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ABSTRACT
Effect of Leadership Style on Employee Performance in Rodalink
Karawang. Herin Ramjani (4122415110056). Guidance: H. Rudi
Kurniawan, ST., MM
The purpose of this study was to determine and analyze the leadership
style and performance of Rodalink Karawang employees and the influence of
leadership style on the performance of employees of Rodalink Karawang.
The method used in this study is a descriptive method with a quantitative
approach and verification method, the results of the study which are then
processed and analyzed to draw conclusions, meaning that the research
conducted is research that emphasizes its analysis of numerical data (numbers),
using research methods This will reveal a significant relationship between the
variables studied, so as to produce conclusions that will clarify the picture of the
object under study. Data collection was obtained through interviews,
questionnaires and literature studies. The population in this study were employees
at Rodalink Karawang.
The test results obtained by SPSS for variable X (Leadership Style)
obtained t value = 4.331 with a significance level of 0.004. By using a 0.05
significance level, the significance value is below the level of 5% (0.004 <0.05)
which means that Ho is accepted and Ha is rejected, and t-table is 1.98009, so it
is obtained t-count> t-table (4,331> 1.98009). Thus, the hypothesis is accepted.
The results of descriptive analysis of variables Rodalink Karawang's
leadership style and employee performance are leadership style in Rodalink
Karawang included in the good enough category, Rodalink Karawang's
performance is included in the quite good category and the results of the study
show that the leadership style influences employee performance.

Keywords: Leadership style, Performance
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ABSTRAK
Pengaruh Gaya kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan
PadaRodalink Karawang. Herin Ramjani (4122415110056).
Pembimbing : H. Rudi Kurniawan, ST.,MM
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisisGaya
kepemimpinan dan kinerja Karyawan Rodalink Karawang dan Pengaruh gaya
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Rodalink Karawang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
denganpendekatan kuantitatif dan metode verifikatif, yaitu hasil penelitian yang
kemudiandiolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian
yangdilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data
numeric(angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui
hubungan yangsignifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan
kesimpulan yangakan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.
Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, kuesioner dan studi pustaka.
Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan pada Rodalink Karawang.
HasilpengujiandenganSPSSdiperolehuntuk
variabelX(Gaya
Kepemimpinan)diperolehnilaithitung =4.331dengan tingkat signifikansi 0.004.
Dengan
menggunakan
batas
signifikansi0,05,nilaisignifikansitersebutberadadibawahtaraf
5%(0,004<0,05)yangberartiHoditerimadanHaditolak, dan t-tabel sebesar 1,98009,
jadi diperoleh
t-hitung >t-tabel (4.331 >1,98009).Dengan demikian,
makaHipotesisditerima.
Hasil analisis deskriptif variabel Gaya kepemimpinan dan Kinerja
KaryawanRodalink Karawang adalah Gaya kepemimpinan pada Rodalink
Karawang termasuk kepada kategori cukup baik,Kinerja Rodalink Karawang
termasuk kepada kategori cukup baik dan hasil penelitian menunjukkan bahwa
Gaya kepemimpinan berpengaruh secara terhadap Kinerja Karyawan.

Kata kunci :Gaya kepemimpinan, Kinerja
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

LatarBelakangPenelitian
Unsur manusia tidak terlepas dari keikutsertaannya dalam menunjang

majunya

suatuperusahaan,

walaupun

banyak

unsur

teknologi

yang

menggantikannya akan tetapiperanan manusia tetap merupakan unsur yang
terpenting dalam menunjang kerjaperusahaan dan untuk mencapai tujuan
perusahaan. Keberadaan sumber daya manusia didalam suatu perusahaan
memegang peranan yang sangat penting serta keberhasilan suatu perusahaan salah
satunya

merupakan

aktualisasi

potensi

diri

sekaligus

peluang

untuk

memenuhikebutuhan hidup bagi seorang pegawai. Sedangkan bagi perusahaan,
keberhasilanmerupakan
perusahaan.

Seiring

sarana

menuju

pertumbuhan

denganperkembangannya,

dan

perusahaan

perkembangan
sering

kali

mengabaikan tentang pengelolaan sumber dayamanusia yang dimilikinya.
Salah satu penunjang dari keberhasilan tersebut yaitu adalah faktor
kepemimpinan yang merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk
mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan
hal ini yang akan menjalankan strategi berjalannya perusahaan sesuai dengan
kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.Pemimpin dalam suatu perusahaan
sangat diperlukan dan harus sudah mampu untuk menggerakkan dan
mempengaruhi orang-orang yang terdapat dalam perusahaan agar terbina
kerjasama yang efektif dalam menjalankannya dalam mencapai suatu tujuan yang
telah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh Haiman dan Scoot (Sutarto,
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2006:17) bahwa kepemimpinan merupakan proses-proses diarahkan, dipimpin dan
dipengaruhi dalam pemulihan dan pencapaian tujuan.
Dengan

adanya

kepemimpinan

yang

baik

yang

mampu

untuk

mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan akan meningkatkan terhadap
kinerja karyawan. Gibson (Pasolong 2010:197), mengatakan bahwa kinerja
seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan
pekerjaan. Jadi seorang karyawan dikatakan memiliki kinerja yang tinggi, jika
beban kerja yang ditetapkan tercapai dan jika realisasi hasil kerja lebih tinggi dari
pada yang ditetapkan oleh perusahaan. Tuntutan-tuntutan yang tidak mampu
dikendalikan oleh setiap karyawan ini akan menimbulkan ketegangan dalam diri
karyawan dan jika tidak dapat diatasi maka karyawan tersebut akan mengalami
penurunan semangat kerja.
Dengan kata lain kinerja merupakan sarana untuk memperbaiki mereka
yang tidak melakukantugasnya dengan baik di dalam organisasi. Banyak
organisasi yang berusaha mencapaisasaran suatu kedudukan yang terbaik dan
terpercaya dalam bidangnya. Untuk itu sangattergantung dari para pelaksananya,
yaitu para karyawan agar mereka mencapai sasaranyang telah ditetapkan oleh
organisasi. Kinerja digunakan untuk penilaian ataskeberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan sesuai dengansasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visiorganisasi.
Mangkunegara (2010: 67), mendefinisikan kinerja adalah sebagai hasil
kerjasecara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam
kemampuanmelaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan
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kepadanya.Penilaian kinerja digunakan sesuai dasar untuk mengalokasikan
penghargaan, keputusantentang siapa yang mendapatkan peningkatan pembayaran
yang pantas dan penghargaanlainnya ditentukan dengan penilaian kinerja.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sri Fitri Bau (2017) dengan judul
penelitian pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan
Daerah Air Minum Kab. Gorontalo, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Daerah Air
Minum Kab. Gorontalo.
Rodalink Karawang merupakan outlet sepedatersebesar di Indonesia. Dari
data-data yang diperoleh di Rodalink Karawang menunjukkan bahwa pimpinan
atau

atasan

kurangaktif

dalam

upayamemotivasi

karyawannya

untuk

meningkatkan kinerjanya.
Indikatorpermasalahan

yang

terjadididalamlingkungankerjaRodalinktersebutterlihatpada:
tingginyatingkatabsensisampaidengan

15

persen

(15%),

menurunnyatingkatkeakrabanterhadappelanggantetap,
turunnyakinerjakerjakaryawanditunjukkanbanyaknyalaporankerjabulanan

yang

tertundadibulanberikutnya,
ketidakharmonisandiantarakaryawandenganpimpinansertamenurunnyatingkatprod
uktivitaskerjapenjualanRodalinkKarawangdikarenakankaryawantidakkompetendi
bidangnya.

Disinipimpinanperlumengetahuiapa

yang

menjadikebutuhankeryawannyaterutamadalamhubunganantarakaryawantersebutde
nganpekerjaanyasehinggapeningkatankinerjaakanterjadi.Berdasarkanuraiantersebu
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t

di

atas,

makapenulistertarikuntukmenelitimengenaiPengaruh

Gaya

KepemimpinanterhadapKinerjaKaryawanpadaRodalinkKarawang.
1.2
1.2.1

Identifikasi dan Rumusan Masalah
Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah

yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasikan sebagai
berikut:
1. Kinerja yang belum optimal.
2. Belumoptimal hubunganantarakaryawandanpimpinan.
1.2.2

RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang penelitian danidentifkasimasalahdi atas, maka

permasalahan yang akandibahasdalampenelitianiniadalah:
1.

BagaimanaGaya KepemimpinanpadaRodalinkKarawang ?

2.

BagaimanaKinerjaKaryawanpadaRodalinkKarawang ?

3.

SeberapabesarPengaruhGaya
KepemimpinanterhadapKinerjaKaryawanpadaRodalinkKarawang ?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :
1. UntukmengetahuigayaKepemimpinanpadaRodalinkKarawang.
2. UntukmengetahuikinerjaKaryawanpadaRodalinkKarawang.
3. UntukmengetahuibesarnyaPengaruhGaya
KepemimpinanterhadapKinerjaKaryawanpadaRodalinkKarawang.

1.4

Kegunaan Penelitian

1.4.1 KegunaanTeoritis

5

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi
atau masukan bagi perkembangan ilmu manajemen dan menambah kajian ilmu
manajemen khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk mengetahui
bagaimana pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada
RodalinkKarawang. Berikut kegunaan teoritis penelitian ini:
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu manajemen khususnya
Manajemen Sumber Daya Manusia.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan agar hasil
penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh ilmu
pengetahuan yang baru terkait dengan variabel lainnya yang dapat
mempengaruhi Kinerja Karyawan seperti iklimkerja, fasilitaskerja, kompensasi
yang tidak diteliti oleh peneliti.
3. Bagi Rodalink Karawang
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan suatu organisasi
atau perusahaan dalam meningkatkan Kinerja Karyawan dan memperbaiki
Gaya Kepemimpinan pada perusahaan atau organisasi.

4. BagiUniversitasWinayaMukti Bandung
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Penelitianinidiharapkandapatdigunakansebagaisumberinformasi

yang

berkaitandenganpendidikanataupunrefrensidanpengetahuanbagipeneliti

yang

melakukanpengembanganpenelitianselanjutnya.

1.4.2 KegunaanPraktis
Sedangkan aspek praktis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan
wawasan keilmuan dari Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya Kinerja
Karyawan dan memberikan manfaat :
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam bidang
manajemen sumber daya manusia, khususnya masalah Gaya Kepemimpinan
dan Kinerja Karyawan, maupun untuk mengetahui bagaimana praktek
sebenarnya di lapangan dengan menerapkan teori yang didapat diperkuliahan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan agar hasil
peneliti selanjutnya dapat mengaplikasikan ilmu manajemen.
3. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, menambah sumber
pemikiran tentang Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Karyawansehingga
perusahaan dapat mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang
dihadapinya.
4. BagiUniversitasWinayaMukti Bandung
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Dari
hasilpenelitianinidapatdigunakansebagaibahankepustakaandalampengembanga
ndaninovasiilmupengetahuandanteknologibagipenelitianselanjutnya.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

2.1

Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Manajemen
1. Pengertian Manajemen
Dalamsuatu

organisasidiperlukan

manajemen

untukmengaturproses

penyelenggaraanorganisasihingga tercapainya tujuandariorganisasitersebut. Pada
pemerintah

khususnya

manajemenyangefektif

menyangkut
dan

soal

pelayanan

instansi

publik, diperlukan

efisiendalamprosespenyelenggaraan

pelayananagar

tercapainyatujuan dari pelayanan itu sendiriyaknikepuasan masyarakat.
Kata

manajemen

berasaldaribahasaPranciskunoménagement,yangmemiliki

arti

senimelaksanakandan mengatur. Selain itu juga, manajemen berasaldari bahasainggris yaitu
managementberasaldarikatamanagemenurut

kamus

oxfordyang

artinyamemimpinataumembuatkeputusandidalamsuatu
organisasi.Istilahmanajemenyangditerjemahkandarikata

managememang

biasanyadikaitkan dengansuatutindakanyangmengatursekelompokorangdi dalam organisasi
atau lembagatertentu demimencapai tujuan-tujuan tertentu.
Padapenelitianini,

penelitimengutipdefinisimanajemenmenurutbeberapa

ahli.MenurutManulang(Atik&Ratminto,2012:1)mendefinisikanmanajemensebagaisuatu
senidanilmuperencanaan,pengorganisasian,pengarahan,

8

9

penyusunandanpengawasandaripada sumberdayamanusia untukmencapai tujuanyangtelah
ditetapkan terlebih dahulu.
G.RTerry (Hasibuan,2009:2) mendefinisikanmanajemensebagaisuatuproses yang
khasyang terdiridari tindakan-tindakanperencanaan,pengarahan dan pengendalianyang
dilakukanuntukmenentukansertamencapaisasaran-sasaran
melaluipemanfaatan

sumber

yang

telah

dayamanusia

sumberlainnya.SedangkanmenurutStonerdanFreeman

ditentukan

dan

sumber-

(Safroni,2012:44) manajemen

adalahprosesperencanaan,pengorganisasian,

kepemimpinan,

pengendalianupayaanggotaorganisasidanprosespenggunaansemuasumber

dan
dayaorganisasi

untuk tercapainyatujuan organisasiyangtelah ditetapkan.
Berdasarkanpengertian-pengertianmanajemenyang
dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa
kegiatanmulaidari

telahdijelaskandiatas,maka

manajemen merupakan suatu rangkaian

perencanaan,pengorganisasian,

pengarahan,

pengendalianserta

pengawasandenganmemanfaatkansumberdayamanusiaserta

sumber-

sumberdayalainnyauntukmencapaisuatu tujuanorganisasiyang telah ditentukan.
2. Fungsi-Fungsi Manajemen(Management Functions)
Fungsi-fungsi

manajemenadalahelemen-elemendasaryang

selaluada

melekatdidalamprosesmanajemenyangakandijadikanacuanolehmanajer

dan
dalam

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.Namun terdapat perbedaan pandangan
mengenai

fungsi-fungsi

manajemen

oleh

beberapa

ahli.

MenurutGeorgeR.Terry

(Hasibuan,2009:38)fungsi-fungsimanajemenmeliputi
Perencanaan(planning),Pengorganisasian(organizing),

Pengarahan(actuating)

dan
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Pengendalian (controlling). Menurut Henry Fayol (Safroni, 2012: 47), fungsifungsimanajemenmeliputi

Perencanaan(planning),Pengorganisasian

Pengarahan(commanding),

(organizing),

Pengkoordinasian(coordinating),

Pengendalian(controlling).SedangkanmenurutRickiW.Griffin(LadziSafroni,2012:47),fungsi
-fungsimanajemenmeliputi PerencanaandanPengambilan Keputusan(planning and decision
making),pengorganisasian(organizing),

Pengarahan

(leading)sertapengendalian(controlling).
Adapunpenjelasanmengenaifungsi-fungsimanajemenmenurutahliHenry

Fayol

adalah sebagai berikut :
1) Perencanaan(planning)
Perencanaan

(planning)adalahfungsidasar(fundamental)manajemen,

pengorganisasian,
terlebihdahuludirencanakan.

pengarahan,pengkoordinasiandanpengendalianpunharus
Perencanaaninidinamisartinya

dapatdirubah

waktusesuaidengankondisipadasaatitu.Perencanaaniniditujukan
depanyangpenuhdengan

karena

ketidakpastian,karenaadanyaperubahan

sewaktupadamasa

kondisidansituasi,

sedangkan hasildariperencanaanakandiketahuipadamasa depan. Untukmengetahuilebihjauh
mengenai perencanaan, maka perlu memahami definisi perencanaan menurut beberapaahli
manajemen.
2) Pengorganisasian(organizing)
Fungsipengorganisasianyang dalambahasainggrisnyaadalahorganizingberasal dari
kataorganizeyangberartimenciptakan
diintegrasikansedemikianrupa,sehingga

struktur

dengan

hubungannyasatusama

bagian-bagianyang
lainterikatoleh
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hubunganterhadapkeseluruhannya.Penggorganisasian
organisasi.Pengorganisasian

tentuberbedadengan

merupakanfungsimanajemendansuatu

prosesyang

dinamis,sedangkanorganisasimerupakanalatatau wadahyangstatis.
Pengorganisasian
dilakukan,

dapatdiartikanpenentuan

pengelompokkan

tugas-tugasdan

setiapkaryawan,penetapandepartemen-departemen

pekerjaan-pekerjaanyangharus

membagi-bagikan

pekerjaankepada

(subsistem)danpenentuan

hubungan-

hubungan.Untukmemahamipengorganisasian secaramendalam,maka perlu mengetahui
artipengorganisasian menurut beberapaahli.Berdasarkan pengertian pengorganisasian,maka
dapatdikatakanbahwa

terdapatciri-ciriyang

dimilikioleh

organisasi

yang

melakukanfungsipengorganisasian (Hasibuan,2009 : 122),yaitu:
1) Manusia,artinyaorganisasibaruadajikaadaunsuremanusiayangbekerja

sama,

adapemimpin dan adayangdipimpin.
2) Tempat kedudukan,artinyaorganisasi baru adajika adatempat kedudukannya
3) Tujuan artinya, organisasi baru adaapabila adatujuanyanghendak dicapai.
4) Pekerjaan, artinya organisasi itu baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan
serta adapembagian pekerjaan.
5) Struktur,artinyaorganisasiitubaruadajikaadahubungannya

dankerjasama

antarmanusiayangsatudenganyanglainnya.
6) Teknologi, artinyaorganisasi itu baru adajikaterdapat unsureteknis.
7) Lingkungan,artinyaorganisasiitubaruadajikaadalingkunganyangsaling
mempengaruhi misalnyaadasistem kerjasama sosial.
Menurut George R. Terry (Hasibuan, 2009 : 119) pengorganisasian adalah tindakan
mengusahakanhubungan-hubungan
orang,sehinggamerekadapatbekerjasamasecara

kelakuanyang

efektifantaraorang-

efisisendandengandemikian

memperoleh
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kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan
tertentu gunamencapai tujuan atau sasaran tertentu.
3) Pengarahan(commanding)
Fungsipengarahan(commanding)

merupakanfungsiterpenting

dominandalamprosesmanajemen.Fungsiinibaru

danpaling

dapatditerapkansetelah

rencana,organisasi,dankaryawanada.Jika fungsiiniditerapkanmakaproses manajemen dalam
merealisasitujuan dimulai.Namun,penerapan fungsiinisangat sulit,rumit dan kompleks
karenakeinginan karyawan tidak dapat dipenuhi sepenuhnya.Halinidisebabkankarena
karyawanadalah makhlukhidupyang punyapikiran,perasaan,harga diri,cita-cita danlainlainnya.Prinsip-prinsip pengarahan (Hasibuan, 2010: 256) ditujukan pada keterpaduan
antara

tujuanperorangandantujuanorganisasinya,keterpaduanantara

tujuankelompokdan

tujuan

organisasinya,

dalam

kerjasamaantar

pimpinan,

partisispasi

pembuatan

keputusan,terjalinnyakomunikasiyang efektifdanpengawasanyang efektifdan efisien.
MenurutGeorgeR.Terry

(Hasibuan,2009:183)pengarahanadalahmembuat

semuaanggotakelompokagarmaubekerjasamadanbekerjasecara ikhlasserta bergairah untuk
mencapai tujuan sesuai denganperencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
Penelitimenyimpulkan

bahwafungsipengarahanadalah

olehpimpinandidalamsuatuorganisasi

kegiatanyang

dilakukan

untukmembimbing,menggerakkan,

mengatursegalakegiatanyang telahdiberitugasdalammelaksananakansuatu kegiatan usaha.
4) Pengoordinasian(coordinating)
Setelahdilakukanpendelegasian
karyawanoleh

wewenang

manajer,langkahselanjutnyaadalah

danpembagianpekerjaankepadapara
pengkoordinasian.Setiap

bawahan
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mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan perusahaan, karena itumasing-masing
pekerjaanbawahanharusdisatukan,diintegrasikan,dandiarahkan untukmencapaitujuan.Tanpa
koordinasitugasdanpekerjaandarisetiapindividu karyawan maka tujuan perusahaan tidak
akantercapai. Koordinasi itu sangat pentingdi dalam suatu organisasi. Beberapa alasan
mengapaorganisasi sangat penting,yaitu :
a) Untukmencegahterjadinyakekacauan,percekcokan,dankekembaranatau kekosongan
pekerjaan.
b) Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian
tujuan perusahaan/organisasi.
c) Agar saranadan prasaranadimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
d) Supaya

semua

unsur

manajemen

(6M)

dan

pekerjaan

masing-msing

individukaryawanharusmembantu tercpainyatujuan organisasi.
e) Supayasemua tegas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepadasasaran yang
diinginkan
5) Pengendalian(controlling)
Fungsipengendalian(controlling)

adalahfungsiterakhirdariprosesmanajemen.

Fungsiinisangatpenting dan sangat menentukanpelaksanaan proses manajemen, karena
ituharus

dilakukandengansebaik-baiknya.Pengendalianiniberkaitanerat

fungsiperencanaan dan keduafungsiinimerupakan halyang saling mengisi, karena:
a) Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.
b) Pengendalian baru dapatdilakukan jika adarencana.
c) Pelaksanaanrencanaakan baik, jika pengendaliandilakukan dengan baik.

dengan
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d) Tujuan

baru

dapat

diketahui

tercapai

dengan

baik

atau

tidak

setelah

pengendalianatau penilaian dilakukan.
Pemahaman

mengenaifungsipengendaliandikemukakanolehbeberapa

SepertimenurutGeorgeR.Terry

dalambukuPrinciplesofManagement

ahli.

mengemukakan

pengendalian dapat dirumuskansebagai prosespenentuan apa yang harus dicapai yaitu
standar, apa yang sedang dilaksanakan yaitu pelaksanaan,menilaipelaksanaandanbilamana
perlumelakukanperbaikan-

perbaikan,sehingga

pelaksanaansesuaidenganrencanayaituselarasdengan
standar.MenurutHaroldKoontz(Hasibuan,2009:241-242)

pengendalianartinya

pengukurandanperbaikanterhadappelaksanaankerjabawahan,agarrencana-rencanayang
telahdibuatuntukmencapaitujuan-tujuanperusahaandapat terselenggara. Sedangkan Earl P.
Strong

(Hasibuan, 2009 : 241) mengatakan bahwa pengendalianadalah proses

pengaturanberbagaifaktordalamsuatu

perusahaan,

agar

pelaksanaan

sesuai

dengan

ketetapan-ketetapan dan rencana.
Penelitimenyimpulkanbahwa pengendalianadalahsalahsatufungsimanajemen yang
berupa

mengadakanpenilaian,bilaperlumengadakankoreksisehinggaapa

dilakukanbawahandapatdiarahkankejalanyang

benardenganmaksud

dengan

yang
tujuan

yangtelah digariskan semulaagarrencanadapat terselenggara dengan baik.
2.1.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Sumber Daya Manusia menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan
(asset) utama organisasi yang harus di kelola dengan baik, jadi MSDM sifatnya lebih
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strategis bagi organisasi yang dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan.
Beberapa MSDM memberikan pandangan yang beragam tentang manajemen SDM .
Amstrong (2009:4) menjelaskan mengenai sumber daya manusia sebagai berikut :
Praktek manajemen sumber daya manusia (SDM) berkaitan dengan semua aspek tentang
bagaimana orang bekerja dan di kelola dalam organisasi. Ini mencakup kegiatan seperti
strategi SDM, manajemen SDM, tanggung jawab sosial perusahaan, manajemen
pengetahuan, pengembangan organisasi, sumber-sumber SDM (perencanaan sumber daya
manusia, rekrutmen dan seleksi, dan manajemen bakat), manajemen kinerja, pembelajaran
dan pengembangan, manajemen imbalan (kompensasi), hubungan karyawan, kesejahteraan
karyawan, kesehatan dan keselamatan, serta penyediaan jasa karyawan.
Menurut Moses N. Kigundu dalam Sulistyanti (2009:11) berpendapat bahwa: “Manajemen
sumber daya manusia (MSDM) adalah pengembangan dan pemanfaatan karyawan dalam
rangka tercapainya tujuan tercapainya tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat,
bangsa dan internasional yang efektif.”
Menurut Veithzal (2010: 1) menyampaikan bahwa: “Manajemen sumber daya
manusia (SDM) merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segisegi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.’’
Proses ini terdapat dalam fungsi/bidang produksi, pemasaran, keuangan maupun
kekaryawanan. Karena sumber daya manusia (SDM) dianggap semakin penting perannya
dalam pencapaian tujuan perusahaan, makan berbagai pengalaman dari hasil penelitian
dalam bidang (SDM) dikumpulkan dalam sistematis dalam apa yang disebut manajemen
sumber daya manusia. Istilah “manajemen” mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan
tentang bagaimana seharusnya memanage (mengelola) sumber daya manusia.
Berdasarkan pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli di atas
dapat di simpulkan bahwa sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan pengelolaan
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sumber daya manusia yang memusatkan kepada praktek dan kebijakan, serta fungsi-fungsi
manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
2.1.3 Pengertian Gaya Kepemimpinan
Untuk

memahamigayakepemimpinan

terlebih

dahulu

kitaketahuidefinisi

kepemimpinan menurutparaahli.Adalah sebagaiberikut :
MenurutHousedalamGary Yukl,(2015:4)mengatakanbahwa:Kepemimpinan adalah
kemampuanindividuuntukmempengaruhi,memotivasi,danmembuat

orang

lainmampumemberikankontribusinyademiefektivitasdan keberhasilan organisasi.Jadi dari
pendapat

Housedapat

dikatakan

bahwa

kepemimpinan

merupakancaramempengaruhidanmemotivasioranglainagarorangtersebutmau
berkontribusiuntuk

keberhasilan

organisasi.Kepemimpinandalamorganisasidiarahkanuntukmempengaruhiorang-orangyang
dipimpinnya,

agar

mauberbuatsepertiyangdiharapkanataupundiarahkanoleh

oranglainyangmemimpinnya. (Sutikno, 2014:16).
Berdasarkandefinisikepemimpinandiatasdapatdiartikanbahwa
adalah

kemampuan

mengendalikanorang

seseorang

kepemimpinan

dalammempengaruhi,menggerakkan,mendorong,

lainataubawahannyauntukmelakukansesuatupekerjaan

atas

kesadarannyadan berkontribusidalam mencapai suatu tujuan.
Setelah menguraikan pengertian tentang kepemimpinan, selanjutnyamenjelaskan
definisigayakepemimpinan.Gayakepemimpinanmerupakanaspekpentinguntuk
mencapaidanmeningkatkankeberhasilankepemimpinanseseorang dalamsuatu organisasi.
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MenurutThoha(2013:49)bahwaGayaKepemimpinanmerupakannorma

perilaku

yangdigunakanolehseseorang padasaatorang tersebutmencobamempengaruhi perilaku
oranglain sepertiyangia lihat.
SedangkanRivai(2014:42)menyatakanGaya

Kepemimpinanadalahsekumpulan

ciriyangdigunakanpimpinanuntukmemengaruhibawahanagarsasaranorganisasi
tercapaiataudapatpuladikatakanbahwa gayakepemimpinanadalahpolaperilaku dan strategi
yangdisukai

dan

seringditerapkan

kepemimpinanyangmenunjukkan,secaralangsung

olehseorangpemimpin.Gaya
maupuntidaklangsung,

tentang

keyakinanseorang pimpinanterhadapkemampuanbawahannya.Artinya gaya kepemimpinan
adalah

perilaku

falsafah,keterampilan,sifat,sikap,yang

dan

strategi,sebagaihasilkombinasidari
sering

diterapkanseorang

pemimpin

ketikaiamencobamemengaruhikinerjabawahannya.SelanjutnyamenurutStonner
(Safroni,2012:44)

menyatakanbahwagaya

kepemimpinanadalahberbagaipolatingkah

lakuyang disukaioleh pemimpindalamprosesmengarahkandanmempengaruhi pekerja.
Berdasarkanpengertian

dariparaahlidiatas,makadisimpulkanbahwagaya

kepemimpinanadalahsalahsatucarayangdipergunakanolehseorang

pemimpin

dalam

mempengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan perilakuorang lainuntuk mencapai suatu
tujuan.

2.1.3.1 Macam-macam Gaya Kepemimpinan
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Keberhasilanseorang
dipengaruhi

oleh

pemimpindalammempengaruhiperilakubawahanbanyak

gayakepemimpinan.Beberapa

ahlimengemukakanpendapat

tentangmacam-macamgayakepemimpinan, adalah sebagai berikut :
A.

Gaya kepemimpinan menurut Thoha (2013:49) mengatakan bahwa gaya
kepemimpinan terbagi menjadi duakategori gayayang ekstremyaitu :
1. Gayakepemimpinanotokratis,gayainidipandangsebagaigayayangdi
dasarkanatas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas.
2. Gaya kepemimpinan demokratis, gaya ini dikaitkan dengan kekuatan
personaldan keikutsertaan parapengikutdalam prosespemecahan masalah dan
pengambilan keputusan.

B.

Gaya kepemimpinan menurut pendapat Hasibuan (2016:172) gaya kepemimpinan
dibagi menjadi tigabagian,yaitu :
1.

Kepemimpinan Otoriter
KepemimpinanOtoriteradalah
kekuasaanatauwewenang,sebagian
pimpinanataukalaupimpinanitu

jika
besar

mutlaktetapberada

menganutsistem

Pengambilan

pada

sentralisasiwewenang.

keputusan

dan

kebijaksanaanhanyaditetapkansendiriolehpemimpin,bawahantidakdiikutsert
akan

untuk

memberikan

prosespengambilan

saran,

ide,

dan

pertimbangan

keputusan.Orientasikepemimpinannya

dalam

difokuskan
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hanyauntukpeningkatanproduktivitaskerja

karyawandengankurang

memperhatikan perasaandan kesejahteraan bawahan.
2.

Kepemimpinan Partisipatif
Kepemimpinan Partisipatif adalahapabiladalamkepemimpinannya
dilakukandengancarapersuasif,menciptakankerjasamayang
menumbuhkan

loyalitas,

dan

serasi,

partisipasiparabawahan.

Pemimpin

memotivasibawahanagarmerasaikutmemiliki perusahaan.Bawahan harus
berpartisipasimemberikan

saran,

prosespengambilankeputusan.

ide,

dan

pertimbangan

Pemimpindengangaya

dalam

partisipatifakan

mendorong kemampuanbawahanmengambilkeputusan.Dengan demikian,
pimpinan

akanselalumembina

bawahanuntukmenerima

tanggungjawabyanglebih besar.
3.

Kepemimpinan Delegatif
KepemimpinanDelegatifapabilaseorang
wewenangnya

kepada

bawahandengan

pemimpinmendelegasikan

agaklengkap.Dengandemikian,

bawahan dapat mengambilkeputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau
leluasa

dalammelaksanakanpekerjaannya.Pemimpintidakpeduli

carabawahanmengambilkeputusan
sepenuhnya

diserahkankepada

danmengerjakanpekerjaannya,
bawahan.Pada

bersikapmenyerahkandanmengatakankepada

prinsipnya

pemimpin

bawahaninilahpekerjaan

yangharussaudara kerjakan,saya tidakpeduli,terserahsaudara bagaimana
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mengerjakannya asal pekerjaan tersebut bisa diselesaikandenganbaik.
Dalamhalinibawahan

dituntutmemilikikematangan

pekerjan(kemampuan)dan

kematangan

Kematanganpekerjaandikaitkan
sesuatuyang

psikologis

dengankemampuan

dalam
(kemauan).

untukmelakukan

berdasarkanpengetahuandanketerampilan.Kematangan

psikologisdikaitkandengankemauan

ataumotivasiuntukmelakukan

sesuatuyangeratkaitannyadengan rasayakin danketerikatan.
C. Gaya

kepemimpinan

menurut

Sutikno

(2014:35)

mengatakan

kepemimpinanatauperilakukepemimpinanatausering
Kepemimpinan.Tipekepemimpinanyang

gaya

disebutTipe
luasdikenaldandiakui

keberadaanyaadalah sebagai berikut:
1. TipeOtokratik
Tipe kepemimpinan inimenganggap bahwakepemimpinan adalah hak
pribadinya(pemimpin),
laindantidakbolehadaorang

sehinggaiatidakperluberkonsultasidengan
lainyangturutcampur.Seorang

orang

pemimpinyang

tergolong otokratik memilikiserangkaian karateristik yangbiasanyadipandang
sebagaikarakteristikyangnegatif.Seorang
pemimpinotokratikadalahseorangyang
otokratikakanmenunjukansikapyang

egois.Seorang

pemimpin

menonjolakankeakuannya,dan

selalu

mengabaikan peranan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, tidak
mau menerimasaran dan pandangan bawahannya.
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2. TipeKendaliBebasatauMasaBodo(Laisez Faire)
Tipe

kepemimpinaninimerupakankebalikandaritipe

otokratik.Dalamkepemimpinantipeinisang

kepemimpinan

pemimpinbiasanya

menunjukkanperilakuyangpasifdanseringkalimenghindardiridaritanggungjawab
.Seorang

pemimpinyang

kendalibebascenderung

memilihperanyang

pasifdanmembiarkanorganisasiberjalanmenurut
sendiri.Disiniseorang

temponya

pemimpinmempunyaikeyakinan

denganmemberikankebebasanyang

bebas

seluas-luasnyaterhadapbawahan

makasemua usahanyaakan cepat berhasil.
3. TipePaternalistik
Persepsiseorang pemimpinyang paternalistiktentang peranannyadalam
kehidupan

organisasidapatdikatakandiwarnaioleh

harapanbawahan

kepadanya.Harapanbawahanberwujudkeinginanagarpemimpinmampu
berperansebagaibapak
sebagaitempatbertanyadan

yangbersifatmelindungidanlayakdijadikan
untukmemperolehpetunjuk,

memberikan

perhatianterhadapkepentingandankesejahteraanbawahannya.Pemimpin

yang

paternalistikmengharapkanagarlegitimasikepemimpinannya
merupakanpenerimaanatas

peranannyayang

dominan

dalam

kehidupan

organisasi.
4. TipeKharismatik
Seorang pemimpinyang kharismatikmemilikikarakteristikkhususyaitu
dayatariknyayang sangat memikat,sehinggamampumemperoleh pengikutyang
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sangat

besardan

parapengikutnyatidak

konkritmengapaorang

selaludapat

menjelaskansecara

tersebutitudikagumi.Hingga

sekarang,

paraahlibelumberhasilmenemukansebab-sebabmengapa
pemimpinmemilikikharisma.Yang

seorang
diketahuiialahbahwa

pemimpinyangdemikianmempunyai dayapenarikyang amat besar.
5. TipeMiliteristik
Pemimpintipemiliteristikberbedadenganseorang
militer.

Pemimpinyang

pemimpinorganisasi

bertipemiliteristikialahpemimpindalam

menggerakanbawahannyalebihsering mempergunakansistemperintah, senang
bergantung kepadapangkatdanjabatannya,dansenang kepada formalitasyang
berlebih-lebihan.Menuntutdisiplinyang tinggidankaku dari bawahannya, dan
sukar menerimakritikan dari bawahannya.
6. TipePseudo-demokratik
Tipeinidisebutjuga

kepemimpinanmanipulatifatausemidemokratik.

Tipekepemimpinaniniditandaiolehadanyasikapseorangpemimpinyang berusaha
mengemukakankeinginan-keinginannya

dansetelahitu

membuatsebuahpanitia,denganberpura-purauntukberundingtetapiyang
sebenarnyatiada

lainuntukmengesahkansaran-sarannya.

sepertiinimenjadikan
kemenangan
tampaknya

demokrasisebagaiselubung

tertentu.Pemimpinyang

Pemimpin

untukmemperoleh

bertipepseudo-demokratikhanya

sajabersikapdemokratispadahalsebenarnya

dia

bersikap
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otokratis.Pemimpinini

menganutdemokrasisemudanlebihmengarah

kepadakegiatanpemimpin yangotoriterdalambentuk yanghalus,samar- samar.
7. TipeDemokratik
Tipedemokratikadalahtipepemimpinyangdemokratis,danbukankerena
dipilihnya sipemipinsecara demokratis.Tipekepemimpinandimana pemimpin
selalu

bersedia

menerima

dan

menghargaisaran-saran,

pendapat,dannasehatdaristafdanbawahan,melaluiforummusyawarahuntuk
mencapai katasepakat.Kepemimpinan demokratikadalah kepemimpinanyang
aktif, dinamis,danterarah.Kegiatan-kegiatan pengendaliandilaksanakansecara
tertibdanbertanggungjawab.
Pembagiantugasdisertaipelimpahanwewenangdantanggungjawabyang

jelas,

memungkinkan setiap anggota berpartisipasisecara aktif.
2.1.3.2 Teori-teori Gaya Kepemimpinan
Salah
Kepemimpinan

satupendekatan

kontingensiutama

padakepemimpinanadalah

Situasional

yangdikemukakan

olehPaul

Blanchard,dalamStonner(1996:171)mengatakanbahwa

Herseydan

kesiapan

menerimatanggungjawab,

sebagaikeinginan
dan

Kenneth

“Gayakepemimpinan

yangpalingefektifbervariasidengankesiapankaryawan.Hersey
mendifenisikan

Model

danBlanchard

untukberpretasi,kemauan

kemampuan yangberhubungan

untuk

dengan tugas,

keterampilan dan pengalaman. Sasaran dan pengetahuan dari pengikutmerupakan variabel
pentingdalam menentukangayakepemimpinanyangefektif.
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MenurutHersey

danBlancharddikutipolehRivai(2014:16)menyatakanbahwa

hubunganantara pimpinandananggotanya mempunyaiempattahap/faseyang diperlukan
bagipimpinan untukmengubahgayakepemimpinan-nyayaitu:Tahap pertama,padakesiapan
awalperhatianpimpinanpadatugassangattinggi,

anggota

diberiinstruksiyang

jelasdandibiasakandenganperaturan,struktur dan prosedur kerja.Tahapkeduaadalahdimana
anggotasudahmampumenanganitugasnya,
perhatianpadatugasnyasangatpentingkarenabawahanbelumdapatbekerjatanpa
struktur.Kepercayaanpimpinanpadabawahansemakinmeningkat.Tahapketigadimana
anggotamempunyaikemampuanlebihbesardanmotivasiberprestasi
mulaitampakdanmerekasecaraaktifmencaritanggung
pemimpinmasihharusmendukung

jawabyang

lebihbesar,

danmemberikanperhatian,tetapitidakperlu

lagimemberikanpengarahan.Tahapkeempatadalahtahapdimanaanggota

mulai

percayadiri,dapatmengarahkandiridanpengalaman,pemimpindapatmengurangi

jumlah

perhatian dan pengarahan.
Model
kepemimpinan

situasional

inimenarikperhatian

dinamisdan

fleksibel,

pengalamanpara

bukan

karenamerekomendasikan
statis.

Motivasi,kemampuan,

karyawanharusterusmenerusdinilaiuntuk

tipe
dan

menentukan

kombinasigayamanayang paling memadaidengankondisiyang fleksibeldan berubah-ubah.
Jadipemimpinyang

inginmengembangkan

bawahannya,

menaikkan

rasa

percayadirimereka,danmembantumereka belajar mengenai pekerjaannyaharus mengubah
gayakepemimpinan terus menerus.
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Dalamteoriinimasihmempunyaibeberapa
fleksibeldalamgaya

kelemahan,diantaranyabilamanajer

kepemimpinannya,ataubila

mereka

dapatdilatihuntuk

mengubahgayamereka,dapatdianggapmerekaakanefektifdalamberbagaisituasi
kepemimpinan.Bila sebaliknya manajer relatifkakudalamgaya kepemimpinan, merekaakan
bekerjadenganefektifhanyadalamsituasiyang
gayamerekaatauyangdapatdisesuaikan

palingcocokyang
agar

cocokdengangayamereka.

Kekakuansepertiituakanmenghambatkarierpribadimanajeryang

menyebabkan

tugas

organisasi dalam mengisiposisi manajementidak efektif.
Kemudian

muncullah

teori

kepemimpinan

menurut

Fiedler

dalam

Stonner(1996:173)bahwamengukurgayakepemimpinanpadaskalayangmenunjukkantingkat
seseorang

menguraikansecara

menguntungkanataumerugikanrekan

sekerjanyayangpalingtidak disukai (LPC, Least Preferred Co-worker).SelanjutnyaFiedler
mengindentifikasikan

dalamWahjosumidjo,(2011:97)
macamsituasikepemimpinanatauvariabel

tiga

yangmembantumenentukangaya

kepemimpinanyangefektifyaitu:
a. Hubungan

antara

pemimpin

dengan

bawahan

(leader-member

relations).Maksudnyabagaimanatingkatkualitashubunganyang

terjadiantaraatasan

dengan bawahan.Sikapbawahanterhadap kepribadian, watak dankecakapan atasan;
b. Strukturtugas(taskstructure).Maksudnyadidalamsituasikerjaapakahtugas-

tugas

telah disusun kedalam suatu pola-polayang jelas atau sebaliknya;
c. Kewibawaan kedudukan pemimpin (leader’s position power). Bagaimana
kewibawaan formal pemimpin dilaksanakan terhadap bawahan.

26

Situasiakanmenyenangkanpemimpinapabila
derajat

ketiga

dimensidiatasmempunyai

yangtinggi.Dengankatalainsituasiakanmenyenangkanapabilapemimpin

diterimaolehparapengikutnya,tugas-tugasdansemuayang

berhubungan

dengannyaditentukan secara jelas,dan penggunaan otoritas dan kekuasaan secara
formalditetapkan
terjadihalyang

padaposisipemimpin.

Jadisituasiyang

terjadisebaliknyamaka

tidakmenyenangkanbagipemimpin.Dariketigavariabeltersebut,

olehFiedlerkemudiandirumuskankedalamdelapankombinasi,yang
sangatberpengaruhterhadapkepemimpinanyang

dirasakan

efektifdanmenyenangkan.

Kedelapan

kombinasi tersebut sebagaiberikut :

Tabel 2.1
GayaKepemimpinanmenurut Fiedler
Kondisi

Hubungan Pemimpin
dengan Bawahan

Struktur
Tugas

Kekuasaan
Kedudukan
Pemimpin

I

Baik

Berpola

Kuat

II

Baik

Berpola

Lemah

III

Baik

Tidak
Berpola

Kuat

IV

Baik

Tidak
Berpola

Lemah

Mementingkan
hubungan
bawahan

atau

Kuat

Mementingkan
hubungan
bawahan

atau

V

Tidak Baik

Berpola

Gaya
Kepemimpinan
Efektif
Mementingkan
atau hasil
Mementingkan
atau hasil
Mementingkan
atau hasil

yang
tugas
tugas
tugas
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VI

Tidak Baik

Berpola

Lemah

VII

Tidak Baik

Tidak
Berpola

Kuat

VIII

Tidak Baik

Tidak
Berpola

Lemah

Mementingkan
hubungan
bawahan

atau

Mementingkan
hubungan
atau
bawahan
Mementingkan tugas
atau hasil

Sumber :Wahjosumidjo(1994:98)
Daritabeldiatasdapatdijelaskanbahwaapabila

kondisimenunjukkanangkaI,

berartihubunganantaraatasan dan bawahan baik,struktur tugasdalam organisasi itu telah
tersusundalam pola-pola, kewibawaan kedudukan pemimpin kuat, sehinggagayaatau
perilaku

kepemimpinanyangefektif

adalah

perilaku

pemimpin

yangberorientasikepadatugasatauhasil.JikakondisimenunjukankondisiII,maka
hubunganantaraatasandanbawahanbaik,strukturtugasdalamorganisasiitutelah
tersusundalampola-pola,kewibawaankedudukanpemimpinlemah,sehinggagayaatau
perilakukepemimpinanyangefektifadalah

perilakupemimpinyang

berorientasi

kepadatugasatau hasil. Demikian pulaselanjutnya.
DariteoriFilder

diatasdapatdiambilkesimpulanbahwa

indikator

kepemimpinanadatiga,yaituhubunganantarapemimpindenganbawahan,struktur

gaya
tugasyang

adadalam pekerjaan tersebut dan kewibawaan kepemimpinan.
Dariteori-teoridiatas,adapersamaanantarapendapatBlancharddanFiedleryaitu,
samamempunyaipandangan

bahwateknikmanajemenyang

paling

baik

sama-

memberikan

kontribusisasaran organisasimungkinbervariasidalam situasiatau lingkunganyangberbeda.
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PerbedaanterlihatyaitudariideBlanchard bahwagaya kepemimpinanyang dilontarkan
relatif

kakuatau

sulituntukditerapkan

kepemimpinan yangdisampaikan

dalam

tarafkenyataan,

oleh Fiedler lebih

sedangkan

gaya

fleksibel artinyalebih mudah

diterapkan dalam praktek keseharian.
Berdasarkanberbagaiteoritentanggaya

kepemimpinandanindikatoryang

menentukangayakepemimpinanseseorang,maka
mengkajidanmenganalisisgayakepemimpinan

penulismencobauntuk
yangdianggapsesuai

kondisidilingkunganRodalink

Karawangdengan

menggunakanteoriyangditulisolehFiedler,bahwaelemen

yangmenentukangaya

kepemimpinanseseorangadalahhubunganantarapemimpindengan
strukturtugasyang

dengan

bawahan,

adadalampekerjaantersebut,dankewibawaanpimpinan.

MelaluiteoriFiedleriniakandilihatbagaimanagayakepemimpinanyang

adadi

Rodalink

Karawang dalammewujudkankinerja karyawan.

2.1.3.3 Dimensi dan Indikator Gaya Kepemimpinan
Hasibuan (2016:171)mengemukakan 3dimensigayakepemimpinan yaitu:
Tabel 2.2
Dimensi danIndikator GayaKepemimpinan
Dimensi
Indikator
1. Kepemimpinan Otoriter
1. Wewenangmutlak terpusat
padapimpinan
2. Keputusan selalu
dibuatolehpimpinan
3. Tidak adakesempatan bagibawahan
untuk memberikan saran.
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2. Kepemimpinan Delegatif

3. Kepemimpinan Partisipatif

1. Pimpinan melimpahkan
wewenanglebih banyak
kepadabawahan
2. Keputusan lebih banyakdibuatoleh
parabawahan
3. Bawahan bebas menyampaikan saran
1. Wewenangpimpinan tidak mutlak
2. Keputusan dibuat bersama antara
pimpinan dan bawahan
3. banyak kesempatan bagi bawahan
untuk menyampaikan saran dan
pendapat

Sumber: Hasibuan(2016:171)

2.1.4

Kinerja

2.1.4.1 Definisi Kinerja
Menurut Fahmi (2016:151) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat
keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan
tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau
sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.
Kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan
tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan (Mangkuprawira dan Hubeis,
2015:135). Konsep lain kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau
indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu (Wirawan,
2014:5). Menurut Sutrisno (2015:151), kinerja adalah hasil kerja yang telah dicapai
seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Sedangkan
menurut Bangun (2015:231), kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai karyawan
berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Juga menurut Silalahi (2015:408), kinerja
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adalah tingkat pencapaian kerja individu (karyawan) setelah berusaha atau bekerja keras
atau hasil akhir dari suatu aktivitas.

2.1.4.2 Karakteristik Kinerja Karyawan
Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi oleh Mangkunegara (2015:68)
sebagai berikut:
1. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi;
2. Berani mengambil dan menanggung risiko yang dihadapi;
3. Memiliki tujuan yang realistik;
4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya;
5. Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang
dilakukannya;
6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

2.1.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan
Pekerjaan dengah hasil yang tinggi harus dicapai oleh karyawan. Mangkunegara
(2015:77) menyatakan bahwa ukuran yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja
antara lain:
1. Kualitas kerja, yaitu kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil kerja dengan tidak
mengabaikan volume pekerjaan. Dengan adanya kualitas kerja yang baik dapat
menghindari tingkat kesalahan dalam penyeleseian suatu pekerjaan serta produktivitas
kerja yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan;
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2. Kuantitas Kerja, yaitu volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi normal. Kuantitas
kerja menunjukkan banyaknya jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu waktu
sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai dengan tujuan perusahaan;
3. Tangung

jawab,

yaitu

menunjukkan

seberapa

besar

karyawan

dapat

mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang dipergunakan
serta perilaku kerjanya;
4. Inisiatif, yaitu menunjukkan seberapa besar kemampuan karyawan untuk menganalisis,
menilai, menciptakan dan membuat keputusan terhadap penyelesaian masalah yang
dihadapinya;
5. Kerja sama, yaitu merupakan kesediaan karyawan untuk berpartisipasi dan bekerja
sama dengan karyawan lain secara vertical atau horizontal didalam maupun diluar
pekerjaan sehingga hasil pekerjaan semakin baik;
6. Ketaatan, yaitu merupakan kesediaan karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan
yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan kepada
karyawan.
Sedangkan menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2010:78), ada 5 (lima)
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, dikemukakan oleh antara lain:
1. Personal factors, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan kompetensi yang dimiliki,
motivasi, dan komitmen individu
Wibowo (2013: 324) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu kemampuan untuk
melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan atau
pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
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Selanjutnya Wibowo mengaitkan keterampilan dan pengetahuan dengan kompetensi.
Wibowo (2013: 324) menyatakan bahwa kompetensi menunjukkan keterampilan atau
pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai
sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan di bidang tersebut. Secara spesifik, Spencer
dan Spencer (dalam Wibowo, 2016: 326) mendefinisikan pengetahuan sebagai
“informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik”, dan keterampilan sebagai
“kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu”.
Riduan (2015: 34) yang menyatakan bahwa “Motivasi sebagai keseluruhan proses
pemberian motif kerja kepada para bawahan sedemikan rupa sehingga mereka mau
bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.
Notoatmodjo (2014: 125), menguatkan juga pendapat Armstrong dan Baron tentang
personal factors (faktor-faktor pribadi) yang mempengaruhi kinerja, dengan
menyatakan bahwa “kinerja seorang karyawan atau tenaga kerja dipengaruhi oleh
motivasi, kemampuan, dan faktor persepsi”.
Komitmen individu yang kuat terhadap organisasi akan memundahkan pimpinan
untuk menggerakkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut
Spencer dan Spencer (dalam Sudarmanto, 2016: 102), komitmen organisasi adalah
kemampuan individu dan kemauan untuk meyeleraskan perilakunya dengan kebutuhan,
prioritas, dan tujuan organisasi dan bertindak untuk tujuan atau kebutuhan organisasi.
Neale dan Morthcraft (dalam Sudarmanto, 2016: 102) menambahkan bahwa komitmen
terhadap organisasi mencakup tiga hal: yakni (1) kepercayaan yang kuat terhadap
tujuan dan nilai organisasi, (2) kemauan kuat dan sungguh-sungguh terhadap tujuan dan
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nilai orgnisasi, dan (3) keinginan kuat untuk terus menerus selalu menjadi anggota
organisasi.
2. Leadership factor, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang
dilakukan manajer dan team leader
Faktor kepemimpinan ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan
yang dilakukan manajer dan team leader. Kepemimpinan merupakan salah satu dimensi
kompetensi yang sangat menentukan terhadap kinerja atau keberhasilan organisasi.
Keberhasilan maupun kegagalan dari suatu organisasi, apakah perusahaan, lembaga
pemerintah, rumah sakit, ataupun organisasi sosial lainnya, akan selalu dikaitkan
dengan pemimpin dari organisasi dimaksud. Kepemimpinan juga berhubungan dengan
kinerja karyawan. Dengan kata lain, kepemimpinan merupakan unsur kunci dalam
menentukan efektivitas maupun tingkat produktivitas suatu organisasi.
Kepemimpinan merupakan seni, karena pendekatan setiap orang dalam memimpin
orang bisa berbeda-beda tergantung karakteristik pemimpin. Cara mempengaruhi orang
lain agar menjadi efektif adalah berbeda-beda dari satu pemimpin dengan yang lainnya.
Dalam teori jalur tujuan (Path Goal Theory) yang dikembangkan oleh Robert House
(dalam Robbins, 2015: 448) menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah mendampingi
pengikut dalam meraih sasaran mereka dan memberikan pengarahan dan dukungan
yang perlu untuk menjamin sasaran mereka selaras dengan sasaran keseluruhan
organisasi. Kepemimpinan yang berlaku secara universal menghasilkan tingkat kinerja
dan kepuasan bawahan yang tinggi.
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Dalam situasi yang berbeda mensyaratkan gaya kepemimpinan yaitu karakteristik
personal dan kekuatan lingkungan. Teori ini juga menggambarkan bagaimana persepsi
harapan dipengaruhi oleh hubungan kontijensi diantara empat gaya kepemimpinan dan
berbagai sikap dan perilaku karyawan. Perilaku pemimpin memberikan motivasi sampai
tingkat (1) mengurangi halangan jalan yang mengganggu pencapaian tujuan, (2)
memberikan panduan dan dukungan yang dibutuhkan oleh para karyawan, dan (3)
mengaitkan penghargaan yang berarti terhadap pencapaian tujuan.
3. Team factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja;
Organisasi merupakan kumpulan orang yang terikat oleh aturan main dan etika
organisasi

untuk

mencapai

tujuan

organisasi.

Di

dalam

oranisasi

terdapat

pengelompokan tugas dan fungsi, bagian, seksi, atau bisa juga disebut sebagai
kelompok-kelompok kerja. Masing-masing kelompok kerja tersebut mempunyai
pimpinan dan beberapa anggota di bawahnya yang bekerja sama untuk melaksanakan
tugas, sasaran dan tujuan kelompok kerja tersebut dalam kerangka besar pencapaian
tujuan organisasi. Dengan demikian kerjasama dan dukungan antar anggota di dalam
kelompok kerja sangat diperlukan.
Sudarmanto(2015: 145) menyatakan bahwa “ dalam organisasi modern, kerjasama
antar satuan kerja atau antar orang-peroangan mutlak diperlukan.” Lebih lanjut
dijelaskan bahwa “kerjasama lebih merujuk kepada upaya menyelsaikan tugas dalam
rangka mencapai tujuan oleh antar orang-perorangan atau antar satuan kerja dimana
masing-masing memiliki ketugasan yang dilakukan secara sinergis”.
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Kelompok kerja atau tim kerja menurut Kreitner (dalam Sudarmanto, 2015: 147)
adalah kelompok kecil dengan keterampilan saling melengkapi yang memegang
tanggung jawab secara bersama/timbal balik untuk tujuan, sasaran, dan pendekatan
bersama.
4. System factors, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan
organisasi.
Faktor sistem ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan
organisasi. Harus dipahami disini bahwa sistem kerja dan fasilitas yang diberikan oleh
organisasi adalah dalam rangka pembentukan atau membangun kinerja. Ini berbeda
dengan sistem pelaksanaan pekerjaan atau jenis pekerjaan yang dilakukan, karena hal
tersebut bersifat normatif, dimana setiap karyawan dalam suatu organisasi dituntut
memiliki kompetensi, keterampilan, dan komitmen individu terhadap organisasi dan
tujuan organisasi, sebagaimana dijelaskan dalam personal factors (faktor-faktor pribadi)
yang mempengaruhi kinerja.
Sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi ini lebih bisa difahami dalam
istilah sistem penghargaan atau di sebut juga dengan kompensasi atas prestasi kerja
yang dicapai karyawan secara individu ataupun secara tim unit kerja/kelompok kerja,
dimana di dalam penghargaan tersebut termasuk pemberian fasilitas dan dukungan
organisasi terhadap karyawan.
5. Contextual/situational factors, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan
perubahan lingkungan internal dan eksternal.
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Contextual/situational factors (faktor konteks/situasi) ditunjukkan oleh tingginya
tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Fariz Ramanda Putra
(2014: 7) mengungkapkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja
karyawan. Nitisemito (Nitisemito, 2016:25) mendefinisikan bahwa “lingkungan kerja
adalah sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang mempengaruhi dirinya dalam
menjalankan tugas-tugas yang dibebankan”. Selanjutnya menurut Sedarmayati (2015:1)
“lingkungan kerja merupakan keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi,
lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan
kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok”.
Kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat
melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Kesesuaian
lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang lama lebih jauh lagi
lingkungan-lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja dan waktu
yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang
efisien (Sedarmayanti, 2015:12).
Penghargaan atas kinerja juga sangat penting di samping kinerja itu sendiri.
Menurut Sri Widodo Soedarso (2015:195) berperan sebagai kontribusi individu dan
kelompok untuk perusahaan melalui pemberian penghargaan yang tinggi; pengembangan
rencana pembayaran kinerja yang sesuai untuk tingkat yang berbeda dalam sebuah
organisasi; mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan system pembayaran berdasarkan
kinerja yang berbeda dan memilih perencanaan yang paling cocok untuk perusahaan
tertentu.
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2.1.4.4 Penilaian Kinerja Karyawan
Prestasi dan kepuasan kerja karyawan yang bekerja pada suatu organisasi harus
diketahui, karena itu perlu dilakukan penilaian. Hasibuan (2010:87), mengatakan bahwa
penilaian prestasi kerja adalah menilai rasio hasil karya nyata dengan standar baik kualitas
maupun kuantitas setiap individu karyawan.
Penilaian prestasi kerja, merupakan prosedur yang formal dilakukan di dalam
organisasi untuk mengevaluasi karyawan dan potensinya serta sumbangannya bagi
kepentingan kelompok (Dale Yolder dikutip oleh Hasibuan, 2010:89).
Penilaian prestasi kerja (kinerja) bagi organisasi penting dalam rangka
pengembangan sumber daya manusia. Handoko (2012:127) secara rinci mengatakan bahwa
kegunaan-kegunaan penilaian prestasi kerja dalam suatu organisasi adalah :
1) Perbaikan prestasi kerja
Dengan adanya penilaian prestasi kerja, baik manajer, karyawan dan departemen
personalia memperoleh umpan balik, dan mereka dapat memperbaiki pekerjaan mereka.
2) Penyesuaian-penyesuaian kompensasi
Penilaian prestasi kerja dapat membantu para manajer untuk mengambil keputusan
dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi lainnya.
3) Keputusan-keputusan penempatan
Hasil penilaian prestasi kerja terhadap karyawan dapat digunakan untuk mengambil
keputusan untuk mempromosikan karyawan di masa yang akan datang.
4) Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan
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Melalui

penilaian

prestasi

kerja

akan

diketahui

karyawan-karyawan

yang

kemampuannya rendah, kemudian memungkinkan adanya program pelatihan untuk
meningkatkan kemampuannya itu karyawan.
5) Perencanaan dan pengembangan karier
Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karier, yaitu tentang karier
tertentu yang harus diteliti.
6) Penyimpangan-penyimpangan proses staffing
Hasil dari penilaian prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau
kelemahan prosedur staffing departemen personalia.
7) Ketidak akuratan informasional
Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukan kesalahan-kesalahan informasi analisis
jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, atau komponen-komponen lain sistem
informasi manajemen personalia. Apabila menggantungkan diri pada informasi yang
tidak akurat dapat menyebabkan keputusan-keputusan yang diambil tidak tepat.
8) Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan
Penilaian prestasi kerja dapat membantu diagnosa kesalahan-kesalahan prestasi kerja
yang jelek yang mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan.
9) Kesempatan kerja yang adil
Dengan adanya penilaian kerja yang akurat akan menjamin setiap karawan akan
memperoleh

kesempatan

menempati

kemampuannya.
10) Tantangan-tantangan eksternal

posisi

pekerjaan

yang

sesuai

dengan
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Prestasi kerja kadang-kadang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar lingkungan
kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial atau masalah-masalah pribadi lain.
Dengan penilaian prestasi departemen personalia mungkin dapat menawarkan bantuan.
Menurut Higgins sebagaimana dikutif oleh Handoko (2012:140), komponenkomponen dari kinerja adalah :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Mutu pekerjaan;
Kejujuran karyawan;
Inisiatif;
Kehadiran;
Sikap;
Kerja sama;
Keandalan;
Tanggung jawab;
Pemanfaatan waktu.

Penilaian kinerja sering tidak berhasil sebagai akibat terjadinya bias distori dalam
pengukuran, karena ukuran-ukuran yang digunakan bersifat subyektif.Penyampaianpenyampaian penilaian yang sering terjadi adalah :
a. Halo effect, hal ini terjadi bila pendapat pribadi penilai mempengaruhi pengukuran
kinerja;
b. Kecenderungan terpusat, banyak penilai yang tidak dapat menilai sebagai sesuatu yang
sangat baik atau sangat jelek, tetapi cenderung di bawah rata-rata;
c. Bias terlalu lunak atau terlalu keras, dalam hal ini penilai cenderung untuk menilai
terlalu (leniency bias) karena terlalu mudah memberikan nilai baik. Sebaliknya
kesalahan apabila penilai terlalu keras (stickness bias) dalam memberikan nilai;
d. Prasangka pribadi, adalah faktor-faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap
seseorang misalnya atas kesamaan suku, agama, dan lainya;
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e. Pengaruh pesan terakhir, maka penilai cenderung mengingat baik atau buruk dari
kegiatan terakhir.
Lopez dalam Mathis et all (2010:215), mengemukakan bahwa kinerja diukur
dengan instrument yang dikembangkan dalam studi yang tergabung dengan beberapa
ukuran kinerja umum, yang kemudian diterjemahkan dalam penilaian perilaku secara
mendasar meliputi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kualitas kerja;
Kuantitas kerja;
Pengetahuan tentang pekerjaan;
Pendapat atau pernyataan yang disampaikan;
Keputusan yang diambil;
Daerah organisasi kerja.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah tingkat
keberhasilan seseorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan menurut ukuran-ukuran
yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.
2.1.4.5 Dimensi dan Indikator Kinerja
Menurut Bangun (2012: 233) indikator kinerja karyawan merupakan standar
pekerjaan harus dapat diukur dan dipahami secara jelas melalui:
1. Jumlah pekerjaan
Jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau kelompok sebagai persyaratan yang
menjadi standar pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki persyaratan yang berbeda
sehingga menuntut karyawan harus memenuhi persyaratan tersebut baik pengetahuan,
keterampilan, maupun kemampuan yang sesuai.
2. Kualitas pekerjaan
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Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat
menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. Setiap
pekerjaan memiliki standar kualitas tertentu yang harus disesuaikan oleh karyawan
untuk dapat mengerjakannya sesuai ketentuan. Karyawan memiliki kinerja baik bila
dapat menghasilkan pekerjaan sesuai persyaratan kualitas yang dituntut pekerjaan
tersebut.
3. Ketepatan waktu
Jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena memiliki ketergantungan
atas pekerjaan lainnya. Jadi, apabila pekerjaan pada suatu bagian tertentu tidak selesai
tepat waktu akan menghambat pekerjaan pada bagian lain, sehingga mempengaruhi
jumlah dan kualitas hasil pekerjaan.
4. Kehadiran
Ada tipe pekerjaan yang menuntut kehadiran karyawan selama delapan jam sehari
untuk lima hari kerja seminggu. Kinerja karyawan ditentukan oleh tingkat ke-hadiran
karyawan dalam mengerjakannya.
5. Kemampuan kerja sama
Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua orang karyawan
atau lebih, sehingga membutuhkan kerja sama antar karyawan sangat dibutuhkan.
Kinerja karyawan dapat dinilai dari kemampuannya bekerja sama dengan rekan sekerja
lainnya.
Dimensidanindikatorkinerjayang diutarakanoleh Mangkunegara (2015:61)yang
dibagi kedalam lima dimensi dan sepuluh indikator,yaitu:
1. Dimensi Kuantitas Kerjadiukur 2 (dua)indikatoryaitu :
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a. Kecepatan;
b. Kemampuan.

2. Dimensi Kualitas dari hasil diukurdenganmenggunakan 2 (dua)indikator,yaitu:
a. Kerapihan;
b. Ketelitian hasilKerja.
3. Dimensi KerjaSama diukurdengan menggunakan2 (dua)indikator yaitu :
a. Jalinan kerjasama;
b. Kekompakan.
4. Dimensi TanggungJawabdiukurdengan menggunakan 2 (dua)indikatoryaitu.
a. Hasilkerja;
b. Mengambil keputusan.
5. DimensiInisiatifdiukur dengan menggunakan satu indikator yaitu kemampuan.

2.1.5

Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan dijadikan

pembanding bagi penelitian sekarang. Disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :
Tabel 2.2
Tabel Penelitian Terdahulu
No

Penelitian

(1)
1

(2)
Edi Wibowo,
Dinas pemuda
dan olah raga,
kebudayaan
dan pariwisata
Kabupaten

Persamaan
(3)
Metode Penelitian
Kuantitatif:
Variabel yang diteliti :
Kepemimpinan, Kinerja

Perbedaan

Hasil Penelitian

Sumber

(4)
Perbedaan :
Tidak meneliti
motivasi,
Implementasi
strategi
Alat Analisis

(5)
The analysis result show:
(1) The regressions
equation is Y =
3,003 + 0,430 X
1 + 0,241 X
2 + 0,301 X

(6)
Jurnal Ekonomi
dan
Kewirausahaan
Vol. 10, No. 1,
April 2010 : 66 –
73
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(1)

(2)
grobogan.
2010

2

Basri , A.
Rahman Lubis,
Mirza Tabrani
Dinas Pertanian
Tanaman
Pangan Aceh.
2015

3

Chalida Rahmi,
A. Rahman
Lubis
, Amri
Badan Pusat
Statistik
Kabupaten
Aceh Besar dan
Kabupaten
Pidie

(3)

(4)
:Regresi linier
berganda

(5)
(2) The result t test of
leaderships has
significance less than 0,05,
the result t test of
organizational citizenship
behavior variable has
significance less than
0,05, the result t test of
organizational
commitment variable has
significance less than 0,05,
it means that leaderships,
organizational
citizenship behavior and
organizational
commitment variable have
significance effect to the
job satisfaction.

(6)

Metode Penelitian
Kuantitatif:
Variabel yang diteliti :
Kepemimpinan, Kinerja

Perbedaan :
Tidak meneliti
motivasi,
Implementasi
strategi
Alat
Analisis
:Regresi linier
berganda

Jurnal Manajemen
ISSN 2302-0199
Pascasarjana
Universitas Syiah
Kuala 10 Pages pp.
1- 10.
Volume 4, No. 2,
Mei 2015

Metode Penelitian
Kuantitatif:
Variabel yang diteliti :
Kepemimpinan dan
Kinerja

Perbedaan :
Tidak meneliti
motivasi,
Implementasi
strategi
Alat
Analisis
:Regresi linier
berganda

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
motivasi, kepemimpinan
dan
lingkungan kerja
berpengaruh secara
simultan maupun parsial
berpengaruh terhadap
kinerja karyawan,
kemudian motivasi,
kepemimpinan dan
lingkungan kerja
berpengaruh secara
simultan maupun parsial
berpengaruh terhadap
kinerja Dinas,
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
organizational
citizenship behavior dan
kepuasan kerja baik secara
simultan maupun parsial
berpengaruh
terhadap kinerja karyawan,
organizational citizenship
behavior dan kepuasan
kerja
berpengaruh terhadap
kinerja organisasi

2.2 Kerangka Pemikiran

Jurnal Manajemen
ISSN 2302-0199
Pascasarjana
Universitas Syiah
Kuala 9 Pages pp.
11-19
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Kepemimpinan adalah kepengikutan yang artinya keinginan orang-orang untuk
mengikuti yang akan membuat seseorang menjadi seorang pemimpin dimana orang-orang
cencerung mengikuti mereka yang dipandang dapat menyediakan sarana untuk mencapai
tujuan, keinginan, dan kebutuhan.Untuk meningkatkan kinerja dibutuhkan pemimpin yang
dapat bekerja lebih baik sesuaidengan sasaran yang telah di tetapkan. Banyak faktor yang
bisadipertimbangkan

dan

kepemimpinan.Semakinsesuai

salah

satu

diantaranya

gaya

diditampilkanolehseseorang,makabawahan

adalah

masalah

kepemimpinan

akanmerasapuas.

Jika

gaya
yang

seseorangpemimpin

mengetahui bawahannyamerasa puas dengan gaya kepemimpinannya, maka pemimpinakan
mengulangigaya kepemimpinan yangditampilkannya pada bawahan. Mereka akan semakin
giat dan semangat sehingga kinerja akan semakin tinggi.
Permasalahan yang terus berkembang dalam kepemimpinan adalah mengenai gaya
kepemimpinan bagaimanakah yang efektif untuk diterapkan oleh seorang pemimpin
terhadap bawahannya,dengan kata lain apa yang membuat seorang pemimpin menjadi
sukses. Dalam hal inilah teori yang di kemukakan ahli manajmen mengenai gaya
kepemimpinan terus dilaksanakan.Menurut Hasibuan (2013:170): “Kepemimpinan adalah
suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya, agar mau bekerja sama dan
bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi”.
Faktor pemimpin ini sangatlah dominan karena harus mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Kepemimpinan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap
bawahannya juga sebaliknya. Maka dari itu kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam suatu
organisasi. Dalam penelitian ini dimensi dari kepemimpinan ini menurut Hasibuan
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(2016:171)yaitu Kepemimpinan Otoriter, Kepemimpinan Delegatif dan Kepemimpinan
Partisipatif.
Kinerja menurut Fahmi (2016:151) adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang
secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan
dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, atau kriteria
yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja yang baik
adalah ketercapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan ataupun kurang dari waktu
yang telah ditetapkan. Dan untuk indokator kinerja itu sendiri menurut Mangkunegara
(2015: 61) adalah Jumlah Pekerjaan, Kualitas pekerjaan, Kerjasama, Tanggung jawab,
Inisiatif.
Kerangka pemikiran dari Pengaruh Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap
Kinerja di Rodalink Karawang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gaya Kepemimpinan
1. Kepemimpinan Otoriter
2. Kepemimpinan Delegatif
3. Kepemimpinan
Partisipatif
Hasibuan (2016 : 171)

Kinerja
1. Jumlah Pekerjaan,
2. Kualitas Pekerjaan,
3. Kerjasama,
4. Tanggung jawab,
5. Inisiatif
Mangkunegara (2015 : 61)
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Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis Penelitian
Dengan mengacu kepada kerangka konseptual tersebut, maka dapat dirumuskan
hipotesis penelitian bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan
di Rodalink Karawang.

BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1

Metode yang Digunakan
Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan

tujuan dan kegunaan tertentu Sugiyono (2016:1). Berdasarkan tinjauan terhadap
variabel-variabel yang diteliti, penelitian ini termasuk deskriptif korelasional
karena menjelaskan fenomena yang ada dan hubungan diantara variabel-variabel.
Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu Gaya
Kepemimpinan (X) dan variabel terikat yaitu Kinerja (Y).
3.2

Operasionalisasi Variabel
Operasionalisasi variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-

masingvariabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator
yangmembentuknya. Penjelasan dari setiap variabel dapat dilihat dari tabel
berikut:
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Variabel
(1)
Gaya
Kepemimpinan
(X)
Hasibuan (2016 :
171)

Definisi Operasional

Dimensi

Indikator

(2)
Suatu cara pemimpin
untuk mempengaruhi
bawahannya, agar mau
bekerja sama dan
bekerja secara produktif
untuk mencapai tujuan
organisasi

(3)
1. Kepemimpinan
otoriter

(4)
1. Wewenangmutlak terpusat
pada pimpinan
2. Keputusan selalu dibuatoleh
pimpinan
3. Tidak adakesempatan bagi
bawahan untuk memberikan
saran,

2. Kepemimpinan
Delegatif
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4. Pimpinan melimpahkan
wewenanglebih banyak
kepadabawahan
5. Keputusan lebih
banyakdibuatoleh
parabawahan

Skala
(5)
Ordinal
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Variabel
(1)

Definisi Operasional

Dimensi

(2)

(3)

3. Kepemimpinan
Partisipatif

Kinerja (Y)
Mangkunegara
(2015 : 61)

Hasil atau tingkat
keberhasilan seseorang
secara keseluruhan
selama periode tertentu
di dalam melaksanakan
tugas dibandingkan
dengan berbagai
kemungkinan, seperti
standar hasil kerja,
target atau sasaran, atau
kriteria yang telah
ditentukan terlebih
dahulu dan telah
disepakati bersama.

Indikator

Skala

(4)
6. Bawahan bebas
menyampaikan saran dan
pendapat

(5)

7. Wewenangpimpinan tidak
mutlak
8. Keputusan dibuat bersama
antara pimpinan dan
bawahan
9. Banyak kesempatan bagi
bawahan untuk
menyampaikan saran dan
pendapat

1.

Kuantias
Kerja

1.
2.

Kecepatan
Kemampuan

2.

Kualitas dari
hasil

3.
4.

Kerapihan
Ketelitian

3.

Kerjasama

5.
6.

Jalinan kerjasama
Kekompakan

4.

Tanggung
jawab

7.
8.

Hasil kerja
Mengambil keputusan

5.

Inisiatif

9.

Ordinal

Kemampuan
menuangkan ide
10. Kreativitas

Sumber : Diolah dari kajian pustaka
3.3

Sumber dan Cara Penentuan Data
Sumber yang diperoleh penulis untuk mendapatkan data mengenai objek

yang akan diteliti didapat langsung dari Rodalink Karawang. Untuk menunjang
hasil penelitian, maka penulis melakukan pengelompokan data yang diperlukan
yaitu dengan menggunakan data primer. Data primer yaitu data atau segala
informasi yang diperoleh dan didapat oleh penulis langsung dari sumber pertama
baik individu atau sekelompok bagian dari objek penelitian, seperti hasil
kuesioner dan observasi langsung pada objek yang diteliti.
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3.4

Teknik Pengumpulan Data
Dalam usaha untuk memperoleh data-data yang relevan maka penulis

melakukan

penelitian

lapangan

dengan

menggunakan

beberapa

metode

pengumpulan data, yaitu:
1. Study Kepustakaan (Library research)
Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, memahami dan mempelajari
buku – buku serta literatur sesuai dengan teori – teori yang digunakan dalam
menyelesaikan masalah.
2. Studi Lapangan
Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada
obyek penelitian.
Adapun teknik yang digunakan, yaitu:
a. Kuisioner
Data penelitian diperoleh dengan melakukan pengumpulan data menggunakan
kuesioner yang berupa serangkaian daftar pertanyaan kepada para responden yang
mana mereka tinggal memilih jawaban yang telah ditentukan.
b. Observasi
Adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan jalan
terlibat langsung dengan obyek yang diteliti.
3.5
3.5.1

Populasi dan Sampel
Populasi
Menurut Sugiyono (2016: 80) populasi adalah “wilayah generalisasi

yangterdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
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yangditetapkan

oleh

peneliti

untuk

dipelajari

dan

kemudian

ditarik

kesimpulannya”.
Jumlah populasi yang akan dijadikan objek penelitian adalah seluruh
karyawan yang ada dilingkungan Rodalink Karawang yang berjumlah 37 orang
karyawan.
3.5.2 Sampel
Menurut

Sugiyono

(2016:81)

“sampel

adalah

bagian

dari

jumlahkarakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik sampling
yangdigunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh. Menurut
Sugiyono(2016:68) sampling jenuh yaitu “teknik penentuan sampel bila semua
anggotapopulasi digunakan sebagai sampel”.
Karena jumlah populasi telah diketahui, yakni jumlah karyawanRodalink
Karawang yang berjumlah 37 orang karyawan, maka untuk menentukan besaran
ukuran sampel dalam penelitian inidigunakan adalah metode random sampling
dengan teknik sampel jenuh.

3.6

Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis
Sebelum analisis data, terlebih dahulu perlu dilakukan uji coba instrumen.

Uji coba instrumen ini adalah untuk mengukur validitas dan reliabilitas instrumen
penelitian. Sejauh mana ketepatan instrumen yang akan digunakan sehingga
instrumen tersebut layak digunakan sebagai alat pengumpul data.
3.6.1 Uji Validitas
Uji validitas instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang
seharusnya diukur (Sugiyono,2016:168). Validitas merupakan derajat ketetapan
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antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan dayayang dapat dilaporkan
oleh peneliti.Penguji validitas instrumen dilakukan untuk menguji bahwa terdapat
kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi
pada objek yang diteliti Sugiyono (2016: 361).
Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu
karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test
(kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk
diukur. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang
dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek
penelitian.
Uji Validitas dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan variabel
Gaya Kepemimpinan (X), dan Kinerja(Y). Uji validitas instrumen dalam
penelitian ini dengan menggunakan metode pengujian validitas isi dengan analisis
item, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor butir instrumen dengan skor total.
Rumus koefisien product moment/pearsons (BambangS Soedibjo, 2013:
158).

r=

n(∑ XY ) − (∑ X ) − (∑ Y )

{n(∑ X ) − (∑ X ) }{n(∑ Y ) − (∑ Y ) }
2

2

2

2

Keterangan :
r = Koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total
Σ XY = Jumlah X dan Y
ΣX = Jumlah skor per item yang diperoleh oleh subjek uji coba
ΣY= Jumlah skor seluruh item yang diperoleh seluruh subjek uji coba
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ΣX2 = Jumlah kuadrat skor X
ΣY2 = Jumlah kuadrat skor Y
n

= Jumlah sampel
Hasil dari r hitung (r xy ), kemudian dibandingkan dengan harga r tabel, dengan

ketentuan: jika r hitung lebih besar dari r tabel maka butir item dianggap valid, dan bila
harga r hitung lebih kecil dari harga r tabel maka butir item dinyatakan tidak valid.
3.6.2 Uji Reliabilitas
Reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau
temuan. Karena realibilitas berkenaan dengan derajad konsistensi, maka bila ada
peneliti lain mengulangi atau mereplikasi dalam penelitian pada obyek yang sama
dengan metode yang sama maka akan menghasilkan data yang sama pula
Sugiyono (2016: 168).
Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan teknik belah dua (split half),
untuk keperluan itu maka butir-butir instrumen dibelah menjadi dua kelompok,
yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok instrumen genap, lalu skor data
tiap kelompok itu disusun sendiri dan selanjutnya skor total antara kelompok
ganjil dan genap dicari korelasinya (Sugiyono, 2016: 153).
Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji koefisien alpha ( α )
Cronbach yang dirumuskan sebagai :

α =

k  ∑ Vi 
1 −

k − 1 
Vt 

(Bambang S Soedibjo, 2013: 70)

dimana: k = jumlah butir; V i = varians dari butir ke-i ; V t = varians total butir
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Semakin besar koefisien α Cronbach yaitu mendekati nilai 1, maka
semakin reliabel alat ukur yang dibuat.Reliabilitas yang kurang dari 0,60
menunjukkan bahwa instrumen dianggap kurang baik, apabila disekitar 0,7
dikategorikan layak, sedangkan apabila lebih dari 0,80 dikatakan baik(Sekaran
dalam Bambang S Soedibjo 2013: 72).
3.6.3 Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif meliputi transformasi data ke dalam bentuk yang akan
memberikan informasi untuk menjelaskan sekumpulan faktor dalam situasi (Uma
Sekaran, 2006: 285). Dalam hal ini peneliti melakukan dengan analisis deskriptif
Frekuensi, sehingga diketahui frekuensi, persen, dan nilai serta kategori nilai.
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan
atau angka ringkasan dengan menggunakan cara cara atau rumus-rumus tertentu
(Hasan, 2010: 24). Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan
penghitungan komputasi program SPSS (Statistical Product and Service Solution)
karena program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta
sistem manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu
dekriptif dan kotak-kotak dialog sederhana, sehingga mudah dipahami cara
pengoperasiannya (Sugianto, 2007: 1). Pengolahan data meliputi kegiatan:
1. Pengeditan (Editing)
Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul,
tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada
pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi.
2. Pemberian Kode (Coding)
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Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk
dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka
atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau
data yang akan dianalisis.
3. Pemberian Skor (Skoring)
Yaitu pemberian nilai berupa angka pada jawaban pertanyaan untuk
memperoleh data kuantitatif. Dalam penelitian ini urutan pemberian skor
berdasarkan tingkatan jawaban yang diterima dari responden (Hasan, 2010: 24).
Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.Adapun penjelasannya
adalah sebagai berikutyaitu :
a. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang akan diteliti.
Dalam penelitian ini fenomena sosial yang akan diteliti ditetapkan secara
spesifik oleh peneliti sendiri, yang selanjutnya disebut variabel penelitian.
b. Dengan skala Likert variabel yang akan diteliti, diukur dari indikator–
indikator penunjuknya. Selanjutnya indikator ini dijadikan titik tolak untuk
menyusun item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang
kemudian dijawab oleh responden.
c. Jawaban atas pertanyaan atau pernyataan setiap instrumen yang menggunakan
Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat
negatif yang dapat berupa kata–kata serta untuk keperluan analisis secara
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kuantitatif. Jawaban diberi skor yang tinggi untuk yang sangat positif dan
yang terendah untuk yang sangat negatif (Sugiyono, 2016: 107).
Berdasarkan hal tersebut,jawaban atas instrumen penelitian ini dapat
dicontohkan sebagai berikut:
Tabel 3.2.
Nilai, Notasi dan Predikat Pernyataan Positif
Nilai
Notasi
Predikat
5
SS
Sangat Setuju
4
S
Setuju
3
KS
Kurang Setuju
2
TS
Tidak Setuju
1
STS
Sangat Tidak Setuju

Tabel 3.3.
Nilai, Notasi dan Predikat Pernyataan Negatif
Nilai
Notasi
Predikat
1
SS
Sangat Setuju
2
S
Setuju
3
KS
Kurang Setuju
4
TS
Tidak Setuju
5
STS
Sangat Tidak Setuju
Untuk memberikan gambaran hasil penelitian untuk setiap variabel yang
diteliti, maka ditentukan kategori penilaian berdasarkan skor nilai yang diperoleh
dari hasil kuesioner. Adapun cara menentukan kategori penilaian dimaksud adalah
sebagai berikut :
a. Menentukan bobot penilaian untuk setiap pilihan, dalam hal ini ditentukan
berdasarkan skala penilaian yaitu skala likert.
b. Menghitung skor nilai untuk setiap item pertanyaan, yaitu dengan cara
mengalikan bobot nilai dengan jumlah frekuensi (jumlah jawab responden
setiap alternatif jawaban tiap item pernyataan).
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c. Nilai terendah dan nilai tertinggi, dalam hal ini nilai terendah adalah jumlah
responden (jumlah responden 37, maka nilai terendah adalah 37). Sedangkan
nilai tertinggi adalah nilai terendah dikalikan dengan bobot nilai tertinggi yaitu
37 X 5 = 185. Dengan demikian nilai terendah adalah 37 dan nilai tertinggi
adalah 185.
d. Dikarenakan alternatif jawaban ada lima pilihan (sesuai dengan skala likert),
maka kategori penilaian juga harus ada lima, untuk itu langkah selanjutnya
adalah menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai tertinggi
hingga didapat lima ketegori penilaian. Jarak interval dapat dilakukan dengan
perhitungan sebagai berikut :
(N1 – N2 )
5

JI =
Keterangan :
JI = Jarak interval
N1 = Nilai tertinggi
N2 = Nilai terendah

NJI =
=

Nilai Tertinggi −Nilai Terendah
∑ Kriteria Pertanyaan

185−37
5

= 29.6
Berdasarkan perhitungan di atas, maka klasifikasi penilaian untuk setiap
pernyataan adalah sebagai berikut:
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai

37
66,6
96,2
125,8
155,4

-

66,6
96,2
125,8
155,4
185

Sangat Rendah
Rendah
Cukup Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
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4. Tabulating
Tabulasi yaitu memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur
angka-angka serta menghitungnya.
3.6.4 Rancangan Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisisregresi
linier sederhana. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh
yangmenyeluruh mengenai hubungan

gambaran

antara variabelindependen danvariabel

dependen untukkinerjapegawaibaik secara parsial maupun secara simultan.
Sebelum melakukan uji linier sederhana, metode mensyaratkan untukmelakukan
uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang terbaik (Ghozali, 2011: 105).
Tujuan pemenuhan asumsiklasik ini dimaksudkan agar variabel bebas
sebagaiestimator atasvariabelterikattidakbias.
1. UjiAsumsiKlasik
Sebelumdilakukan pengujiananalisis regresilinierberganda terhadap hipotesis
penelitian, maka terlebih dahuluperlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik
atas data yang akan diolah sebagai berikut:
a.

UjiNormalitas
Ujinormalitasbertujuan

untukmengujiapakah

dalammodel

variabelpenggangguatauresidualmemilikidistribusi
diketahuibahwauji

tdan

uji

regresi,

normal.Seperti
Fmengasumsikan

bahwanilairesidualmengikutidistribusinormal.Kalauasumsi

ini

dilanggarmakaujistatistikmenjaditidakvaliduntukjumlah
sampelkecil.Adaduacarauntukmendeteksiapakah

residual
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berdistribusinormalatautidakyaitudengananalisisgrafikdan

uji

statistik.

Untuk mengujiapakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji
statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Residual berdistribusi normal jika
memiliki nilai signifikansi >0,05(ImamGhozali,2013:160-165).
b.

UjiMultikolinieritas
MenurutImam

Ghozali

multikolinieritasbertujuanuntukmenguji
ditemukanadanyakorelasiantar

(2013:105-106)uji
apakahmodel

variabel

Untukmengujimultikolinieritasdengan

bebas(independen).

caramelihatnilai

masingvariabelindependen,jikanilai

regresi

VIF

VIF

masing<10,maka

dapatdisimpulkandatabebasdarigejalamultikolinieritas.
c.

UjiHeteroskedastisitas
Ujiheterokedastisitasbertujuanmenguji

apakahdalammodel

regresiterjadiketidaksamaanvariancedariresidualsatupengamatan
pengamatanyanglain.Adabeberapa

carayangdapatdilakukan

ke
untuk

melakukanuji heteroskedastisitas, yaitu ujigrafik plot, uji park,ujiglejser,dan
ujiwhite.Pengujian

padapenelitianini

Plotantaranilaiprediksivariabeldependen

menggunakanGrafik
yaituZPREDdengan

residualnyaSRESID.Tidakterjadi
heteroskedastisitasapabilatidakadapolayangjelas,serta

titik-titik

menyebar

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. (Imam Ghozali,2013:139-143).
d.

UjiAutokorelasi
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Ujiautokorelasi
linieradakorelasi

bertujuan

menguji

apakahdalam

antarakesalahanpengganggupada

model

periode

t

regresi
dengan

kesalahanpengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi,
maka

dinamakan

adaproblemautokorelasi(ImamGhozali,2013:110).

Padapenelitianini

untukmengujiadatidaknyagejala

autokorelasimenggunakanujiDurbin-Watson(DWtest).
Tabel 3.4.Pengambilankeputusanadatidaknyaautokorelasi
Hipotesis Nol
Tidakadaautokorelasipositif
Tidakadaautokorelasipositif
Tidakadakorelasinegatif
Tidakadakorelasinegative
Tidakadaautokorelasi,positif
ataunegatif

Keputusan
Tolak
NoDecision
Tolak
NoDecision
TidakDitolak

Jika
0<d<dl
dl≤ d≤ du
4–dl<d<4
4–du≤ d≤ 4–dl
du<d<4-du

Sumber:ImamGhozali,2013
2. UjiHipotesis
Pengujianhipotesispadapenelitianinimenggunakan
regresiliniersederhana.Analisisinidigunakan
pengaruhbeberapavariabelindependen

analisis
untukmengetahui

(X)terhadapvariabeldependen

(Y).

Analisis linier bergandadilakukan dengan uji koefisien determinasi,uji t,dan
ujiF.Model regresidalampenelitianinisebagai berikut:
Y=α+β.X
Keterangan:
Y=Kinerja
α=Konstanta
β=Koefisienregresivariable Independen
X=Gaya Kepemimpinan
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a.

Ujikoefisiendeterminasi(R2)
(R2)padaintinyamengukurseberapa

Koefisiendeterminasi
jauhkemampuanmodel

dalammenerangkanvariasivariabel

dependen.Nilaikoefisiendeterminasiadalah

antaranol

dansatu.

Nilai

2

R yangkecil

berarti

kemampuanvariabel-variabel

independendalammenjelaskanvariasivariabeldependen
terbatas.Nilaiyangmendekati
independenmemberikan

amat

satuberarti

hampirsemuainformasi

variabel-variabel
yang

dibutuhkan

untuk

memprediksi variasi variabel dependen (Dahlan, 2012: 37).
b.

Ujit
Tujuan dari uji parsial (uji t) adalah untuk mengetahui seberapa jauh
pengaruh darivariabelindependen (X)terhadapvariabel dependen (Y) secara
parsial. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakantingkat
signifikansi sebesar 0,05(α=5%) atau tingkat keyakinansebesar 0,95.Hipotesis
dirumuskansebagaiberikut:
Ho: β=0
Ha: β≠ 0
Pengaruh Gaya Kepemimpinan(X)terhadap Kinerja(Y).
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Ho:β≤0,tidakterdapatpengaruhpositifXterhadapY
Ha:β>0,terdapatpengaruhpositifXterhadapY
Ketentuandalampengujianiniadalahsebagaiberikut:
1) Jikatingkatsignifikansi≤5%, HoditolakdanHaditerima
2) Jikatingkat signifikansi≥5%, HoditerimadanHaditolak

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Dengan luas yang mencapai kurang lebih 1700 km2 dan letak geografis
perbatasan antara Jabodetabek dan Jawa Barat, serta menjadi pusat industri di
jawabarat,ditambah banyaknya daerah pegunungan menjadi potensi besar untuk
dunia pesepedahan,sehingga Rodalink memutuskan untuk membuka cabang di
karawang.
VISI:
Rodalink karawang dikembangkan untuk menjadi outlet sepeda sebagai
pilihan utama masyarakat karawang untuk membeli sepeda dan produk produk
yang berhubungan dengan sepeda.
MISI:
Rodalink karawang adalah outlet sepeda modern yang menyediakan
variasi produk secara lengkap dengan kenyamanan dan pelayanan terbaik,serta
menawarkan suasana yang bersahabat .
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STRUKTUR ORGANISASI :

SUPERVISOR

MEKANIK

ADMIN

SALES

Sumber : Rodalink Karawang, 2019

4.1.2 Gaya KepemimpinanPada Rodalink Karawang
Gaya kepemimpinan merupakan kunci utama dalam sebuah organisasi, hal
inidikarenakan

maju

mundurnya,

berkembang

tidaknyasuatu

organisasi

tergantungdari pola kepemimpinan dalam sebuah organisasi.Memang banyak
faktor yangmenyebabkan maju mundurnya suatu lembagaatau organisasi,
tergantung darimodal yang cukup, manajemen yang tertata, sumber daya manusia
yang memadai,danstruktur organisasi atau lembaga yang tertata dengan baik,
namun hal tersebutmasih tergantung bagaimana sosok kepemimpinan dalam
sebuah lembagatersebut.
Mengenai deskripsi pada variabel Gaya

Kepemimpinan, peneliti

mencantumkan 3 (tiga) dimensi, yaitu Kepemimpinan Otoriter, Kepemimpinan
Delefatif dan Kepemimpinan Partisipatif yang dapat dideskripsikan pada tabel di
bawah ini:
Menurut Sugiyono (2007:214) klasifikasi setiap indikator variabelX (Gaya
Kepemimpinan) dapat dihitung dengan langkah-langkah berikut:
Nilai tertinggi setiap indikator Gaya Kepemimpinan : 37 x 5 =185
Nilai terendah setiap indikator Gaya Kepemimpinan : 37 x 1 =37
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Jumlah kriteria pernyataan = 5
NJI =
=

Nilai Tertinggi −Nilai Terendah
∑ Kriteria Pertanyaan

185−37
5

= 29,6
Berdasarkan perhitungan di atas, maka klasifikasi penilaian untuk setiap
pernyataan adalah sebagai berikut:
Nilai
37 Nilai 66,6 Nilai 96,2 Nilai 125,8 Nilai 155,4 -

Untuk

mengetahui

66,6
96,2
125,8
155,4
185

pendapat

Sangat Tidak Baik
Tidak Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik

responden

mengenai

Gaya

Kepemimpinandapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:
1. Dimensi Kepemimpinan Otoriter
Responden memberikan pernyataan dari variabel X dengan dimensi
Kepemimpinan Otoriter, dengan pernyataan sebagai berikut:
Tabel 4.1
Dimensi Kepemimpinan Otoriter
SS
S
KS
TS
STS
No
Responden
F
% F
% F
%
F
%
F
%
1
0
0 17 46% 1
3% 19 51%
0
0
37
2
0
0 20 54% 1
3% 16 43%
0
0
37
3
0
0 27 73% 1
3% 9 24%
0
0
37
Jumlah Rata-rata
Sumber :Olah data (2019)

Skor
109
115
129
117,6667
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Rata-rata

pada

dimensi

Kepemimpinan

Otoritersebesar

117,6667terkategori cukup baik dalam rentang nilai 96.2 - 125.8. Maka dapat
disimpulkan bahwa untuk dimensi Kepemimpinan Otoriterpada Rodalink
Karawangcukup baik.
Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai dimensi
Kepemimpinan Otoriterdidapat skor rata-rata 117,6667. Adapun nilai yang kurang
dari rata-rata diantaranya pernyataan “Wewenangterpusat pada pimpinan”,
memiliki skor nilai 109, hal ini disebabkan responden yang memilih tidak setuju
lebih banyak karena beberapa respondenberpandangan bahwa pimpinan terkadang
memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada karyawan.
2. Dimensi Kepemimpinan Delegatif
Responden diberikan pernyataan dari variabel X (Gaya Kepemimpinan)
dengan dimensi Kepemimpinan Delegatifmemberikan pernyataan sebagai berikut:
Tabel 4.2
Dimensi Kepemimpinan Delegatif
SS
S
KS
TS
STS
Responden
Skor
No
F % F
%
F
%
F
% F %
4 0
0 24 65% 1 3% 12 32% 0
0
37
123
5 0
0 11 30% 6 16% 20 54% 0
0
37
102
6 0
0 15 41% 15 41% 7 19% 0
0
37
119
Jumlah Rata-rata
114,6667
Sumber :Olah data (2019)
Rata-rata

pada

dimensi

Kepemimpinan

Delegatifsebesar

114,6667terkategori cukup baik dalam rentang nilai 96.2 - 125.8. Maka dapat
disimpulkan bahwa untuk dimensi Kepemimpinan DelegatifpadaRodalink
Karawangcukup baik.
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Adapun nilai tersebut merupakan pernyataan yang memiliki nilai rendah
adalah “Keputusan lebih banyakdibuatoleh parabawahan”, memilikiskor nilai
102.Hal tersebut dikarenakan respondenyang menjawab tidaksetuju cukup banyak
karena responden memandangbahwa meski pimpinan memberikan kesempatan
pengambilan keputusan kepada bawahan, namun tetap keputusan final terdapat
pada pimpinan.
3.Dimensi Kepemimpinan Partisipatif
Responden diberikan pernyataan dari variabel X (Gaya Kepemimpinan)
dengan dimensi Kepemimpinan Partisipatif, dengan pernyataan sebagai berikut:
Tabel4.3
Dimensi Kepemimpinan Partisipatif
SS
S
KS
TS
STS
No
Responden Skor
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
7
0
0 18 49% 0
0% 19 51% 0
0
37 110
8
0
0 21 57% 0
0% 16 43% 0
0
37 116
9
0
0 28 76% 1
3% 8 22% 0
0
37 131
Jumlah Rata-rata
119
Sumber : Hasil Penelitian,2017 (Data diolah).
Rata-rata pada dimensi Kepemimpinan Partisipatifsebesar 119terkategori
cukup baik dalam rentang nilai 96.2 - 125.8. Maka dapat disimpulkan bahwa
untuk dimensi Kepemimpinan Partisipatifpada Rodalink Karawangcukup baik.
Adapun nilai tersebut merupakan pernyataan yang memiliki nilai rendah
adalah “Wewenangpimpinan tidak mutlak”, memilikiskor nilai 110.Hal tersebut
dikarenakan sebagian besar responden memandang bahwawewenangpimpinan
adalah mutlak.
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Berdasarkan hasil penelitian di atas dari keseluruhan jawaban responden
mengenai Gaya Kepemimpinan di rekap untuk dilihat skor total jawaban
responden dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.4
Rekapitulasi Skor
Skor yang Skor yang Kriteria
No
Uraian
ditargetkan
dicapai
Nilai
1 Wewenangterpusat pada pimpinan
96.2 - 125.8
109
Cukup
Keputusan selalu dibuatoleh
2
96.2 - 125.8
115
Cukup
pimpinan
Tidak adakesempatan bagi bawahan
3
96.2 - 125.8
129
Cukup
untuk memberikan saran
Pimpinan melimpahkan
4 wewenanglebih banyak
96.2 - 125.8
123
Cukup
kepadabawahan
Keputusan lebih banyakdibuatoleh
5
96.2 - 125.8
102
Cukup
parabawahan
Bawahan bebas menyampaikan
6
96.2 - 125.8
119
Cukup
gagasan dan ide
7 Wewenangpimpinan tidak mutlak
96.2 - 125.8
110
Cukup
Keputusan dibuat bersama antara
8
96.2 - 125.8
116
Cukup
pimpinan dan bawahan
Karyawan dilibatkan dalam program
9
96.2 - 125.8
131
Cukup
pengembangan perusahaan
Jumlah
1054
Rata-Rata
125
117,111111 Cukup
Sumber : Data Primer yang diolah
Nilai tertinggi secara keseluruhan

: 37 x 5 x 9 =1665

Nilai terendah secara keseluruhan

: 37 x 1 x 9 =333

Jumlah kriteria pernyataan = 5
NJI =
=

Nilai Tertinggi −Nilai Terendah
∑ Kriteria Pertanyaan

1665−333
5

= 266.4
Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator adalah sebagai berikut:
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Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai

333
599,4
865,8
1132,2
1398,6

-

599,4
865,8
1132,2
1398,6
1665

Sangat Rendah
Rendah
Cukup Baik
Tinggi
Sangat Tinggi

Dari perhitungan di atas terhadap tanggapan responden atas Gaya
Kepemimpinan pada Rodalink Karawang adalah mendapatkan jumlah skor
rekapitulasi total skor sebesar 1054. Hal ini termasuk kepada kategori cukup
baik.Dari hasil penelitian di atas bahwa variabel Gaya Kepemimpinan
menunjukkan dalam klasifikasi cukup baik berarti bahwa sikapyang ditunjukkan
oleh pimpnanRodalink Karawang sudah ideal dengan kebutuhan perusahaan.

4.1.3 KinerjaPada Rodalink Karawang
Kinerja

adalah

ukuran

keberhasilan

organisasi

dalam

mencapai

misinya.Hal ini berarti bahwa performance adalah sebuah tindakan yang dapat
dilihat, diamati serta dimungkinkan untuk mencapai hal-hal yang diharapkan
(tujuan).Kinerja juga dapat dikatakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan
kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya yang diperoleh selama periode
waktu tertentu.
Kinerja merupakan syarat utama bagi perusahaan dalam menghadapi
persaingan usaha serta peningkatan pendapatan perusahaan.Kinerja tenaga kerja
merupakan suatu kaitan antara output yakni hasil kerja dengan waktu yang
dibutuhkan untuk menghasilkan produk oleh seorang tenaga kerja. Kinerja
merupakan salah satu ukuran yang sering dipakai dalam menentukan efektivitas
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organisasi. Sebuah organisasi atau perusahaan tidak akan dapat berkembang
apabila kinerjakaryawannya juga tidak mengalami peningkatan apalagi dengan
semakin tingginya tingkat persaingan yang ada dalam dunia bisnis.
Mengenai deskripsi pada variabel kinerja, peneliti mencantumkan 5 (lima)
dimensi, yaitu kuantitas kerja, kualitas dari hasil, kerjasama, tanggung jawab dan
inisiatifyang dapat dideskripsikan pada tabel di bawah ini:
Menurut Sugiyono (2007:214) klasifikasi setiap indikator variabelY
(Kinerja) dapat dihitung dengan langkah-langkah berikut:
Nilai tertinggi setiap indikator Kinerja

: 37 x 5 =185

Nilai terendah setiap indikator Kinerja

: 37 x 1 =37

Jumlah kriteria pernyataan = 5
Jumlah kriteria pernyataan = 5
NJI =
=

Nilai Tertinggi −Nilai Terendah
∑ Kriteria Pertanyaan

185−37
5

= 29,6
Berdasarkan perhitungan di atas, maka klasifikasi penilaian untuk setiap
pernyataan adalah sebagai berikut:
Nilai
37 Nilai 66,6 Nilai 96,2 Nilai 125,8 Nilai 155,4 -

66,6
96,2
125,8
155,4
185

Sangat Tidak Baik
Tidak Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik

Untuk mengetahui pendapat responden mengenai Kinerjadapat dilihat
pada tabel-tabel sebagai berikut:
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1. Dimensi Kuantitas Kerja
Responden memberikan pernyataan dari variabel Y dengan Dimensi
Kuantitas Kerja, dengan pernyataan sebagai berikut:
Tabel 4.5
Dimensi Kuantitas Kerja
SS
S
KS
TS
STS
No
Responden Skor
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
1
0
0 25 68% 1
3% 11 30% 0
0
37
125
2
0
0 19 51% 2
5% 16 43% 0
0
37
114
Jumlah Rata-rata
119,5
Sumber :Olah data (2019)
Rata-rata pada Dimensi Kuantitas Kerjasebesar 150terkategori cukup baik
dalam rentang nilai 96.2 - 125.8. Maka dapat disimpulkan bahwa untukDimensi
Kuantitas Kerjapada Rodalink Karawangcukup baik.
Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai Dimensi
Kuantitas Kerjaterjangkaudidapat skor rata-rata 119.5. Adapun nilai yang kurang
dari rata-rata diantaranya pernyataan “Latar belakang pendidikan yang dimiliki
mendukung dalam peningkatan kinerja”, memiliki skor nilai 133, hal ini
disebabkan sebagaian besar responden memandang bahwa mereka cukup
memiliki latar pendidikan yang cukup baik.
2. Dimensi Kualitas Hasil Kerja
Responden memberikan pernyataan dari variabel Y dengan Dimensi
Kualitas Hasil Kerja, dengan pernyataan sebagai berikut:
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Tabel 4.6
Dimensi Kualitas Hasil Kerja
SS
S
KS
TS
STS
No
Responden Skor
F
% F
%
F
%
F
%
F
%
1
0
0 28 76% 2
5% 7 19%
0
0
37 132
2
0
0 23 62% 1
3% 13 35%
0
0
37 121
Jumlah Rata-rata

126,5

Sumber :Olah data (2019)
Rata-rata pada Dimensi Kualitas Hasil Kerjasebesar 139 terkategori cukup
baik dalam rentang nilai 96.2 - 125.8. Maka dapat disimpulkan bahwa
untukDimensi Kualitas Hasil Kerjapada Rodalink Karawangcukup baik.
Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai Dimensi
Kualitas Hasil Kerjadidapat skor rata-rata 139. Adapun nilai yang kurang dari
rata-rata diantaranya pernyataan “Saya memiliki motivasi untuk meningkatkan
kinerja”, memiliki skor nilai 132, hal ini disebabkan sebagaian besar responden
memandang bahwa motivasi mereka dalam bekerja harus ditingkatkan.
3. Dimensi Kerjasama
Responden memberikan pernyataan dari variabel Y dengan Dimensi
Kerjasama, dengan pernyataan sebagai berikut:
Tabel 4.7
Dimensi Kerjasama
SS
S
KS
TS
STS
Responden Skor
No
F
% F
%
F
%
F
%
F
%
1
0
0 18 49% 0
0% 19 51%
0
0
37 110
2
0
0 21 57% 0
0% 16 43%
0
0
37 116
Jumlah Rata-rata
Sumber : Olah data (2019)

113
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Rata-rata pada Dimensi Kerjasamasebesar 142terkategori cukup baik
dalam rentang nilai 96.2 - 125.8. Maka dapat disimpulkan bahwa untukDimensi
Kerjasama pada Rodalink Karawangcukup baik.
4. Dimensi Tanggung Jawab
Responden memberikan pernyataan dari variabel Y dengan Dimensi
Tanggung Jawab, dengan pernyataan sebagai berikut:
Tabel 4.8
Dimensi Tanggung Jawab
SS
S
KS
TS
STS
No
Responden Skor
F
% F
%
F
%
F
%
F
%
1
0
0 18 49% 0
0% 19 51%
0
0
37 110
2
0
0 21 57% 0
0% 16 43%
0
0
37 116
Jumlah Rata-rata
Sumber : Olah data (2019)
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Rata-rata pada Dimensi Tanggung Jawabsebesar 142terkategori cukup
baik dalam rentang nilai 96.2 - 125.8. Maka dapat disimpulkan bahwa
untukDimensi Tanggung Jawabpada Rodalink Karawangcukup baik.
5. Dimensi Inisiatif
Responden memberikan pernyataan dari variabel Y dengan Dimensi
Inisiatif, dengan pernyataan sebagai berikut:
Tabel 4.9
Dimensi Inisiatif
SS
S
KS
TS
STS
No
Responden Skor
F
% F
%
F
%
F
%
F
%
1
0
0 18 30% 0
2% 19 68%
0
0
37 110
2
0
0 21 36% 0
6% 16 58%
0
0
37 116
Jumlah Rata-rata
Sumber : Olah data (2019)

113
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Rata-rata pada Dimensi Inisiatifsebesar 142terkategori cukup baik dalam
rentang nilai 96.2 - 125.8. Maka dapat disimpulkan bahwa untukDimensi Inisiatif
pada Rodalink Karawangcukup baik.
Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai Dimensi
Kerjasamadidapat skor rata-rata 142. Adapun nilai yang kurang dari rata-rata
diantaranya pernyataan “Struktur job desain di perusahaan ini mendukung
peningkatan kinerja”, memiliki skor nilai 137, hal ini disebabkan sebagaian besar
responden memandang bahwa terkadang mereka bekerja tidak sesuai dengan job
description yang mereka miliki.
Tabel 4.10
Rekapitulasi Skor
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uraian
Kemampuan kerja yang saya miliki cukup
maksimal
Keahlian yang saya miliki baik
Latar belakang pendidikan yang dimiliki
mendukung dalam peningkatan kinerja
Saya memiliki sikap cukup baik dalam
bekerja
Saya memiliki motivasi untuk
meningkatkan kinerja
Saya melakukan pembelajaran dengan
maksimal untuk meningkatkan kinerja
Sumber daya di perusahaan ini mendukung
peningkatan kinerja
Perusahaan memberikan penghargaan atas
prestasi kerja
Struktur job desain di perusahaan ini
mendukung peningkatan kinerja
Jumlah
Rata-Rata

Sumber : Data Primer yang diolah

Skor yang
ditargetkan

Skor
yang
dicapai

Kriteria
Nilai

96.2 - 125.8

162

Cukup

96.2 - 125.8

154

Cukup

96.2 - 125.8

133

Cukup

96.2 - 125.8

147

Cukup

96.2 - 125.8

132

Cukup

96.2 - 125.8

139

Cukup

96.2 - 125.8

150

Cukup

96.2 - 125.8

138

Cukup

96.2 - 125.8

137

Cukup

130

1292
143.555 Cukup
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Nilai tertinggi secara keseluruhan

: 37 x 5 x 10 = 1850

Nilai terendah secara keseluruhan

: 37 x 1 x 10= 370

Jumlah kriteria pernyataan = 5
Nilai Tertinggi −Nilai Terendah
∑ Kriteria Pertanyaan

NJI =
=

1850−370
5

= 296

Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator adalah sebagai berikut:

Dari

Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai

370
666
962
1258
1554

-

perhitungan

di

atas

666
962
1258
1554
1850

Sangat Rendah
Rendah
Cukup Baik
Tinggi
Sangat Tinggi

terhadap

tanggapan

responden

atas

KinerjaRodalink Karawang adalah mendapatkan jumlah skor rekapitulasi total
skor sebesar 1292. Hal ini termasuk kepada kategori cukup baik.Dari hasil
penelitian di atas bahwa variabel Kinerja menunjukkan dalam klasifikasi cukup
baik berarti bahwa KinerjaRodalink Karawangcukup baik.
4.2
Pembahasan
4.2.1 Gaya Kepemimpinan dan Kinerja
4.2.1.1 Gaya Kepemimpinan pada Rodalink Karawang
Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda dalam
memimpin para pengikutnya, perilaku para pemimpin itu disebut dengan gaya
kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin untuk
mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau
kepribadian. Seorang pemimpin merupakan seseorang yang memiliki suatu
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program dan yang berperilaku secara bersama-sama dengan anggota-anggota
kelompok

dengan

mempergunakan

cara

atau

gaya

tertentu,

sehingga

kepemimpinan mempunyai peranan sebagai kekuatan dinamik yang mendorong,
memotivasi dan mengkordinasikan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
Terkait dengan Gaya Kepemimpinan dapat dilihat dari hasil pra survey
pada Rodalink Karawang yaitu dari data-data yang diperoleh di Rodalink
Karawang menunjukkan bahwa pimpinan atau atasan kurang aktif dalam upaya
memotivasi

karyawannya

untuk

meningkatkan

kinerjanya

dan

terdapat

ketidakharmonisan diantara karyawan dengan pimpinan serta menurunnya tingkat
produktivitas kerja penjualan Rodalink Karawang dikarenakan karyawan tidak
kompeten dibidangnya.
4.2.1.2 Kinerja pada Rodalink Karawang
Kinerjaadalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan
selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan
berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria
yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.
Indikator permasalahan yang terjadi didalam lingkungan kerja Rodalink
tersebut terlihat pada: tingginya tingkat absensi sampai dengan 15 persen (15%),
menurunnya tingkat keakraban terhadap pelanggan tetap, turunnya kinerja kerja
karyawan ditunjukkan banyaknya laporan kerja bulanan yang tertunda dibulan
berikutnya, ketidakharmonisan diantara karyawan dengan pimpinan serta
menurunnya

tingkat

produktivitas

kerja

penjualan

Rodalink

Karawang
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dikarenakan karyawan tidak kompeten dibidangnya. Disini pimpinan perlu
mengetahui apa yang menjadi kebutuhan keryawannya terutama dalam hubungan
antara karyawan tersebut dengan pekerjaanya sehingga peningkatan kinerja akan
terjadi.
4.2.2 Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja KaryawanRodalink
Karawang
Untuk menganalisis pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap KinerjaPada
Rodalink Karawang digunakan suatu metode analisis yang disebut dengan analisis
regresi linier sederhana.Sebelum ditentukan pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen, maka ditentukan terlebih dahulu uji validitas dan uji
reliabilitas.
1. Uji Validitas danUji Reliabilitas
a. Uji

validitas

akan

menguji

masing-masing

digunakandalampenelitianini,dimana
penelitianmemuat18

yang

keseluruhanvariabel

pernyataanyang

responden.Adapunmetodeyang

variabel

harusdijawaboleh

sering

digunakanuntuk

memberikanpenilaian terhadapvaliditaskuesioner adalah korelasi produk
momen

(momentproductcorrelation,pearsoncorrelation)

setiapbutirpertanyaandenganskor
disebutsebagaiinteritem-totalcorrelation.

total,sehingga

antara

skor
sering

Ketentuan

validitasinstrumensahihapabilarhitung lebihbesardarirkritis (0,30) atau bila
korelasitiapvariabelpositif danbesarnya 0,3ke atas maka variabeltersebut
merupakanconstructyangkuat.
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b. Reliabilitas

instrumen

adalah

hasil

pengukuran

yangdapat

dipercaya.Reliabilitasinstrumendiperlukan untukmendapatkan data sesuai
dengan

tujuan

pengukuran.

ujireliabilitas

dengan

Untukmencapaihal

tersebut,dilakukan

menggunakan

AlphaCronbach’sdiukurberdasarkanskalaAlphaCronbach’s0

metode
sampai1.

Skala itudikelompokke dalamlima kelasdengan reng yang sama, maka
ukuran kemantapan alpha dapat diinterprestasikan sebagai berikut:
1)Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20, berarti kurangreliabel
2)Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliabel
3)Nilai alpha Cronbach 0,42 s.d. 0,60, berarti cukupreliabel
4)Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel
5)Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliabel.
Reliabilitas

suatu

konstruk

variabel

dikatakan

baik

jika

memilikinilaiAlphaCronbach’s>dari 0.60.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka hasil pengujian validitas
danKepemimpinan Delegatifadalah sebagai berikut:
1) Uji Validitas danReliabilitas VariabelGaya Kepemimpinan(X)
Tabel4.11
HasilUjiValiditas VariabelGaya Kepemimpinan
No
X1
X2
X3
X4
X5
X6

Gaya Kepemimpinan
Validitas
0.362
0.617
0.355
0.351
0.364
0.316

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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X7
X8
X9

Valid
Valid
Valid

0.516
0.576
0.303

DarihasilTabel4.9diperolehbahwa 9(sembilan) indikator pernyataanGaya
Kepemimpinanyang

digunakanuntukmengukur

variabeladalahvalidkarenanilaiCorrectedItem–

Total

Correlationlebih

besar

dibanding0,3.
Tabel4.12
HasilUjiReliabilitas VariabelX Gaya Kepemimpinan
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.661

Berdasarkan

10

pengujianGaya

Cronbach’sAlphasebesar0,764yang

Kepemimpinandiatas,

berartibahwakonstruk

merupakandimensivariabelGaya

2) Uji Validitas danReliabilitas VariabelKinerja (Y)
Tabel4.13
HasilUjiValiditas VariabelKinerja
Kinerja

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8

Validitas
0.481
0.650
0.357
0.406
0.359
0.482
0.588
0.350

pernyataanyang
Kepemimpinan

(X)adalahreliabel.KarenaangkaCronbach’sAlpha0,661>dari 0,60.

No

nilai

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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Y9
Y10

0.411
0.312

Valid
Valid

DarihasilTabel4.11diperolehbahwa

10

(sepuluh)

pernyataanKinerjayang

indikator

digunakanuntukmengukur

variabeladalahvalidkarenanilaiCorrectedItem–

Total

Correlationlebih

besar

dibanding0,3.
Tabel4.14
HasilUjiReliabilitas VariabelYKinerja
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.699

Berdasarkan

11

pengujianKinerjadiatas,

Cronbach’sAlphasebesar0,682yang

nilai

berartibahwakonstruk

pernyataanyang

merupakandimensivariabelKinerja
(Y)adalahreliabel.KarenaangkaCronbach’sAlpha0,699>dari 0,60.
2. Uji Normalitas
Uji

normalitasdata

dengan

Kolmogorov-Smirnov,

asumsi

data

dikatakannormaljika,variabelmemilikinilaisignifikansilebihdari
0,05.Berikutadalah hasilpengujian denganmenggunakanpendekatan KolmogorovSmirnov:
Tabel4.15
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
a
Normal Parameters

Mean
Std. Deviation

37
.0000000
3.00467334
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Most Extreme Differences

Absolute
Positive
Negative

.108
.096
-.108
.655
.785

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan

tabel

One

–Sample

Kolmogorov

Smirnov

Test

dapatdisimpulkan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan dan Kinerja berdistribusi
normal.
3. HasilUji RegresiLinierSederhana
Analisis regresi linearsederhana digunakandalam penelitian ini dengan
tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap
variabelterikat.

Perhitungan

statistik

dalam

analisis

regresi

linear

sederhanayangdigunakan dalam penelitian iniadalah denganmenggunakan bantuan
programkomputer SPSSfor Windows versi 16.0. Ringkasan hasilpengolahan data
dengan menggunakan programSPSStersebut adalah sebagai berikut :
Tabel4.16
HasilUjiRegresiLinierSederhana
a

Coefficients

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
Gaya Kepemimpinan

Std. Error

11.722

4.126

.623

.144

Coefficients
Beta

t

.591

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber:Dataprimerdiolah dengan SPSS 16.0,2019
Darihasiltersebutapabiladitulisdalambentukstandardizeddari
persamaanregresinya adalah sebagai berikut:

Sig.

2.841

.007

4.331

.000
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Y =11.722+ 0,623X
Dimana:
Y

=Kinerja

X

=Gaya Kepemimpinan

a. Konstanta

sebesar11.722

menyatakan

bahwa

jika

variabel

independendianggapkonstan,maka rata-rataKinerja sebesar 11.722.
b. Koefisien regresi(Gaya Kepemimpinan dan Kinerja) dari perhitungan linier
sederhanadapat dilihatsebesar0,623hal ini berarti setiap ada peningkatGaya
Kepemimpinansebesar1karyawanmaka

Kinerjaakanmeningkatsebesar

0,623.Gaya Kepemimpinandan Kinerja terjadi hubungan positif.

4. HasilUji Hipotesis
Uji hipotesisdimaksudkan untuk mengetahui seberapajauh pengaruh satu
variabel independen (Gaya Kepemimpinan)secaraindividualdalam menerangkan
variabel dependen (Kinerja).Hasilujihipotesis padapenelitian inidapat dilihat
padatabel 4.13.
Ho : b=0 : Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap
Kinerja.
Ha: b>0 : Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap
KinerjaKaryawan.
HasilpengujiandenganSPSSdiperolehuntuk

variabelX(Gaya

Kepemimpinan)diperolehnilaithitung =4.331dengan tingkat signifikansi 0.004.
Dengan

menggunakan

signifikansi0,05,nilaisignifikansitersebutberadadibawahtaraf

batas

80

5%(0,004<0,05)yangberartiHoditerimadanHaditolak, dan t-tabel sebesar 1,98009,
jadi

diperoleh

t-hitung

>t-tabel

(4.331>1,98009).Dengan

demikian,

makaHipotesisditerima.

1. HasilUji Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien
kemampuan

determinasi

(R²)

model

dalam

pada intinyamengukur
menerangkan

dependen.Nilaikoefisiendeterminasiadalahantara

seberapa

jauh

variasivariabel

noldansatu.Nilaikoefisien

determinasi dapat dilihatpadatabel 4.17 dibawahini:
Tabel4.17
HasilUjiKoefisien Determinasi(R²) ModelSummaryb
Model Summary

Model
1

R
.591

R Square
a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.349

.330

3.04729

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan

DarihasilTabel4.15dapatdiketahuibahwakoefisiendeterminasi
sebesar0,349danAdjustedRsquaresebesar0,330.Haliniberarti 34.9 %

Kinerja

dapatdijelaskanoleh variabelGaya Kepemimpinan,sedangkansisanyayaitu65.1%
Kinerja dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak ditelitidalam
penelitian ini.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Basri, A. Rahman Lubis, Mirza Tabrani (Basri , A. Rahman
Lubis, Mirza Tabrani Dinas PertanianTanaman Pangan Aceh. 2015) Dinas
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Pertanian Tanaman Pangan Aceh. 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
motivasi, kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh secara simultan
maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan, kemudian motivasi,
kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh secara simultan maupun parsial
berpengaruh terhadap kinerja Dinas.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diselaraskan dengan
permasalahan yang diteliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Gaya Kepemimpinan pada Rodalink Karawang termasuk kepada kategori
cukup baik. Dari hasil penelitian di atas bahwa variabel Gaya
Kepemimpinan menunjukkan dalam klasifikasi cukup baik berarti bahwa
sikap yang ditunjukkan oleh pimpnan Rodalink Karawang sudah ideal
dengan kebutuhan perusahaan,karna karyawan dilibatkan dalam program
pengembangan perusahaan.
2. Tanggapan responden atas Kinerja Rodalink Karawang termasuk kepada
kategori cukup baik. Dari hasil penelitian di atas bahwa variabel Kinerja
menunjukkan dalam klasifikasi cukup baik,karena kemampuan kerja para
karyawan cukuk memadai.

5.2 Saran
Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba
memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna
diantaranya :
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1. Menurut

hasil

dari

tanggapan

responden

mengenai

variabel

gaya

kepemimpinan, terdapat indicator yang nilainya paling rendah yaitu indikator
keputusan lebih banyakdibuatoleh parabawahan.Kepada pimpinan Rodalink
Karawang untuk memperhatikan kepemimpinan transformasional yang
diterapkan

karena

kepemimpinan

transformasional

pada

perusahaan

mempunyai pengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan Rodalink
Karawang. Hal yang perlu diperhatikan seperti memberikan dorongan kepada
karyawan dalam mengambil keputusan dan karyawan dapat melibatkan diri
sepenuhnya dalam melaksanakan tugas yang diberikan dengan memberikan
panutan kepada karyawannya.
2. Menurut hasil dari tanggapan responden mengenai variabel kinerja, terdapat
indikator yang nilainya paling rendah yaitu indikator saya memiliki motivasi
untuk meningkatkan kinerja. Dalam hal ini Rodalink Karawang disarankan
untuk membuat lingkungan diperusahaan terasa seperti tempat yang tidak
begitu dibuat terlalu formal dalam arti tempat bekerja yang menyenangkan
dengan tidak terlalu banyaknya tuntutan yang dapat membuat karyawan tidak
termotivasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan, selain itu disarankan
untuk memberikan kesempatan dalam memberikan pendapatnya dalam suatu
rapat atau lain nya sehingga karyawan merasa dihargai dan berguna bagi
perusahaan sehingga dapat memberikan motivasi bagi dirinya untuk terus
menigkatkan kinerjanya.
3. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencari
dan membaca referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian
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selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang
baru terkait dengan variabellain yang mempengaruhi kinerja yang tidak diteliti
oleh penulis seperti kompensasi, motivasi kerja dan disiplin kerja.
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Lampiran Data Ordinal
No. Responden
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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18
19
20
21
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23
24
25
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Gaya Kepemimpinan (X1)
5
6
7
8
2
3
2
4
2
3
4
4
2
3
2
4
2
2
2
2
2
3
4
2
4
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
4
4
4
4
3
3
2
4
2
3
4
4
2
4
2
2
4
3
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
2
4
2
4
4
2
4
2
4
4
4
4
4
2
2
4
2
2
2
4
2
2
3
3
2
4
2
3
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
2
4
4
4
4
2
4
2
4
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
3
2
2
4
2
4
4
4
2
2
4
4
4
4
4
4
3
4
4

9
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
2
2
2
4
2
2
4
4
2
3
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Skor
29
30
25
26
27
29
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Kinerja (Y)
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28
31
31
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PENGANTAR PENGISIAN KUISIONER

Tasikmalaya, 2019
Perihal
Lampiran

: Permohonan Pengisian Kuisioner
: Satu Berkas

Kepada Yth

: Karyawan Rodalink Karawang

Assalamu’alaikum wr. Wb.
Dalam

rangka

penyelesaian

tugas

Skripsiyang

berjudul

“Gaya

Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan Rodalink Karawang”, saya mohon
bantuan kiranya Bpk./Ibu dapat menjawab beberapa pertanyaan yang telah
disediakan. Jawaban Bpk./Ibu diharapkan objektif artinya diisi sesuai kondisi
yang sebenarnya.
Kuisioner ini bukan test psikologi dari pihak manapun, untuk itu
Bapak/Ibu tidak perlu takut atau ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang
sejujurnya. Artinya semua jawaban yang diberikan oleh Bpk / Ibu adalah sesuai
dengan kondisi yang dirasakan. Oleh karena itu, data dan identitas akan dijamin
kerahasiahannya dan tidak akan mempengaruhi status Bapak/Ibu sebagai
karyawan di perusahaan ini.Demikianlah pengantar ini dibuat, atas perhatian,
bantuan dan kerjasama Bapak / Ibu Saya ucapkan Terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Herin Ramjani

Karakteristik Responden:

1. Jenis kelamin

:(

)

1. Laki-laki
2. Perempuan
2. Pendidikan

:(

)

1. SMA/Sederajat
2. Diploma
3. D.IV/S.1
4. S.2
3. Masa Kerja

:(

)

1. Kurang dari 3 tahun
2. Antara 3 – 5 tahun
3. Lebih dari 5 tahun

Petunjuk Pengisian :
1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bpk./Ibu untuk menjawab
seluruh pertanyaan yang disediakan.
2. Berikanlah Bapak/Ibu silang (X) pada salah satu kondisi yang sesuai menurut
Bapak/Ibu.
Alternatif jawaban ada lima kemungkinan, yaitu:
SS
= Sangat Setuju
S
= Setuju
KS
= Kurang Setuju
TS
=Tida k Setuju
STS
= Sangat Tidak Setuju

No

Pernyataan

SS

Gaya Kepemimpinan (X)
1
2
3

Wewenangterpusat pada pimpinan
Keputusan selalu dibuatoleh pimpinan
Tidak adakesempatan bagi bawahan
memberikan saran

4

Pimpinan melimpahkan wewenanglebih banyak
kepadabawahan
Keputusan lebih banyakdibuatoleh parabawahan
Bawahan bebas menyampaikan gagasan dan ide

5
6

untuk

S

KS

TS

STS

7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wewenangpimpinan tidak mutlak
Keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan
bawahan
Karyawan
dilibatkan
dalam
program
pengembangan perusahaan
Kinerja (Y)
Saya kurang tanggap terhadap instruksi pimpinan
Saya kurang mampu menyelesaikan pekerjaan tepat
waktu
Kerapihan hasil kerja saya utamakan di Perusahaan
ini
Ketelitian hasil kerja saya utamakan di Perusahaan
ini
Kerjasama terjalin dengan baik antara pimpinan
dan bawahan
Kekompakan kerja menjadi prioritas di Perusahaan
ini
Hasil kerja yang dicapai dapat dipertanggung
jawabkan
Pimpinan
memberikan
kesempatan
dalam
pengambilan keputusan kepada karyawan
Karyawan diberi kesempatan menuangkan ide-ide
untuk kemajuan Perusahaan
Pimpinan memberikan kesempatan karyawan untuk
mengembangkan kreativitas dalam bekerja

LampiranUjiNormalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

37
a

Normal Parameters

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.0000000
3.00467334

Absolute

.108

Positive

.096

Negative

-.108

Kolmogorov-Smirnov Z

.655

Asymp. Sig. (2-tailed)

.785

a. Test distribution is Normal.

Variables Entered/Removed

b

Variables
Model

Variables Entered

1

Gaya

Removed

Method
. Enter

a

Kepemimpinan

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Kinerja

Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square
.591

a

Adjusted R Square

.349

Estimate

.330

3.04729

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan

b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Regression

174.179

1

174.179

Residual

325.010

35

9.286

Total

499.189

36

Sig.

18.757

.000

a

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan
b. Dependent Variable: Kinerja

a

Coefficients

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
Gaya Kepemimpinan

a. Dependent Variable: Kinerja

Std. Error

11.722

4.126

.623

.144

Coefficients
Beta

t

.591

Sig.

2.841

.007

4.331

.000

