diselsaikan dengan baik”. Disini pimpinan menyerahkan tanggung jawab
atas pelakasanaan pekerjaan keoada bawahan dalam arti pimpinan
menginginkan agar para bawahan dalam arti pimpinan menginginkan
agar para bawahan bisa mengendalikan diri mereka sendiri dalam
menyelsaikan

pekerjaan

tersebut.

Bawahan

dituntut

memiliki

kematangan dalam pekerjaan (Kemampuan) dan kematangan melakukan
sesuatu yang berdasarkan pengetahuan dan keterampilan.
Gaya kepemimpinan adalah suatu norma perilaku yang digunakan oleh
seorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain
seperti yang ia lihat (Thoha, 2003; 303).
Menurut Hersey dan Blanchard (2004; 114), gaya kepemimpinan terdiri dari
kombinasi perilaku tugas dan perilaku hubungan. Perilaku tugas dimaksudkan
sebagai kadar menjelaskan aktivitas setiap anggota serta kapan, diman dan
bagaimana cara menyelsaikannya, dicirikan dengan upaya menetapkan pola
organisasi, saluran komunikasi dan cara penyelsaian secara rinci dan jels.
Sedangkan perilaku hubungan merupakan kadar upaya pemimpin membina
hubungan pribadi diantara mereka sendiri dan dengan para anggota mereka
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(pengikut) dengan membuka lebar salran komunikasi dan menyediakan dukungan
sosio-emosional, psikologis, dan pemudahan perilaku.
Dari penjelasan – penjelasan diatas. Dapat disimpulkan bahwa gaya
kepemimpinan seorang adalah perilaku yang dilakukakn dan ditunjukan oleh
seorang pemimpin didalam 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 bagaiman hubungan yang tercipta diantara pemimpin dan bawahannya tersebut.
2.1.5 Jenis – Jenis Gaya Kepemimpinan
Dalam Teori kepemimpinan terdapat dua jenis gaya kepemimpinan yang
palng utama, yaitu (Soekarso, Agus Sosro, Iskandar Putong dan Cecep Hidayat,
2010, 44-45):
1.

Gaya Berorientasi pada tugas (Task Oriented)
Adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan perhatiannya pada tugas,
yaitu penetapan dan menstruktur tugas. Dalam hal ini termasuk
pembagian kerja, penjadwalan, sistem prosedur, petunjuk pelaksanaan
dan sebagian kesemuanya mencakup aspek teknis atau penyelsaian tugas
pekerjaan.

2.

Gaya Berorientasi pada orang (People Oriented)
Adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan perhatiannya pada orang
yaitu hubungan antar pribadi. Dalam hal ini mencakup saling percaya.
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Mengahargai gagasan bawahan, membangun kerjasama, peka terhadap
kebutuhan dan kesejahteraan bawahan.
2.1.6 Dimensi Gaya Kepemimpinan
Ronald Lippit dan Ralp K. White dalam studinya berpendapat dan
mengemukakan adanya tiga gaya kepemimpinan (Soekarso, Agus Sosro, Iskandar
Puting dan Cecep Hidayat, 2010, 100-101) :
1.

“Authoritarian” (otoriter), “Autocratic” (otokratis), “dictatorial”
(diktator). Adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar besedia
bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara
segala kegiatan yang akan dilakukan diputuskan oleh pimpinan sematmata.

Kepemimpinan gaya otoriter antara lain berciri :
1.

Wewenang mutlak berpusat pada pimpinan

2.

Keputusan selalu dibuat oleh pimpinan

3.

Kebijakan selalu dibuat oleh pimpinan

4.

Komunikasi langsung satu arah dari pimpinan kepada bawahan

5.

Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, dan kegiatan para
bawahannya dilakukan secara ketat

6.

Prakarsa harus selalu datang dari pimpinan

7.

Tiada

kesempatan

bagi

bawahan

untuk

memberikan

pertimbangan, atau pendapat
8.

Tugas – tugas bagi bawahan diberikan secara instruktif

9.

Lebih banyak kritik daripada pujian

saran,
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10. Pimpinan menuntut prestasi sempurna dari bawahan tanpa syarat
11. Pimpinan menuntut kesetiaan mutlak tanpa syarat
12. Cenderung adanya paksaa, ancaman, dan hukuman
13. Kasar dalam bertindak
14. Kaku dalam bersikap
15. Tanggung jawab keberhasilan organisasi hanya dipikul oleh pimpinan
apabila ditunjukan dalam struktur organisasi.
2. “Democratic” (Demokratis)
Adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan
yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan.
Kepemimpinan gaya demokratis antara lain berciri :
1. Wewenang pimpinan tida mutlak
2. Pimpinan bersedia melimpahkan sebagai wewenang kepada bawahan
3. Keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan
4. Kebijaksanaan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan
5. Komunikasi berlangsung timbal balik, baik yang terjadi antara pimpinan
dan bawahan maupun antar sesama bawahan.
6. Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan para
bawahan dilakukan secara wajar.
7. Prakarsa dapat datang dari pimpinan maupun bawahan
8. Banyak kesempatan bagia bawahan untuk menyampaikan saran,
pertimbangan atau pendapat
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9. Tugas – tugas kepada bawahan diberikan dengan lebih bersifat
permintaan daripada instruktif
10. Pujian dan kritik seimbang
11. Pimpinan mendorong prestasi sempurna para bawahan dalam batas
kemampuan masing – masing
12. Pimpinan meminta kestiaan para bawahan secara wajar
13. Pimpinan memperhatikan perasaan dalam bersikap dan bertindak
14. Terdapat suasana saling percaya, saling menghormati dan saling
menghargai
15. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul bersama pimpinan dan
bawahan
3. “Laissez-faire” (Kebebasan), “free-rein” (Bebas Kendali), “libertarian”
(Kebebasan)
Adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerjasama
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara berbagai kegiatan
yang akan dilakukan lebih banyak diserahkan kepada bawahan.
Kepemimpinan gaya kebebasan antara lain berciri :
1. Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan
2. Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan
3. Kebijaksanaan lebih banyak dibuat oelh para bawahan
4. Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahannya
5. Hampir tiada pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau
kegiatan yang dilakukakn para bawahan
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6. Prakarsa selalu datang dari bawahan
7. Hampir tiada pengarahan dari pimpinan
8. Peranan pimpinan sengat sesdikit dalam kegiatan kelompok
9. Kepentingan pribadi lebih utama daripada kepentingan kelompok
10. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oelh orang per orang
2.1.7 Indikator Gaya Kepemimpinan
Menurut kartini Kartono (2008; 34) menyatakan sebagai berikut :
1. Sifat
2. Kebiasaan
3. Tempramen
4. Watak
5. Kepribadian
Hal diatas dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Sifat
Sifat seorang pemimin sangat berpengaruh dalam gaya kepemimpinan
untuk menentukan keberhasilannya menjadi seorang pemimpin yang
berhasil, serta ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin.
Kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang dengan
berbagai sifat, perangai atau ciri – ciri didalamnya.
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2. Kebiasaan
Kebiasaan memegang peranan utama dalam gaya kepemimpinan sebagai
penentu pergerakan perilaku seorang pemimpin yang menggambarkan
segala tindakan yang dilakukan sebagai pemimpin baik.
3. Tempramen
Tempramen adalah gaya perilaku seorang pemimpin dan cara khasnya
dalam memberi tanggapan dalam berinteraksi dengan orang lain.
Beberapa pemimpin bertempramen aktif, sedangkan yang lainnya tenang.
Deskripsi ini menunjukan adanya variasi tempramen.
4. Watak
Watak seorang pemimpin yang lebih subjektif dapat menjadi penentu bagi
keunggulan seorang pemimpin dalam mempengaruhi keyakinan
(determination), ketekunan (persistence), daya tahan (endurance),
keberanian (courage).
5. Kepribadian
Kepribadian seorang pemimpin menentukan keberhasilannya yang
ditentukan oleh sifat – sifat / krakteristik kepribadian yang dimilikinya.
2.1.8 Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Dengan Kinerja
Menurut Tampubulon (2007; 42), gaya kepemimpinan adalah perilaku dan
strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering
diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja
bawahannya.

27

Mulyadi dan Rivai (2009; 73), menyatakan bahwa pemimpin dalam
kepemimpinan perlu memikirkan dan memperlihatkan gaya kepemimpinan yang
akan diterapkan kepada pegawainya. Gaya kepemimpinan yaitu norma perilaku
yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi
perilaku orang lain.
2.1.9 Pengertian Kinerja
Istilah Kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance
(Prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya dicapai oleh seseorang).
Definisi kinerja karyawan yang dikemukakan (Bambang Kusriayanto 1991:3)
dalam (Mangkunegara, 2009: 9) adalah “Perbandingan hasil yang dicapai dengan
peran serta tenaga kerja persatuan waktu (Lazimnya Perjam)”.
Pengertian kinerja menurut (A.A Anwar Prabu Mangkunegara 2002:67)
adalah sebagai berikut: “Pengertian kinerja (Prestasi Kerja) adalah hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.
Pengertian prestasi kerja menurut (Hasibuan, 2005:87) adalah “Prestasi kerja
adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas
yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan
kesungguhan serta waktu”. Menurut (Veithzal, 2009: 549) mengemukakan bahwa
“Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi
kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”.
Penilaian prestasi pegawai dikenal dengan istilah “Performance Rating,
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Performace Apprisal, Performance Assesment, Epmloyment Evaluation, Merit
Rating, Effeciency Rating, Service Rating”.
Pengertian penilaian prestasi karyawan menurut (A.A Anwar Prabu
Mangkunegara 2002:69) dari berbagai pendapat adalah suatu proses penilaian
prestasi kerja pegawai yang dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematik
berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan keduanya. Pemimpin perusahaan yang
menilai prestasi kerja pegawai, yaitu atasan, pegawai langsung, dan atasan tak
langsung. Disamping itu pula, kepada personalia berhak pula memberikan penilaian
prestasi terhadap semua pegawainya sesuai data yang ada di bagian personalia.
Menurut Wirawan (2009:14), bahwa kata kinerja merupakan singkatan dari
kinetika energi kerja yang padanannya dalam bahasa Inggris adalah performance,
yang sering di Indonesiakan menjadi kata performa. Kinerja juga merupakan
keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator suatu pekerjaan atau
suatu profesi dalam waktu tertentu.
Mangkunegara (2009:9), menyebutkan bahwa kinerja adalah hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Tika (2006:121), menyebutkan bahwa kinerja merupakan hasil-hasil fungsi
pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang
dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode
waktu tertentu. Prawirosentono (2008:2), menyatakan kinerja adalah hasil kerja
yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya
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mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan
sesuai dengan moral maupun etika.
Jawahar (2007:171) dalam Awan (2012:46), menyebutkan “Performance
means the outcomes of the employees about their work and objectives align with
the organization’s goals and objectives that are achieved by the employees to work
effectively, efficiently and motivation and work performance of the employees
measuring using different techniques of performance appraisal system. Currently
the most of studied are conducting to measure the performance by reactions of user
to performance appraisal”.
Zainur (2010:41), mendefinisikan kinerja sebagai keseluruhan proses
bekerja dari individu yang hasilnya dapat digunakan landasan untuk menentukan
apakah pekerjaan individu tersebut baik atau sebaliknya. Hasibuan (2009:94),
menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas
kecakapan,

pengalaman,

kesungguhan,

serta

waktu.

Rivai

(2005:309),

menyebutkan bahwa kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap
orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya
dalam perusahaan.
Pengertian karyawan dalam Kamus besar bahasa Indonesia (2008:629),
disebutkan bahwa karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor,
perusahaan, dsb) dengan mendapat gaji atau upah. Hasibuan (2009:12),
mendefinisikan karyawan sebagai penjual jasa (pikiran dan tenaga) dan
mendapatkan kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu, serta
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wajib dan terikat untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak
memperoleh kompensasi sesuai perjanjian.
Klasifikasi tenaga kerja dalam proyek berdasarkan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dibagi berdasarkan kemampuan seseorang
dilandasi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja meliputi tenaga ahli yang
terdiri dari tenaga ahli utama, ahli madya, dan ahli muda; dan tenaga terampil yang
terdiri dari teknisi senior, teknisi junior, dan tenaga terampil. Berdasarkan jenisnya,
tenaga kerja konstruksi di lapangan dikelompokkan atas tenaga buruh atau pekerja
lapangan dan tenaga pengawas atau penyelia. Berdasarkan tingkat kemampuan,
tenaga kerja dikelompokkan atas tenaga kerja terdidik tenaga kerja terlatih, dan
tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Site manager adalah orang yang
bertanggung jawab atas semua operasi di lapangan dan memastikan pelaksanaan di
lapangan terlaksana tepat waktu sesuai kontrak yang disepakati bersama dengan
pemilik (Ariadi, dkk, 2012).
Harris (2011:4), menyatakan bahwa dalam bidang properti karyawan atau
tenaga kerja adalah semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan suatu proyek,
baik dari yang ahli/profesional sampai tenaga kerja pemborong/buruh. Penempatan
tenaga kerja harus disesuaikan antara keahlian tertentu sehingga pekerjaan yang
dihasilkan manjadi efisien dan efektif.
Tenaga kerja dibagi beberapa bagian sebagai beikut :
1.

Tenaga kerja ahli, yaitu meliputi tenaga pelaksana yang tingkat
pendidikannya sarjana, sarjana muda dan memiliki pengalaman dibidang
masing – masing.
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2.

Mandor, yaitu dituntut untuk memiliki pengetahuan teknis dalam taraf
tertentu, misalnya : dapat membaca gambar kontruksi, dapat membuat
perhitungan ringan, dapat membedakan kualitas bahan bangunan yang
akan digunakan, menangani pekerjaan acuan, pembesian, pengecoran,
dan mengawasi pekerjaan tenaga kerja bawahannya.

3.

Tenaga tukang, yaitu harus ahli dalam bidangnya berdasarkan
pengalaman dan cara kerja yang sederhana. Tukang dalam proyek dibagi
menjadi lima bagian yaitu tukang besi, tukang batu, tukang kayu, tukang
las, dan tukang listrik (ME). Tukang besi mengurusi segala macam
kegiatan yang berhubungan dengan pembesian/pemasangan tulangan,
tukang batu bertugas dalam pengecoran dan pembuatan lantai kerja,
tukang kayu bertugas untuk mengurusi segala macam pekerjaan yang
berhubungan dengan kayu baik bekesting hinga servis lainnya.

4.

Tenaga kasar, yang memerlukan kondisi yang kuat dan sehat utuk
pengangkutan bahan, alat, dan lain –lain.

5.

Tenaga keamanan (security), bertugas menjaga keamanan lokasi proyek,
prosedur penerimaan tamu serta membuka dan menutup pintu jika ada
concrete mixer truck, concrete pump truck maupun truk bahan bangunan
yang akan masuk ke lokasi proyek.

Cokroaminoto (2007), menyebutkan bahwa pengertian kinerja karyawan
menunjuk pada kemampuan karyawan dalam melaksanakan keseluruhan tugastugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan
indikator-indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan dan sebagai hasilnya akan
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diketahui bahwa seseorang karyawan masuk dalam tingkatan kinerja tertentu
dengan tingkatan yang berbeda.
Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja karyawan di atas, maka
pengertian secara umum mengenai kinerja karyawan adalah suatu hasil nyata dari
segala usaha yang dilakukan karyawan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya
berdasarkan tingkat acuan atau tujuan yang diharapkan perusahaan.
2.1.10 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja
Timple (1992:31) dalam Mangkunegara (2009:15), menyatakan faktorfaktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
(disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang,
misalnya kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi
dan seorang itu tipe pekerja keras, sedangkan orang tersebut mempunyai
kemampuan rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk
memperbaiki kemampuannya.
Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang
yang berasal dari lingkungan, seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan
kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Seseorang
karyawan yang menganggap kinerjanya baik berasal dari faktor-faktor internal
seperti kemampuan atau upaya, diduga individu tersebut akan mengalami lebih
banyak

perasaan

positif

tentang kinerjanya

dibandingkan

menghubungkan kinerjanya yang baik dengan faktor eksternal.

dengan

jika

33

Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh faktor kepuasan karyawan, seperti
keberadaan pimpinan, sikap dan perhatian pimpinan terhadap bawahan,
kemampuan pimpinan dalam supervisi, tingkat hubungan antara pimpinan dengan
bawahan, dan jalinan komunikasi yang dapat memuaskan bawahannya. Kepuasan
kerja karyawan terhadap pimpinan dapat memberikan efek positif bagi karyawan
dalam bekerja tanpa adanya suatu beban dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Davis

(1985:484)

dalam

Mangkunegara

(2009:13-14),

faktor

yang

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor
motivasi (motivation).
1. Faktor Kemampuan (Ability). Secara psikologis, kemampuan (ability)
terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowlegde
+ skill). Pimpinan dan pengawasi harus memiliki pendidikan yang
memadai untuk jabatannya dan trampil dalam mengerjakan pekerjaan
sehari – hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.
2. Faktor Motivasi (Motivation). Motivasi diartikan sebagai suatu sikap
yang dimiliki pemimpin dan pegawai terhadap situasi kerja dilingkungan
organisasinya. Pegawai akan menunjukan nilai positif atau negatif
terhadap situasi kerjanya, dan semua itu bisa memperlihatkan bagaimana
tinggi rendahnya motivasi yang dimiliki pimpinan dan pegawai.
Iqbal et all. (2012:47) dalam Shehach (2014:293), menyebutkan:
“employee’s motivation and their ability collectively
participate into employee’s performance and in their difficult tasks
given by the manger are to purpose get maximum productivity. Now a
day’s researcher have more concerned with increase productivity,
perfection and working ability. Employee’s needs and wants having
more important in research history. Motivation is the one of the most
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important term of psychology and most of managers who want
maximum output and productivity. They tackle this is with a good way
and motivate their employee in batter way” .

Simamora (1995; 500) dalam Mangkunegara (2009; 14), kinerja
(performance) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :
1. Faktor individual yang terdiri dari :
a. Kemampuan dan keahlian
b. Latar Belakang
c. Demografi
2. Fakror psikologis yang terdiri dari :
a. Persepsi
b. Attitude
c. Pembelajaran
d. Motivasi
3. Faktor organisasi yang terdiri dari :
a. Sumber Daya
b. Kepemimpinan
c. Penghargaan
d. Struktur
e. Job Design
Dari rincian beberapa teori diatas dapat dilihat bahwa salah satu faktor yang
mempengaruhi kinerja karyawan adalah kepemimpinan melalui sifat karakteristik
dan gaya dalam kepemimpinannya dalam usaha mempengaruhi bawahannya.
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2.1.11 Jenis – Jenis Metode Penilaian Kinerja
Jenis – jenis dan metode penilaian kinerja setiap organisasi atau perusahaan
berbeda jenis cara dan metode.
Menurut Rivai (2011; 827), jenis – jenis penilaian kerja meliputi :
1. Penilaian dilakukan hanya oleh atasan, sehingga penilaian ini dapat
bersifat cepat dan langsung, serta dapat mengarah ke distorsi penilaian,
karena pertimbangan – pertimbangan pribadi.
2. Penilaian dilakukan oleh kelompok lini, yaitu oleh atasan dan atasannya
lagi secara bersama – sama membahas kinerja bawahannya. Penilaian
dengan jenis ini dapat bersifat lebih objektif atau lebih akurat bila
dibandingkan dengan jenis penilaian yang dilakukan hanya oleh atasan
sendiri. Individu yang dinilai tinggi dapat mendominasi dalam penilaian
kinerja.
3. Penilaian dilakukan oleh kelompok staf, di mana atasam meminta
kepada satu atau lebih individu karyawan untuk bermusyawarah
dengannya dan selanjutnya atasan langsung membuat keputusan akhir
terhadap penilaian.
4. Penilaian dilakukan melalui keputusan komite, di mana jenis penilaian
ini sama seperti pada jenis penilaian sebelumnya, hanya atasan langsung
tidak bertanggung jawab untuk mengambil keputusan akhir, namun
hasil akhir didasarkan pada pilihan mayoritas.
Jenis penilaian ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu :
a. Dapat memperluas pertimbangan yang ekstrim.
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b. Memperlemah integritas manajer yang bertanggung jawab.
c. Penilaian berdasarkan peninjauan lapangan, dimana jenis penilaian
ini hampir sama dengan kelompok departemen SDM yang bertindak
sebagai peninjau yang independen. Jenis penilaian ini dapat
membawa suatu pikiran yang tetap kedalam suatu penilaian lintas
sektor yang besar dalam organisasi atau perusahaan.
5. Penilaian dilakukan oleh bawahan dan sejawat. Jenis penilaian ini
memiliki kelemahan seperti penilaian mungkin terlalu subjektif, namun
jenis penilaian ini dapat digunakan sebagai teknik tambahan dalam
melakukan penilaian kinerja.
Metode penilaian kinerja karyawan dapat dibedakan menjadi metode
penilaian yang berorientasi masa lalu dan masa depan. Metode penilaian yang
berorientasi masa lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik dari usaha-usaha
mereka. Umpan balik ini mengarah kepada perbaikan prestasi di masa yang akan
datang dan metode penilaian yang berorientasi masa depan, karyawan tidak lagi
sebagai objek penelitian yang tunduk dan tergantung kepada penyelia, tetapi
karyawan turut dilibatkan dalam proses penilaian kinerja.
2.1.12 Dimensi Kinerja
Dimensi pengukuran kerja ada bermacam-macam, selanjutnya dalam artikel
ini penulis mengambil satu contoh dimensi kerja dari dimensi menurut
Mangkunegara.
Menurut Mangkunegara (2008:67), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas
dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

37

Dimensi kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kualitas Kerja
Kualitas atau mutu hasil kerja merupakan kualitas yang didasarkan pada
standar yang ditetapkan oleh kebijakan instansi atau perusahaan dan
dalam organisasi kualitas kerja diukur melalui ketepatan/ketelitian,
kerapihan, keterampilan dan kualitas hasil kerja oleh seorang pegawai.
Kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai tersebut dan pekerjaan
apapun yang diberikan oleh pihak instansi maupun perusahaan akan
dapat diselesaikan dengan baik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
kualitas kerja pegawai sangat baik bagi pihak perusahaan atau instansi
terkait.
2. Kuantitas Kerja
Kuantitas kerja merupakan banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu
yang ada, di mana organisasi tidak hanya memperhatikan hasil rutin
saja, namun lebih cenderung kepada hal-hal lain, seperti seberapa cepat
perkerjaan dapat diselesaikan oleh para pegawai, ketepatan waktu,
pencapaian progress, dan bahkan kuantitas yang dapat melebihi
progress pekerjaan.
3. Konsisten Pegawai
Konsistensi pegawai dalam organisasi meliputi ketetapan karyawan
dalam menjalankan job description sesuai dengan apa yang
diperintahkan perusahaan dan tingkat keseriusan pegawai dalam
bekerja.
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4. Kerjasama
Kerja sama merupakan evaluasi perilaku kerja aktif dengan segala
kemampuan dan keahlian untuk saling mendukung dalam tim kerja agar
dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal. Bentuk kerja sama dalam
organisasi adalah seperti tingkat hubungan dengan sesama pegawai,
tingkat hubungan dengan atasan, sikap saling membantu dan tingkat
kekompakan dengan sesama team kerja.
5. Sikap Pegawai
Sikap pegawai dalam organisasi diukur melalui sikap tanggung jawab
karyawan terhadap perusahaan, sikap toleransi terhadap sesama pekerja,
sikap menghargai pimpinan, dan adanya sikap rasa memiliki terhadap
perusahaan.

39

2.1.13 Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Hendra (2007) dengan judul “Pengaruh
Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN Cabang Blitar”.
Bahwa hasil penilitian menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya
kepemimpinan situasional yang meliputi perilaku tugas dan perilaku hubungan
dengan variabel kinerja karyawan.
Penelitian terdahulu mengkaji tentang pengaruh gaya kepemimpinan yang
dilakukan oleh Muchamad Nizar R (2006) dengan judul “Pengaruh Gaya
Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan ( Studi Pada Pemerintah Kabupaten
Malang). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa gaya
kepemimpinan berorientasi hubungan karena terbukti dapat meningkatkan kinerja
pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang.
Hasil penelitian Hendrawan (2010) yang mengambil judul penelitian
“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi
Karyawan BRI Malang Kawi “Artha – Karya” Kota Malang”. Tujuan dari
penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan
terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Karyawan BRI Malang Kawi”Artha –
Karya” Kota Malang. Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat pengaruh gaya
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada koperasi karyawan BRI Malang
Kawi”Artha-Karya” Kota Malang.
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2.2. Kerangka Pemikiran
Gaya kepemimpinan merupakan sekumpulan ciri atau pola yang diterapkan
atasan untuk mempengaruhi bawahan demi mencapai sasaran perusahaan, pada
hakikatnya juga merupakan unsur pendukung yang paling berpengaruh terhadap
kinerja karyawan, gaya kepemimpinan yang efektif dan efisien akan menghasilkan
kinerja yang bagus dan optimal.Oleh karena itu bisa dikatakan hampir tidak ada
keraguan bahwa gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja
karyawan.Kepemimpinan yang baik akan mendorong karyawan untuk lebih giat
dalam bekerja dan merasa dihargai sehingga karyawan akan bekerja secara
maksimal. Dengan demikian apabila suatu organisasi ingin memiliki kinerja yang
tinggi maka diperlukan kepemimpinan berikut gaya kepemimpinan yang mampu
menggerakkan bawahan sehingga mereka merasa terpacu untuk melakukan
pekerjaan dengan kinerja yang cukup tinggi Maka dengan melakukan perbaikan
kepemimpinan berikut gaya kepemimpinan itu sendiri sama artinya dengan
melakukan perbaikan kinerja dimana dari perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan
mampu mencapai tujuan organisasi/perusahaan di masa depan dengan lebih baik.
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Gaya Kepemimpinan
(X)

Kinerja Karyawan
(Y)
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2.3 Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat
pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru di dasarkan
pada fakta – fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data. Maka
hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan gaya
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di perusahaan PT. Indomarco Adi Prima.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Metode yang Digunakan
3.1.1 Definisi Penelitian Kuantitatif
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kuantitatif dimana
penelitian metode kuantitatif merupakan proses menemukan pengetahuan yang
menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai
apa yang ingin diketahui. (Kasiram 2008; 149), dalam bukunya Metodelogi
Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.

3.1.2 Asumsi Penelitian Kuantitatif
Penelitian kuantitatif didasarkan pada asumsi sebagai berikut (Nana
Sudjana dan ibrahim, 2001; Del Siegle,2005, dan Johnson, 2005).

1. Bahwa realitas yang menjadi sasaran penelitian berdimensi tunggal,
fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi.
2. Variabel dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat – alat yang objektif dan
baku.
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3.1.3 Karakteristik Penelitian Kuantitatif
Karakteristik penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut (Nana Sudjana
dan Ibrahim, 2001; 6-7; Suharsimi Arikunto, 2002; 11 ; Johnson, 2005; dan
Kasiram 2008; 149-150):
1. Menggunakan pola berpikir deduktif (rasional – empiris atau top-down),
yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan
konsep – konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena – fenomena
yang bersifat khusus.
2. Logika yang dipakai adalah logika postivisik dan menghindari hal – hal
yang bersifat subjektif.
3. Proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan.
4. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu
nomotetik yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum – hukum dari
generalisasinya.
5. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang
dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa
yang telah direncanakan sebelumnya.
6. Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan
alat yang objektif dan baku.
7. Melibatkan perhitungan angka atau kuantitatif data.
8. Peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian,
dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek
penelitian.
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9. Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul
10. Dalam analisis data, peneliti dituntut memahami teknik – teknik
statistik.
11. Hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi, lepas dari koneksi
waktu dan situasi.
12. Penelitian jenis kuantitatif disebut juga penelitian ilmiah.
3.1.4 Prosedur Penelitian Kuantitatif
Penelitian ini dalam pelaksanaannya berdasarkan prosedur yang telah
direncanakan sebelumnya. Adapun prosedur penelitian kuantitatif terdiri dari
tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut.

1. Identifikasi permasalahan
2. Studi literatur.
3. Pengembangan kerangka konsep.
4. Identifikasi dan definisi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian.
5. Pengembangan disain penelitian.
6. Teknik sampling.
7. Pengumpulan dan kuantifikasi data.
8. Analisis data.
9. Interpretasi dan komunikasi hasil penelitian.
3.1.5 Tipe – Tipe Penelitian Kuantitatif
Dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menggunakan metoda dan
rancangan (design) tertentu dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan sifat
masalah yang dihadapi. Berdasarkan sifat-sifat permasalahannya, penelitian
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kuantitatif dapat dibedakan menjadi beberapa tipe sebagai berikut (Suryabrata,
2000 : 15 dan Sudarwan Danim dan Darwis, 2003 : 69 – 78).

1. Penelitian deskriptif
2. Penelitian korelational
3. Penelitian kausal komparatif
4. Penelitian tindakan
5. Penelitian perkembangan
6. Penelitian eksperimen
3.1.6 Metode Penelitian Kuantitatif
Metode yang dipergunakan dalam penelitian kuantitatif, khususnya
kuantitatif analitik adalah metode deduktif. Dalam metoda ini teori ilmiah yang
telah diterima kebenarannya dijadikan acuan dalam mencari kebenaran selanjutnya.
Jujun S. Suriasumantri dalam bukunya Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial,
dan Politik (2000: 6) menyatakan bahwa pada dasarnya metoda ilmiah merupakan
cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuannya berdasarkan :
1. Kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat
konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun.
2. Menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran
tersebut.
3. Melakukan verifikasi terhadap hipotesis termaksud untuk menguji
kebenaran pernyataannya secara faktual.
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Selanjutnya Jujun menyatakan bahwa kerangka berpikir ilmiah yang
berintikan proses logico-hypothetico-verifikatif ini pada dasarnya terdiri dari
langkah-langkah sebagai berikut (Suriasumantri, 2005 : 127-128).
1.

Perumusan masalah, yang merupakan pertanyaan mengenai objek
empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktorfaktor yang terkait di dalamnya.

2.

Penyusunan

kerangka

berpikir

dalam

penyusunan hipotesis yang

merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin
terdapat antara berbagai faktor yang saling mengait dan membentuk
konstelasi permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun secara rasional
berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan
memperhatikan

faktor-faktor

empiris

yang

relevan

dengan

permasalahan.
3.

Perumusan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atau dugaan
terhadap pertanyaan yang diajukan yang materinya merupakan
kesimpulan dari dari kerangka berpikir yang dikembangkan.

4.

Pengujian hipotesis yang merupakan pengumpulan fakta-fakta yang
relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah
terdapat fakta-fakta yang mendukung hipoteisis tersebut atau tidak.

5.

Penarikan kesimpulan yang merupakan penilaian apakah hipotesis yang
diajukan itu ditolak atau diterima.
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3.1.7. 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 variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi
indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk
menyusun item – item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.
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 Skala Likert
NO
1

Pilihan Jawaban
Sangat Tidak Setuju

Kode
STS

Skor
1

2

Tidak Setuju

TS

2

3

Cukup

C

3

4

Setuju

S

4

5

Sangat Setuju

SS

5

Sumber : (Sugiyono 2017:93)
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2. Menghitung skor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara
perhitungan sebagai berikut :
Skor = Bobot Nilai x Frekuensi
Nilai terendah dan nilai tertinggi.
1. Dalam hal ini nilai terendah = jumlah responden yaitu 30 orang. Maka
nilai terendah 30.
2. Sedangkan nilai tertinggi, jumlah responden dikalikan dengan bobot
nilai tertinggi, yaitu 30 X 5 = 150
3. Menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai tertinggi sehingga
didapat lima kategori penilaian.
Jarak interval dapat dilakukan dengan cara perhitungan sebagai berikut :
JI = (N1-N2)
5
JI = (150-30)
5
= 24
Jarak Interval untuk penelitian ini adalah 24
Ket :
JI = Jarak Interval
N1 = Nilai Tertinggi
N2 = Nilai Terendah
Dengan demikian kategori penilaian untuk setiap item pernyataan dari
penilaian terhadap variabel yang diteliti adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.2 Kategori Nilai
Jarak Interval

Kategori

126 – 150

Sangat Baik

102 – 125

Baik

78 – 101

Cukup Baik

54 – 77

Tidak Baik

30 – 53

Sangat Tidak Baik

3.2. Operasionalisasi Variabel
3.2.1 Variabel Penelitian
Variable yang di gunakan dalam penelitian terdiri dari dua variabel yaitu
variabel bebas dan variabel terikat dimana variabel bebas adalah

gaya

kepemimpinan dan variabel terikat adalah kinerja karyawan.
3.2.2 Definisi Variabel
1. Gaya kepemimpinan (X1)
Gaya kepemimpinan yang menempatkan manusia sebagai faktor pendukung
terpenting dalam

kepemimpinan

yang dilakukan

berdasarkan

dan

mengutamakan orientasi pada hubungan dengan anggota organisasi.
2. Kinerja Karyawan (Y)
Kinerja karyawan (prestasi kerja )adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang di capai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya.
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Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel

Konsep Variabel

Indikator

Skala

Gaya
kepemimpinan
demokratis (X1)

Gaya kepemimpinan
yang menempatkan
manusia sebagai faktor
pendukung terpenting
dalam kepemimpinan
yang dilakukan
berdasarkan dan
mengutamakan
orientasi pada
hubungan dengan
anggota organisasi.

1.Pimimpin
memberikan
perintah.
2.Pimimpin
memberikan
penjelasan pekerjaan.
3.Pimpinan
menetapkan
hubungan kerja.
4.Durasi waktu setiap
pekerjaan.
5.SOP Pekerjaan.
6.Standar setiap
pekerjaan.

Ordinal

Kinerja karyawan
(Y)

Hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas
yang di capai oleh
seseorang karyawan
dalam melaksanakan
tugasnya sesuai
dengan tanggung
jawabyang di berikan
kepadanya

1. Disiplin dalam
bekerja.
2. Teliti dalam
bekerja.
3. Kualitas Kerja.
4. Kuantitas Kerja.
5. Kehadiran dalam
bekerja.
6. Efektifitas Waktu.

Ordinal
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3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data
3.3.1 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam
yaitu data primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh penulis melalui observasi atau
pengamatan langsung dari perusahaan, baik itu melalui observasi dan
wawancara secara langsung dengan pimpinan dan karyawan perusahaan
PT. Indomarco Adi Prima ,sehubungan dengan kebutuhan dalam
penelitian ini.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung, yaitu data
tersebut diperoleh penulis dari dokumen-dokumen perusahaan dan bukubuku literatur yang memberikan informasi tentang Pelatihan dan manajemen
kinerja karyawan.
Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.
Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan
datanya, maka sumber data disebut responden (= orang yang merespon atau
menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan).
Apabila menggunakan observasi, maka sumber datanya bias berupa benda, gerak
atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen
atau catatan yang menjadi sumber data.
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Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan subyek penelitian, maka
dikenal 3 jenis penelitian yaitu :
1. Penelitian Populasi.
2. Penelitian Sample.
3. Penelitian Kasus.
3.3.2 Populasi dan Sample
Populasi adalah :
Wilayah generaliasasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulan.
Dilihat dari jumlahnya, populasi terbagi 2 bagian :
1. Jumlah terhingga (terdiri dari elemen dengan jumlah tertentu)
2. Jumlah tak hingga ( terdiri dari elemen yang sulit dicari batasannya)
Apabila peneliti ingin mengetahui semua elemen yang ada dalam wilayah
penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi / studi sensus/ studi
populasi. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan
subyeknya tidak terlalu banyak. Populasi dalam penelitian ini adalah 32 orang
Sampel adalah :
Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Syarat sample : mampu mewakili karakteristik populasi.
Jika kita akan meneliti sebagian dari populasi, kemudian hasil penelitian tersebut
dimaksudkan untuk mengenaralisasikannya untuk populasi, maka penelitian
tersebut disebut Penelitian sample. Penelitian sample dapat dilakukan apabila
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keadaan subyek di dalam populasi benar-benar homogen, apabila tidak homogen
maka hasil/kesimpulan penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk populasinya.
Sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang karyawan PT. Indomarco Adi Prima.
Merujuk pada Pendapat Isacc dan Michael yang dikutif oleh sugiono (2012: 201)
untuk pemilihan sampel 1%, 10% dan 15%.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan, metode yang digunakan
adalah:
1. Studi Kepustakaan (Library Research)
Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu yang dilakukan
dengan membaca buku – buku dan majalah yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti, skripsi maupun thesis sebagai acuan penelitian
terdahulu, dan dengan cara browsing di internet untuk mencari artikel –
artikel serta jurnal – jurnal atau data – data yang dapat membantu hasil
dari penelitian.
2. Studi Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan
dengan cara langsung ke perusahaan, untuk mendapatkan data primer
melalui wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner yang
dibagikan kepada masyarakat mengenai penelitian terhadap kinerja.
Responden diminta menanggapi pertanyaan yang diberikan dengan cara
menjawab daftar pertanyaan yang ada pada kuesioner.
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3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis
3.5.1 Rancangan Analisis Data
Pengolahan data kuantitatif menurut Syofian Siregar (2012; 206) meliputi
kegiatan sebagai berikut :
1.

Editing
Editing adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah
berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data yang
telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. Tujuan
dilakukan editing adalah untuk mengoreksi kesalahan – kesalahan dan
kekurangan – kekurangan data yang terdapat pada catatan lapangan. Hal
yang perlu diperhatikan dalam proses editing :

1.

Pengambilan Sampel.

2.

Kejelasan Data.

3.

Kelengkapan Isian.

4.

Keserasian Jawaban.

2.

Codeing
Codeing adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap – tiap
data yang termasuk kategori sama. Dalam penelitian skala pengukuran
instrumen menggunakan skala likert, menurut (Syofian Siregar 2012;
138) skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur
sikap, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.
Pernyataan dalam skala likert yang digunakan adalah pernyataan positif,
pernyataan positif diberi skor 5-4-3-2-1.
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3.

Tabulasi
Tabulasi adalah proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang

telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analis. Tabel – tabel yang dibuat
sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data.
4.

Analisis
Analisis ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan penelitian.
Sesuai dengan tujuan penelitian ini digunakan dua analisis, yaitu :
1. Analisis Deskriptif, untuk mengetahui tujuan penelitian yaitu
gambaran gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pimpinan di
perusahaan PT. Indomarco Adi Prima, dan juga gambaran kinerja
yang dilakukan oleh karyawan di perusahaan PT. Indomarco Adi
Prima, dengan langkah – langkah sebagai berikut :
1.

Menentukan jumlah Skor Kontinum (SK) dengan menggunakan
rumus :
SK = ST X JB X JR
Keterangan :
SK = Skor Kontinum
ST = Skor Tertinggi
JB = Jumlah Bulir
JR = Jumlah Responden

2. Mencari jumlah hasil kuesioner dengan rumus :
∑ = X1 + X2 + X3 + X4 ..... X62
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3. Menentukan skor tertinggi, skor terendah serta tentang dengan
rumus :
1. Daerah kontinum tinggi : ST x JB x JR
2. Daerah kontinum rendah = SR x JB x JR
3. Rentang : Pada penelitian ini daerah kontinum pada penelitian
akan dibagi 5 daerah kontinum, yaitu daerah kontinum sangat
rendah, daerah kontinum rendah, daerah kontinum sedang,
daerah kontinum tinggi dan daerah kontinum sangat tinggi.
4. Menentukan daerah kontinum untuk variabel X dan Y.
2. Analaisis Verifikatif, digunakan untuk mengetahui pengaruh gaya
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT. Indomarco Adi Prima.
3.5.2

Uji Validitas
Validitas adalah kebenaran dan keabsahan instrumen penelitian yang

digunakan, setiap penelitian selalu dipertanyakan mengenai validitas alat yang
digunakan. Suatu alat pengukur dikatakan valid jika alat itu dipakai untuk
mengukur sesuai dengan kegunaannya.
Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu
daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variable. Uji validitas sebaiknya
dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji validitas. Hasil r hitung kita bandingkan
dengan rtabel dimana df=n-2 dengan sig 5%. Jika rtabel < rhitung maka valid. Dalam
penelitian ini rtabel diperoleh dari nilai signifikan yang sebesar 0,05 atau sig 5% dan
n=30, sehingga nilai rtabel adalah 0,361.
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Dalam melakukan pengujian validitas ini, digunakan alat ukur berupa
program komputer yaitu SPSS for Windows versi 18, dan jika suatu alat ukur
mempunyai korelasi yang signifikan antara skor item terhadap skor totalnya maka
dikatakan alat skor tersebut adalah valid.Berdasarkan hasil pengolahan data
diperoleh hasi uji validitas tiap-tiap pertanyaan dari variabel gaya kepemimpinan
(X).
3.5.3

Uji Reliabilitas
Reliabilitas memiliki arti dan sifat dapat dipercaya, suatu alat ukur memiliki

reliabilitas apabila digunakan berkali-kali oleh penelitian yang 45 sama atau oleh
peneliti lain tetap akan menghasilkan hasil yang sama.
Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden
dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang merupakan dimensi
suatu variable dan disusun dalam bentuk kuesioner (angket) Uji reliabilitas dapat
dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pernyataan apabila nilai
Alpha > 0,60 maka reliable.Untuk menguji reliabilitas yaitu penulis menggunakan
bantuan SPSS for Windows versi 18.
3.5.4

Analisis Linear Regresi Sederhana

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis
regresi sederhana. Variable yang akan dikorelasikan terdiri dari variable X sebagai
variable bebas dan variable Y sebagai variable terikat, adapun rumusnya antara lain
:
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Y = a + βx + €
Keterangan:
Y = Kinerja Karyawan
a = Koefesien Konstanta
β = Koefisien Regresi Sederhana
X = Gaya Kepemimpinan
€t = Variabel Pengganggu (Error of Tem)

3.5.4. Koefisien Korelasi
Koefesien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara
dua variabel,besarnya koefesien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. Koefisien
korelasi menunjukkan kekuatan (Strength) hubungan linear dan arah hubungan dua
variabel acak.
Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan
searah. Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula.
Sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai
hubungan terbalik. Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan
menjadi rendah (dan sebaliknya).
(Sarwono 2006) :
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Tabel 3.4 Koefisien Korelasi
0

Tidak Ada Korelasi

>0 – 0,25

Korelasi Sangat Lemah

>0,25 – 0,5

Korelasi Cukup

>0,5 – 0,75

Korelasi Kuat

>0,75 – 0,99

Korelasi Sangat Kuat

1

Korelasi Sempurna

3.5.5. Koefisien Determinasi
Pada model regresi linear sederhana ini, akan dilihat besarnya kontribusi
untuk variabel bebas terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya
koefisien determinasi totalnya (R2). Jika (R2) yang diperoleh mendekati 1 (satu)
maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan
variabel bebeas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika (R 2) makin mendekati 0
(nol) maka semakin lemah pengaruh variabel terhadap variabel terikat.
3.5.6. Uji t
Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang
dipergunakan untuk mengetahui apakah variabel Gaya Kepemimpinan (X)
mempengaruhi variabel Kinerja Karyawan (Y). Berikut langkah-langkah
pengujiannya :
Ho≤0 = Tidak ada pengaruh secara langsung dan signifikan Gaya
Kepemiminan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Indomarco
Adi Prima.
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Ha>0

=

Ada

pengaruh

secara

langsung

dan

signifikan

Gaya

Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Indomarco
Adi Prima
Kesimpulan:
1. Jika sig>0,05 maka Ho diterima
2. Jika sig<0,05 maka Ho ditolak

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.

Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah PT. Indomarco Adi Prima
PT. Indomarco Adi Prima (IAP) merupakan perusahaan yang bergerak
dalam bidang pendistribusian customer product yang khususnya mendistribusikan
berbagai mayoritas produk dari Indofood Group ke berbagai wilayah di Indonesia,
dari pasar modern hingga pasar tradisional. Perusahaan ini merupakan salah satu
unit bisnis yang telah di akusisi oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan
merupakan bagian dari Indofood Group.
Sejak diterapkan proyek Stock point di tahun 2005, total Stock point
meningkat empat kali lipat, sistem pasokan & pengiriman menjadi efisien, sehingga
memperluas dan memperdalam penetrasi pasar. Stock point berada pada radius
tertentu di lokasi yang padat dengan outlet ritel dan dekat pasar tradisional. PT
Indomarco Adi Prima mencatat penjualan pihak ketiga (non grup) sebesar Rp 3,13
triliun di tahun 2006, meningkat 32,3% dari tahun 2005 dan memberikan kontribusi
14% terhadap penjualan bersih konsolidasi PT Indofood Sukses Makmur.
Peningkatan ini terjadi karena kenaikan volume produk yang didistribusikan
melalui Stock point dan pendekatan proaktif yang dilakukan oleh personil grup
distribusi dengan meningkatkan kunjungan ke outlet-outlet ritel. Koordinasi dengan
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para prinsipal diperkuat melalui aktifitas promosi bersama seperti bundling sales
dan kegiatan promosi setempat lainnya. Informasi mengenai persaingan dan hal-hal
yang berkaitan dengan produk, dilaporkan kepada prinsipal secara tepat waktu,
sehingga memungkinkan mereka menanggapinya dengan cepat.
Lokasi PT. Indomarco Adi Prima Tasikmalaya atau sering di sebbut dengan
Depo Tasikmalaya/Stock Point Cihideung berlokasi di Jl.

Linggajaya,

Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat 46181 masuk ke Rukan TFT (Tiara Fajar
Transportindo). Depo Tasikmalaya merupakan Small Distribution Center bagi
Stock Point-Stock Point yang ada di Tasikmalaya. Depo Tasikmalaya merupakan
pusat dari alokasi barang yang akan di distribusikan ke Stock Point. Depo
Tasikmalaya memiliki 17 Stock Point yang dibawahinya, yaitu Stock Point Ciawi,
Stock Point Indihiang, Stock Point Cipedes, Stock Point Tawang, Stock Point
Taraju, Stock

Point

Singaparna,

Stock

Point

Cihideung,

Stock

Point

Karangnunggal, Stock Point Cipatujah, Stock Point Cikatomas, Stock Point
Pataruman, Stock Point Ciamis, Stock Point Rajadesa, Stock Point Kawali, Stock
Point Langensari, Stock Point Pangandaran, Stock Point Manonjaya, Stock Point
Banjarsari.
4.1.2.

Visi dan Misi PT. Indomarco Adi Prima
a. Visi Perusahaan

“Menjadi perusahaan distribusi nasional untuk barang konsumsi yang memiliki
jaringan terluas dan terdalam”.
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b. Misi Perusahaan
1) Memperluas pendistribusian produk – produk yang masuk melalui PT.
Indomarco Adi Prima secara merata terutama di indonesia dan Negara
tetangga.
2) Memberikan pelayanan secara baik kepada grosir atau outlet dalam
mendistribusikan barang – barang yang dibutuhkan.
3) Mendistrubusikan barang- barang yang dibutuhkan masyarakat sampai
daerah – daerah perkecamatan melalui Stock point.

4.1.3.

Aspek Kegiatan Usaha

4.1.3.1. Sistem Usaha dan Produk
PT. Indomarco Adi Prima telah menerapkan ERP (Enterprise Resource
Planning) untuk mengintegrasikan seluruh sistem mereka. Mereka menggunakan
sistem ERP SAP (System, Application, and Product) sejak tahun 2006, dan mulai
menerapkan program aplikasi ERP bernama MARS (Market Based Avance ERP
System) sejak tahun 2007 milik Indofood Group sebagai back-office untuk
mengintegrasikan seluruh sistem perusahaan mereka, begitupula ke Stock point
cabang Bandung ini. Saat ini, PT. Indomarco Adi Prima memiliki 25 cabang di
beberapa kota besar di Indonesia dengan lebih dari 1.100 Stock point dan lebih dari
300.000 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.
Divisi produk pada PT. Indomarco Adi Prima dibagi mejadi 6 divisi yaitu:
1.

Noodle adalah divisi yang betanggung jawab untuk mendistribusikan dan
menjual berbagai jenis mie instant seperti : Indomie, Sarimi, Supermie,
Cup noodle, Topramen, dll.
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2.

GPN adalah divisi yang memegang produk-produk Baby food seperti:
Promina dan SUN.

3.

IBS adalah divisi yang memegang produk - produk sebagai berikut:
Bimoli, Simas, dan Tepung terigu.

4.

Soft drink adalah divisi yang memegang produk minuman ringan seperti:
Pepsi, Fruitamin, Juz afi, Seven up, Mirinda dan Pepsi blue.

5.

Milk adalah divisi yang khusus medistribusikan berbagai jenis produk
susu seperti: Indomilk, Cap enak, dan Kremer baik susu bubuk, Susu
kental manis, dan Susu cair.

6.

Non food adalah divisi ini khusus mendistribusikan produk-produk di
luar food (makanan) yaitu: Sabun bukrim, dan Total harum.

4.1.3.2. Proses Bisnis
Proses bisnis utama yang terdapat di Cabang PT Indomarco Adi Prima yaitu
seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan pelayanan kepada pelanggan.
Bisnis utama tersebut didukung oleh beberapa proses bisnis pendukung lain yang
berfungsi untuk memastikan kelancaran jalannya bisnis utama Cabang.
Bisnis utama Cabang PT Indomarco Adi Prima dimulai dari tahap kunjungan
salesman ke outlet sesuai RPS (Rencana Perjalanan Salesman), proses order barang,
kemudian dilanjutkan pengecekkan over duepiutang outletdan pengiriman barang
oleh Depo/Stock Point. Masing-masing Sales Managermenangani outlet
berdasarkan cakupan wilayah & kategori outlet.

65

4.1.4. Struktur Organisasi
Pada dasarnya struktur organisasi manajemen yang ada di seluruh Cabang
PT Indomarco Adi Prima mempunyai pola yang sama yaitu dikepalai oleh seorang
Branch Manager dan dibantu oleh 3 manajer bagian yaitu Sales Manager, Office
Manager, dan Logistics Manager. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing
manajer tersebut yaitu sebagai berikut :
1) Sales Manager
Dibawah pengarahan Branch Manager, merencanakan, mengkoordinasikan
dan mengendalikan seluruh aktivitas dan fungsi penjualan, untuk mencapai
tujuan dan target pemasaran/penjualan yang telah ditetapkan.
2) Office Manager
Dibawah pengarahan Branch Manager, merencanakan,
mengkoordinasikan, mengendalikan seluruh administrasi fungsi keuangan,
persediaan, pembelian, penjualan, perpajakan, personalia dan general
affair di Cabang.
3) Logistics Manager
Dibawah pengarahan Branch Manager, merencanakan,
mengkoordinasikan, mengendalikan seluruh operasional logistik di Cabang
dan seluruh Depo dan Stock point dibawahnya.
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Kepala Cabang dikepalai oleh General Manager Region yang
membawahi beberapa Cabang. PT Indomarco secara nasional membagi
menjadi tiga region yaitu :
1.

Wilayah Regional I, meliputi :

1) Medan (MDN)
2) Pekan Baru (PKU)
3) Padang (PDG)
4) Palembang (PLG)
5) Bengkulu (BKL)
6) Bandar Lampung (BDL)
7) Pontianak (PTK)
2.

Wilayah Regional II, meliputi :

1) Jakarta I (JKT I)
2) Jakarta II (JKT II)
3) Jakarta III (JKT III)
4) Bekasi (BKS)
5) Tangerang (TGR)
6) Bogor (BGR)
7) Bandung (BDG)
8) Semarang (SMG)
9) Yogyakarta (YOG)
3.

Wilayah Regional III, meliputi :
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1) Surabaya (SBY)
2) Jember (JBR)
3) Malang (MLG)
4) Denpasar (DPS)
5) Samarinda (SMD)
6) Banjarmasin (BMS)
7) Makasar (MKS)
8) Manado (MDO)
Jumlah Office Manager & Logistics Manager di Cabang masing-masing
hanya 1 (satu) orang, sedangkan untuk Sales Manager terdiri dari 3 (orang)
atau lebih tergantung kebutuhan operasional sales di masing-masing Cabang
yang biasanya ditentukan berdasarkan luas jangkauan wilayah penjualan &
jumlah principal (produk) yang ditangan.
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Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Cabang PT Indomarco Adi Prima.

Struktur organisasi Cabang di PT Indomarco Adi Prima

69

4.1.5. Kepegawaian

Komposisi karywan PT. Indomarco Adi Prima Depo Tasikmalaya pada
akhir April 2018 dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 4.1
Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia
DEPT.

USIA
20-29

MANAGER
OFFICE
SALES
LOGISTIK
TOTAL

30-39
1
13
39
53

40-49

JUMLAH

9
16
1
26

50-59
1
9
11
21

1
23
67
15
106

3
3
6

Tabel 4.2
Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan
DEPT.

SMP

MANAGER
OFFICE
SALES
LOGISTIK
TOTAL

-

PENDIDKAN
SMA
AMD
3
45
15
63

JUMLAH

S1
4
3

1
16
19

7

36

1
23
67
15
106

Tabel 4.3
Komposisi Karyawan Berdasarkan Lama Masa Kerja
DEPT
MANAGER
OFFICE
SALES
LOGISTIK
TOTAL

<=1
Tahun
7
19
26

MASA KERJA
2–5
6 – 10
Tahun
Tahun
1
4
7
20
11
25

18

> 10
Tahun
5
17
15
37

JUMLAH
1
23
67
15
106
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Tabel 4.4
Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

LEVEL
MANAGER
OFFICE
SALES
LOGISTIK
TOTAL

JENIS KELAMIN
LAKI – LAKI
PEREMPUAN
1
23
66
1
15
105
1

JUMLAH
1
23
67
15
106

4.1.6. Fasilitas
Berikut adalah uraian tentang fasilitas yang tersedia di PT Indomarco Adi Prima
Depo Tasikmalaya.
4.1.6.1. Fasilitas Operasional
a. Printer Dot Matrik untuk cetak Faktur
b. Printer Inkjet
c. Faxsimile
d. Satu Set Komputer
e. Brangkas dan Filling Cabinet
f. Mesin Scanner
g. Finger Print
h. Koneksi Internet
4.1.6.2. Fasilitas Umum
a. Mushola
b. Toilet
c. Area Parkir
d. Kantin
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Gambar 4.2
Denah Fasilitas PT. Indomarco Adi Prima Tasikmalaya

4.1.7. Karaktristik Responden
Gambaran karakteristik responden pada penelitian ini meliputi usia, jenis
kelamin, dan bagian pekerjaan. Pengumpulan data responden ini dilakukan
menggunakan teknik purposive sampling yaitu sampel yang dipilih secara cermat
sehingga relevan dengan desain penelitian. Penelitian ini dilakukan pada karyawan
PT. Indomarco Adi Prima Depo Tasikmalaya pada tanggal 11 Februari 2019 sampai
15 Februari 2019 dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.
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Tabel 4.5
Distribusi Karakteristik Responden
Karakteristik responden
Jenis Kelamin

Usia

Bagian / Jabatan

Kategori
Laki – laki
Total
20 – 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
Total
Controller
SPO
Salesman
Pick - Packer
Driver Delivery
Driver Canvass
Deliveryman
Total

Jumlah
30
30
15
11
3
1
30
1
3
9
5
5
3
4
30

%
100
100
50
37
10
3
100
3
10
30
17
17
10
13
100

Berdasarkan keterangan dari tabel 4.5 menunjukan bahwa seluruh responden
berjenis kelamin Laki – laki yaitu sebanyak 30 Orang dengan rentang usia 20 - 29
tahun sebanyak 15 orang atau 50%, 30 - 39 tahun sebanyak 11 orang atau 37%, 40
– 49 tahun sebanyak 3 orang atau 10% dan 50 – 59 sebanyak 1 orang atau 3%. Dari
data di atas juga dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini dilakukan
dengan memberikan Karakteristik Responden Kategori Jumlah Bagian kuesioner
kepada karyawan PT. Indomarco Adi Prima Tasikmalaya bagian Controller, SPO,
Salesman, Pick – Packer, Driver Delivery, Driver Canvass, Deliveryman. Adapun
hasil dari penelitian ini terdapat 1 orang atau 3% dari bagian Controller, 3 orang
atau 10% dari bagian SPO, 9 orang atau 30% dari bagian Salesman, 5 orang atau
17% dari bagian Pick – Packer, 5 orang atau 17% dari bagian Driver Delivery, 3
orang atau 10% dari bagian Driver Canvass, 4 orang atau 13% dari bagian
Deliveryman..
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4.2. Pembahasan
4.2.1. Uji Validitas dan Reliabilitas
4.2.1.1. Uji Validitas
Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item, yaitu
mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap
skor butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak
akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut Sugiyono (2014:178) yang harus
dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut:
a. Jika koefisien korelasi r hitung > 0,30 maka item tersebut dinyatakan valid.
b. Jika koefisien korelasi r hitung < 0,30 maka item tersebut dinyatakan tidak valid.
1. Uji Validitas Variabel Gaya Kepemimpinan
Berikut ini adalah hasil dari proses input output computer software IBM SPSS
Statistics 25 Mengenai uji validitas untuk variabel X Gaya Kepemimpinan.
Tabel 4.6
Validitas Variabel Gaya Kepemimpinan

Scale Mean if Item
Deleted
P1
18,0000
P2
18,3000
P3
18,2333
P4
18,2667
P5
18,2000
P6
18,6667
Sumber : Data diolah, 2019

Item-Total Statistics
Corrected
Scale Variance
Item-Total
if Item Deleted
Correlation
9,379
0,000
8,631
0,366
7,426
0,524
6,478
0,339
6,717
0,250
6,299
0,542

Cronbach's Alpha if
Item Deleted
0,627
0,528
0,453
0,512
0,572
0,404

Dari hasil uji validitas diatas, r hitung Cronbach's Alpha if Item Deleted antara
tiap-tiap item untuk variabel gaya kepemimpinan berkisar antara 0.404-0.627.

74

karena hasil keseluruhannya lebih besar dari kriteria yang disyaratkan yaitu
sekurang-kurangnya 0.30, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel
pengukuran valid.
2. Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan
Berikut ini adalah hasil dari proses input output computer software IBM SPSS
Statistics 25 Mengenai uji validitas untuk variabel Y Kinerja Karyawan.
Tabel 4.7
Validitas Variabel Kinerja Karyawan
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item
Deleted
P1
18,1333
P2
18,3000
P3
18,2000
P4
18,4000
P5
18,1667
P6
18,1333
Sumber : Data diolah, 2019

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's Alpha
if Item Deleted

8,602
6,562
6,786
7,559
7,937
7,154

0,196
0,641
0,698
0,459
0,384
0,357

0,741
0,605
0,597
0,668
0,689
0,710

Dari hasil uji validitas diatas, r hitung Cronbach's Alpha if Item Deleted
antara tiap-tiap item untuk variabel Kinerja Karyawan berkisar antara 0.597-0741.
karena hasil keseluruhannya lebih besar dari kriteria yang disyaratkan yaitu
sekurang-kurangnya 0.30, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel
pengukuran valid.
4.2.1.2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden
dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang merupakan dimensi
suatu variable dan disusun dalam bentuk kuesioner (angket) Uji reliabilitas dapat
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dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pernyataan apabila nilai Alpha >
0,60 maka reliable.

1. Uji Reliabilitas Variabel Gaya Kepemimpinan
Berikut ini adalah hasil dari proses input output computer software IBM SPSS
Statistics 25 Mengenai uji reliabilitas untuk variabel X Gaya Kepemimpinan.
Tabel 4.8
Reliabilitas Gaya Kepemimpinan
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

0,610
Sumber : Data diolah, 2019

6

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cronbach alpha adalah 0.610. Kriteria
yang digunakan adalah sekurang-kurangnya nilai koefisien cronbach alpha 0,60.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan reliable.
2. Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Karyawan
Berikut ini adalah hasil dari proses input output computer software IBM SPSS
Statistics 25 Mengenai uji reliabilitas untuk variabel Y Kinerja Karyawan.
Tabel 4.9
Reliabilitas Kinerja Karyawan
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
0,711
6
Sumber : Data diolah, 2019
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cronbach alpha adalah 0.711. Kriteria
yang digunakan adalah sekurang-kurangnya nilai koefisien cronbach alpha 0,60.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja karyawan reliable.
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4.2.2. Pelaksanaan Gaya Kepemimpinan di PT. Indomarco Adi Prima
Deskripsi tanggapan responden mengenai variabel X yaitu gaya
kepemimpinan pada penelitian ini yang diukur dengan skala likert yaitu sangat
setuju, setuju , cukup setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.
Setelah diketahui nilai skala likert, maka untuk menentukan Nilai Jenjang
Interval (NJI) digunakan rumus sebagai berikut:
NJI =

Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Dimana NJI adalah interval untuk menentukan sangat baik, baik, cukup,

kurang baik, dan tidak baik dari satu variabel.
Untuk memperoleh nilai pengukuran presentase dari variabel kualitas
produk maka digunakan rumus sebagai berikut :
Nilai tertinggi secara keseluruhan

: 30 x 5 = 150

Nilai terendah secara keseluruhan

: 30 x 1 = 30

Jumlah kriteria pernyataan

:5

Selanjutnya dapat diketahui interval untuk klasifikasi penilaian sebagai berikut:
NJI = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah
Jumlah Kriteria Pernyataan
NJI = 150 – 30 = NJI = 24
5
Tabel 4.10
Kategori Nilai
Jarak Interval
126 – 150
102 – 125
78 – 101
54 – 77
30 – 53

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik
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Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Gaya Kepemimpinan,
penulis menyebar kuesioner yang berisi 6 pernyataan kepada 30 responden dapat
dilihat pada tabel-tabel berikut ini :
1. Pemimpin Selalu Memberikan Perintah/ Pekerjaan Pada Bawahan
Tanggapan responden mengenai Pemimpin selalu memberikan perintah/
pekerjaan pada bawahan, sebagai berikut:
Tabel 4.11
Distribusi Data Variabel X No.1
Kategori
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Sumber : Data diolah, 2019.

Frequensi (N)
7
14
9
0
0
30

BxF
35
56
27
0
0
118

Persentase (%)
23,33
46,67
30,00
0,00
0,00
100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menyatakan sangat setuju
sebanyak 7 responden (23,33%), setuju 14 responden (46,67%), cukup setuju 9
responden (30%). Dari hasil tanggapan tersebut bahwa pernyataan ini termasuk
kategori baik.
2. Pimpinan Selalu Memberikan Dengan Jelas Apa Yang Harus Dikerjakan
Tanggapan responden mengenai Pimpinan selalu memberikan dengan jelas
apa yang harus dikerjakan, sebagai berikut :
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Tabel 4.12
Distribusi Data Variabel X No.2
Kategori
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Sumber : Data diolah, 2019.

Frequensi (N)
0
197
11
0
0
30

BxF
0
76
33
0
0
109

Persentase (%)
0,00
63,33
36,67
0,00
0,00
100

Tabel diatas, menunjukan kebanyakan responden setuju . Hal ini terbukti
dari responden yang menyatakan setuju 19 responden (63,33%) cukup setuju 11
responden (36%) dan jumlah skor yang diperoleh 109, artinya pernyataan ini
termasuk kategori baik.
3. Pimpinan Menetapkan Hubungan Kerja Yang Jelas Antara Satu Orang
Dengan Orang Lain
Tanggapan responden mengenai Pimpinan menetapkan hubungan kerja yang
jelas antara satu orang dengan orang lain, sebagai berikut :
Tabel 4.13
Distribusi Data Variabel X No.3
Kategori
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Sumber : Data diolah, 2019.

Frequensi (N)
4
13
13
0
0
30

BxF
20
52
39
0
0
111

Persentase (%)
13,33
43,33
43,33
0,00
0,00
100,00

Tabel diatas, menunjukan kebanyakan responden setuju . Hal ini terbukti
dari responden yang menyatakan sangat setuju 4 responden (13,33%), setuju 13
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responden (43,33%), cukup setuju responden responden (43,33%) dan jumlah skor
yang diperoleh 111, artinya pernyataan ini termasuk kategori baik.
4. Pimpinan Selalu Memberi Tau Durasi Waktu Untuk Setiap Pekerjaan
Yang Diperintahkan Kepada Bawahan
Tanggapan responden mengenai Pimpinan selalu memberi tau durasi waktu
untuk setiap pekerjaan yang diperintahkan kepada bawahan, sebagai berikut :
Tabel 4.14
Distribusi Data Variabel X No.4
Kategori
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Sumber : Data diolah, 2019.

Frequensi (N)
8
11
6
3
2
30

BxF
40
44
18
6
2
110

Persentase (%)
26,67
36,67
20,00
10,00
6,67
100,00

Tabel diatas, menunjukan kebanyakan responden setuju . Hal ini terbukti
dari responden yang menyatakan sangat setuju 8 responden (26,67%), setuju 11
responden (36,67%), cukup setuju 6 responden (20%), tidak setuju 3 responden
(10%), sangat tidak setuju 2 responden (6,67%) dan jumlah skor yang diperoleh
110, artinya pernyataan ini termasuk kategori baik.
5. Dengan Adanya SOP Pekerjaan Yang Saya Lakukan Tidak Berubah
Tanggapan responden mengenai Dengan adanya SOP pekerjaan yang saya
lakukan tidak berubah, sebagai berikut :
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Tabel 4.15
Distribusi Data Variabel X No.5
Kategori
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Sumber : Data diolah, 2019.

Frequensi (N)
11
7
7
3
2
30

BxF
55
28
21
6
2
112

Persentase (%)
36,67
23,33
23,33
10,00
6,67
100

Tabel diatas, menunjukan kebanyakan responden sangat setuju . Hal ini
terbukti dari responden yang menyatakan sangat setuju 11 responden (36,67%),
setuju 7 responden (23,33%), cukup setuju 7 responden (23,33%), tidak setuju 3
responden (10%), sangat tidak setuju 2 responden (6,67%) dan jumlah skor yang
diperoleh 112, artinya pernyataan ini termasuk kategori baik.
6. Pimpinan

Memberikan

Standar

Untuk

Setiap

Pekerjaan

Yang

Diperintahkan Kepada Bawahan
Tanggapan responden mengenai Pimpinan memberikan standar untuk setiap
pekerjaan yang diperintahkan kepada bawahan, sebagai berikut :
Tabel 4.16
Distribusi Data Variabel X No.6
Kategori
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Sumber : Data diolah, 2019.

Frequensi (N)
2
13
6
9
0
30

BxF
10
52
18
18
0
98

Persentase (%)
6,67
43,33
20,00
30,00
0,00
100
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Tabel diatas, menunjukan kebanyakan responden setuju . Hal ini terbukti
dari responden yang menyatakan sangat setuju 2 responden (6,67%), setuju 13
responden (43,33%), cukup setuju 6 responden (20%), tidak setuju 9 responden
(30%), dan jumlah skor yang diperoleh 98, artinya pernyataan ini termasuk kategori
cukup baik.
Tabel 4.17
Rekapitulasi Tanggapan
Gaya Kepemimpinan di PT. Indomarco Prima
No

Pernyataan Gaya Kepemimpinan

1
2
3

Saya sangat disiplin dalam bekerja.
Saya selalu mengerjakan pekerjaan dengan teliti.
Saya selalu berusaha meningkatkan kualitas kerja.
Saya selalu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan target yang
telah ditentukan.
Saya tidak pernah absen saat hari kerja.
Saya selalu masuk dan pulang kerja tepat pada waktunya.
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Data diolah, 2019.

4
5
6

Jumlah
118
109
111

Penilaian
Baik
Baik
Baik

110

Baik

112
98
658
109,67

Baik
Cukup Baik
Baik
Baik

Adapun untuk mengetahui klasifikasi nilai interval variabel Gaya
Kepemimpinan secara keseluruhan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
Nilai tertinggi secara keseluruhan

: 30 x 5 x 6 = 900

Nilai terendah secara keseluruhan

: 30 x 1 x 6 = 180

Jumlah kriteria pernyataan

:5

NJI = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah
Jumlah Kriteria Pernyataan
NJI = 900 - 180
5
NJI = 144
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Klasifikasi penilaian untuk indikator Gaya Kepemimpinan secara
keseluruhan adalah sebagai berikut :
Tabel 4.18
Kritetia Skor Keseluruhan
Nilai
756 – 900
611 – 755
466 – 610
321 – 465
176 – 320

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap keseluruhan tanggapan responden
mengenai Gaya Kepemimpinan diperoleh hasil sebesar 658. Hal ini menunjukan
bahwa Gaya Kemepimpinan di PT. Indomarco Adi Prima baik.
4.2.3. Pelaksanaan Variabel Kinerja Karyawan di PT. Indomarco Adi Prima
Deskripsi tanggapan responden mengenai variabel Y yaitu kinerja
karyawan pada penelitian ini yang diukur dengan skala likert yaitu sangat setuju,
setuju , cukup setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.
Setelah diketahui nilai skala likert, maka untuk menentukan Nilai Jenjang
Interval (NJI) digunakan rumus sebagai berikut:
NJI =

Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Dimana NJI adalah interval untuk menentukan sangat baik, baik, cukup,

kurang baik, dan tidak baik dari satu variabel.
Untuk memperoleh nilai pengukuran presentase dari variabel kualitas
produk maka digunakan rumus sebagai berikut :
Nilai tertinggi secara keseluruhan

: 30 x 5 = 150
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Nilai terendah secara keseluruhan

: 30 x 1 = 30

Jumlah kriteria pernyataan

:5

Selanjutnya dapat diketahui interval untuk klasifikasi penilaian sebagai berikut:
NJI = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah
Jumlah Kriteria Pernyataan
NJI = 150 – 30 = NJI = 24
5
Tabel 4.19
Kategori Nilai
Jarak Interval
126 – 150
102 – 125
78 – 101
54 – 77
30 – 53

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Kinerja Karyawan,
penulis menyebar kuesioner yang berisi 6 pernyataan kepada 30 responden dapat
dilihat pada tabel-tabel berikut ini :
1. Saya Sangat Disiplin Dalam Bekerja
Tanggapan responden mengenai Saya sangat disiplin dalam bekerja, sebagai
berikut :
Tabel 4.20
Distribusi Data Variabel Y No.1
Kategori
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Sumber : Data diolah, 2019.

Frequensi (N)
4
16
8
2
0
30

BxF
20
64
24
4
0
112

Persentase (%)
13,33
53,33
26,67
6,67
0,00
100
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menyatakan sangat setuju
sebanyak 4 responden (13,33%), setuju 16 responden (53,33%), cukup setuju 8
responden (26,67%), tidak setuju 2 responden (6,67%). Dari hasil tanggapan
tersebut bahwa pernyataan ini termasuk kategori baik.
2. Saya Selalu Mengerjakan Pekerjaan Dengan Teliti
Tanggapan responden mengenai Saya selalu mengerjakan pekerjaan dengan
teliti, sebagai berikut :
Tabel 4.21
Distribusi Data Variabel Y No.2
Kategori
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Sumber : Data diolah, 2019.

Frequensi (N)
4
12
11
3
0
30

BxF
20
48
33
6
0
107

Persentase (%)
13,33
40,00
36,67
10,00
0,00
100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menyatakan sangat setuju
sebanyak 4 responden (13,33%), setuju 12 responden (40%), cukup setuju 11
responden (36,67%), tidak setuju 3 responden (10%). Dari hasil tanggapan tersebut
bahwa pernyataan ini termasuk kategori baik.
3. Saya Selalu Berusaha Meningkatkan Kualitas Kerja
Tanggapan responden Saya selalu berusaha meningkatkan kualitas kerja,
sebagai berikut :
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Tabel 4.22
Distribusi Data Variabel Y No.3
Kategori
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Sumber : Data diolah, 2019.

Frequensi (N)
4
13
12
1
0
30

BxF
20
52
36
2
0
110

Persentase (%)
13,33
43,33
40,00
3,33
0,00
100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menyatakan sangat setuju
sebanyak 4 responden (13,33%), setuju 13 responden (43,33%), cukup setuju 12
responden (40%), tidak setuju 1 responden (3,33%). Dari hasil tanggapan tersebut
bahwa pernyataan ini termasuk kategori baik.
4. Saya Selalu Mengerjakan Pekerjaan Sesuai Dengan Target Yang Telah
Ditentukan
Tanggapan responden mengenai Saya selalu mengerjakan pekerjaan sesuai
dengan target yang telah ditentukan, sebagai berikut :
Tabel 4.23
Distribusi Data Variabel Y No.4
Kategori
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Sumber : Data diolah, 2019.

Frequensi (N)
1
16
9
4
0
30

BxF
5
64
27
8
0
104

Persentase (%)
3,33
53,33
30,00
13,33
0,00
100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menyatakan sangat setuju
sebanyak 1 responden (3,33%), setuju 16 responden (53,33%), cukup setuju 9
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responden (30%), tidak setuju 4 responden (13,33%). Dari hasil tanggapan tersebut
bahwa pernyataan ini termasuk kategori baik.
5. Saya Tidak Pernah Absen Saat Hari Kerja
Tanggapan responden mengenai Saya tidak pernah absen saat hari kerja,
sebagai berikut :
Tabel 4.24
Distribusi Data Variabel Y No.5
Kategori
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Sumber : Data diolah, 2019.

Frequensi (N)
3
17
8
2
0
30

BxF
15
68
24
4
0
111

Persentase (%)
10,00
56,67
26,67
6,67
0,00
100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menyatakan sangat setuju
sebanyak 3 responden (10%), setuju 17 responden (56,67%), cukup setuju 8
responden (26,67%), tidak setuju 2 responden (6,67%). Dari hasil tanggapan
tersebut bahwa pernyataan ini termasuk kategori baik.
6. Saya Selalu Masuk Dan Pulang Kerja Tepat Pada Waktunya
Tanggapan responden mengenai Saya selalu masuk dan pulang kerja tepat pada
waktunya, sebagai berikut :
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Tabel 4.25
Distribusi Data Variabel Y No.6
Kategori
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Sumber : Data diolah, 2019.

Frequensi (N)
8
10
8
4
0
30

BxF
40
40
24
8
0
112

Persentase (%)
26,67
33,33
26,67
13,33
0,00
100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menyatakan sangat setuju
sebanyak 8 responden (26,67%), setuju 10 responden (33,33%), cukup setuju 8
responden (26,67%), tidak setuju 4 responden (13,33%). Dari hasil tanggapan
tersebut bahwa pernyataan ini termasuk kategori baik.
Tabel 4.26
Rekapitulasi Tanggapan
Kinerja Karyawan di PT. Indomarco Prima
No

Pernyataan Kinerja Karyawan

1
2
3

Saya sangat disiplin dalam bekerja.
Saya selalu mengerjakan pekerjaan dengan teliti.
Saya selalu berusaha meningkatkan kualitas kerja.
Saya selalu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan target yang
4
telah ditentukan.
5 Saya tidak pernah absen saat hari kerja.
6 Saya selalu masuk dan pulang kerja tepat pada waktunya.
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Data diolah, 2019.

Jumlah
112
107
110

Penilaian
Baik
Baik
Baik

104

Baik

111
112
656
109,33

Baik
Baik
Baik
Baik

Adapun untuk mengetahui klasifikasi nilai interval variabel Gaya
Kepemimpinan secara keseluruhan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
Nilai tertinggi secara keseluruhan

: 30 x 5 x 6 = 900

Nilai terendah secara keseluruhan

: 30 x 1 x 6 = 180

Jumlah kriteria pernyataan

:5
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NJI = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah
Jumlah Kriteria Pernyataan
NJI = 900 - 180
5
NJI = 144
Klasifikasi penilaian untuk indikator Kinerja Karyawan secara keseluruhan adalah
sebagai berikut :
Tabel 4.27
Kriteria Skor Keseluruhan
Nilai
756 - 900
611 - 755
466 - 610
321 - 465
176 - 320

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap keseluruhan tanggapan responden
mengenai Kinerja Karyawan diperoleh hasil sebesar 656. Hal ini menunjukan
bahwa Kinerja Karyawan di PT. Indomarco Adi Prima baik.
4.2.4. Hasil Analisis Data
4.2.4.1. Uji Analisis Koefisien Korelasi
Analisis koefisien korelasi yaitu untuk mengetahui adanya derajat atau
kekuatan hubungan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT.
Indomarco Adi Prima.
Tabel 4.28
Koefisien Korelasi
Model Summary
R
Adjusted
Model
R
Square
R Square
1
.637a
0,406
0,379
a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan
Sumber : Hasil olah Kuesioner 2019.

Std. Error of the
Estimate
2,32315
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Berdasarkan dari analisis tabel diatas diperoleh koefisien korelasi antara
variabel x Gaya kepemimpinan dengan variabel y Kinerja Karyawan sebesar 0,637
yaitu termasuk kategori kuat.
4.2.4.2. Uji Analisis Koefisien Determinasi
Uji determinasi yaitu untuk mengetahui besarnya presentase (%) pengaruh
Gaya Kepemimpinan (variabel X) dan Kinerja Karyawan (variabel Y), dari hasil
uji korelasi diperoleh nilai r = 0,637. Besarnya presentase pengaruh variabel X
terhadap variabel Y diukur dengan cara sebagai berikut :
Kd

= r² x 100%

Kd

= (0,637)² x 100%

Kd

= 0,406 x 100

Kd

= 40,6%

Dari hasil diatas maka gaya kepemimpinan memberikan pengaruh sebesar 40,6%
terhadap kinerja karyawan pada PT. Indomarco Adi Prima. Sedangkan sisanya
sebesar 100% - 40,6% = 59,40% , disebabkan oleh variabel lainnya.

4.2.4.3. Uji Analisis Regresi Linear Sederhana
Dalam pengujian ini digunakan persamaan Ȳ = a + bX, Yaitu nilai taksiran
hubungan fungsional variabel X dan Variabel Y dalam satuan periode pengamatan
dimana a dan b dapat diperoleh dengan rumus:
Rumus: 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥
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Tabel 4.29
Regresi Linear
Coefficientsa
Model
(Constant)

Unstandardized
Coefficients
B

Std. Error

9,955

3,279

Standardized
Coefficients

t

Sig.

3,036

0,006

3,879

0,001

Beta

1

Gaya
0,590
0,152
Kepemimpinan
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan
Sumber : Hasil olah Kuesioner 2019.

0,637

Diperoleh: a = 9,955
B = 0,590
Maka dapat diperoleh model persamaan regresi nya adalah :
Y = a + Bx
Y = regresi
Y = 9,955+ 0,590X
Berdasarkan persamaan tersebut dapat diterjemahkan :
-

Konstanta sebesar 9,955 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai Gaya
Kepemimpinan maka nilai Kinerja Karyawan sebesar 9,955.

-

Koefisien Regresi X sebesar 0.590 menyatakan bahwa setiap penambahan
1 nilai Gaya Kepemimpinan, maka nilai Kinerja Karyawan bertambah
sebesar 0.590.

4.2.4.4. Analisis Uji T
Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh 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
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secara individual berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Jika nilai
signifikansi t<0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas secara individual
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berikut langkah-langkah
pengujiannya :
Penetapan Hipotesis
Ho

: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan anatara Gaya

Kepemimpinan dengan Kinerja Karyawan.
Ha

: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Gaya Kepemimpinan

terhadap Kinerja Karyawan.
Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan angka
probabilitas signifikansi, yaitu:
3. Jika angka probailitas sig >0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak
4. Jika angka probabilitas sig<0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima
Tabel 4.30
Uji T
Coefficientsa
Model

(Constant)

Unstandardized
Coefficients
B

Std. Error

9,955

3,279

Standardized
Coefficients

t

Sig.

3,036

0,006

3,879

0,001

Beta

1

Gaya
0,590
0,152
Kepemimpinan
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan
Sumber : Hasil olah Kuesioner 2019

0,637
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a) Berdasarkan Nilai Signifikansi (Sig.)
Dari hasil output diatas dapat diketahui bahwa nilai t hitung = 3,879 dengan
nilai signifikansi 0.001 < 0.05. Maka Ho dtiolak dan Ha diterima, yang berarti ada
pengaruh antara variabel X Gaya Kepemimpinan terhadap variabel Y Kinerja
Karyawan di PT. Indomarco Adi Prima.
b) Perbandingan Nilai t Hitung dengan t Tabel
Berdasarkan tabel output SPSS Statistic Version 25 “Coefficients” diatas
diketahui nilai t hitung variabel X adalah sebesar 3,879.
Df = n-k
Df = 30-2
= 28
t tabel adalah 1.70113 (lihat tabel)
t hitung adalah 3,879> t tabel 1.70113.

Dengan demikian, thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya Gaya
Kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan.
Berdasarkan semua pengujian hipotesis tersebut terbukti bahwa Gaya
Kepemimpinan berpengaruh siginifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT.
Indomarco Adi Prima.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pengujian hipotesis yang telah
dilakukan mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di
PT. Indomarco Adi Prima, maka dapat diperoleh kesimpulan gaya kepemimpinan
secara positif berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan
tersebut ditujukan oleh temuan hasil analisis sebagai berikut :
1. Dalam hasil pembagian dan pengujian kuesioner terhadap variable (X)
Gaya Kepemimpinan dan variabel (Y) Kinerja Karyawan memiliki skor
kategori yang baik. Hal ini terlihat pada hasil jawaban pernyataan kuesioner
dari responden sebanyak 30 orang dengan masing-masing pernyataan 6.
Dimana variabel X memiliki kategori skor skala rata-rata 109,67 dan
variabel Y 109,33 dimana kriteria baik terdapat pada skor skala 102-125.
2. Dalam hasil analisis pengujian uji hipotesis uji-t bahwa Gaya Kepemimpian
memiliki pengaruh signifikansi terhadap Kinerja Karyawan. Kesimpulan uji
ini diperoleh dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. diketahui
nilai t hitung variabel gaya kepemimpinan (X) adalah sebesar 3.879 dengan
nilai signifikansi 0.001. Karena nilai t hitung > t tabel 1.70113, maka dapat
disimpulkan bahwa Ha diterima. Tingkat Signifikansi 5% atau 0,05
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5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas,
maka penulis ingin menyampaikan saran yang kiranya bermanfaat yang diharapkan
dapat meningkatkan kinerja karyawan pada PT. Indomarco Adi Prima. Adapun
saran yang diberikan bagi perusahaan adalah:
1. Kinerja karyawan akan meningkat apabila pemimpin memberikan ruang
kepada bawahan untuk mengambil inisiatif dalam mengambil keputusan.
Sehingga karyawan akan terus termotivasi dan bekerja lebih optimal. Dengan
demikian kinerja karyawan akan meningkat apabila pemimpin mampu
bekerjasama dengan baik terhadap bawahannya yaitu dengan memberi ruang
bagi karyawannya untuk mengambil inisiatif dalam mengambil suatu
keputusan meskipun masih dalam pengawasan pimpinan.
2. PT.

Indomarco

Adi

Prima

harus

mampu

mengembangkan

dan

mempertahankan kinerja karyawan yang sudah baik ini agar segala target dan
tujuan perusahaan mampu dicapai secara maksimal.
3. PT. Indomarco Adi Prima harus mampu menerapkan gaya kepemimpinan
yang lebih efektif lagi agar kinerja karyawan terus meningkat, dan kadar
kerjasama antara pimpinan dan bawahan juga harus lebih di optimalkan lagi
demi tercapainya tujuan perusahaan dengan maksimal.
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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA
KARYAWAN DI PT. INDOMARCO ADI PRIMA

KUESIONER
Dengan hormat,
Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan di instansi tempat Bapak/Ibu bekerja,
mengenai Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan, maka saya mohon
kesediaan dan waktunya Bapak/ Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan.
Demikian saya sampaikan, dan untuk waktu, kerjasama, dan kesediaan dari Bapak/Ibu,
saya ucapkan terima kasih.
Bandung, 18 Maret 2019
Hormat Saya

Dani Fatruloh

PROFIL RESPONDEN
Jenis Kelamin

: (...) Laki-laki

Usia

: ........... Tahun

Pendidikan Terakhir : (...) SMU
Masa Kerja

: ........... Tahun

Status

: (...) Menikah

(...) Perempuan
(...) Diploma

(...) Sarjana

(...) Belum Menikah
*Berilah tanda silang (X) sesuai pilihan

Petunjuk Pengisian Kuesioner
Pada halaman berikutnya terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai Pengaruh Gaya
Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian atas
pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda ceklis () pada kolom sesuai
dengan yang dipilih.

2.

Pernyataan Variabel X (Gaya Kepemimpinan) dan Variabel Y (Kinerja
Karyawan)

Kategori
Pernyataan
SS
Variabel X (Gaya Kepemimpinan)
1. Pimimpin selalu memberikan perintah/ pekerjaan pada
bawahan.

2. Pimpinan selalu memberitahukan dengan jelas apa yang
harus dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya.

3. Pimpinan menetapkan hubungan kerja yang jelas antara
satu orang dengan orang lain.

4. Pimpinan selalu memberi tahu durasi waktu untuk setiap
pekerjaan yang diperintahkan kepada bawahan.

5. Dengan adanya SOP pekerjaan yang saya lakukan
tidak berubah.
6. Pimpinan memberikan standar untuk setiap pekerjaan
yang diperintahkan kepada bawahan.

Variabel Y (Kinerja Karyawan)
1. Saya sangat disiplin dalam bekerja.
2. Saya selalu mengerjakan pekerjaan dengan teliti.
3. Saya selalu berusaha meningkatkan kualitas kerja
4. Saya selalu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan target
yang telah ditentukan.

5. Saya tidak pernah absen saat hari kerja.
6. Saya selalu masuk dan pulang kerja tepat pada waktunya.
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