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ABSTRAK 

Ai Siti Rukmanah, NPM: 4122.4.16.11.0005, Judul: “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) 

Bandung”. Pembimbing: Riki Nugraha,MM. 

 

Sumber daya manusia (pemimpin dan karyawan) merupakan kebutuhan utama 

untuk dapat menjalankan segala kegiatan yang ada diberbagai bidang organisasi dalam 

perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan, seorang pemimpin perlu 

memperhatikan gaya kepemimpinannya karena gaya kepemimpinan memiliki peranan 

yang penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kinerja 

karyawan PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian survey dan 

pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket) yang berupa pernyataan tertulis 

yang diberikan kepada responden. Penelitian ini menggunakan analisis linear 

sederhana dan mengambil data dari 35 responden dari angket yang telah di sebarkan. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukan bahwa secara simultan dan parsial 

variabel Gaya Kepemimpinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja 

karyawan. 

 

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan, Penelitian 

Explanatory, Kinerja Karyawan. 



 

ABSTRACT 

Ai Siti Rukmanah, NPM: 4122.4.16.11.0005, Title: ”The Impluence of Leadership 

Style of The Performance of Employees in PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) 

Bandung”. Adviser: Riki Nugraha, M.M. 

 

Human resources (leaders and employees) is an essential requirement for 

company to be able to run all the activities that exist in various areas of the 

organization within the company. in a implementation the function of leadership, a 

leader needs to pay attention to his style of leadership because leadership style has an 

important role in influencing the performance of employees. The study aims to 

understand and analyzed leadership style and influence on the performance of 

employees PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung. The kind of this research is a 

quantitative research using a method research survey and collecting data using the 

questionnaire (inquiries) in the form of a written statement given to the respondents. 

This research uses analysis linear simple by SPSS versi 25 for windows and took the 

data from 35 respondents of inquiries have been in spread. Based on the analysis 

showed that the leadership style has a significant influence simultaneously and partialy 

on employee performance. 

 

Keywords: Human Resources, Leadership Style, Explanatory Research, Employee 

Performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan ialah suatu tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi barang 

atau jasa. Hal ini disebabkan karena ‘kebutuhan’ manusia tidak bisa digunakan secara 

langsung dan harus melewati sebuah ‘proses’ di suatu tempat, sehingga inti dari 

perusahaan adalah ‘tempat melakukan proses’ sampai bisa langsung digunakan oleh 

manusia. 

Pengertian perusahaan secara umum menurut (Prishardoyo, 2012:48)adalah 

perusahaan negara yang komposisi modalnya dimiliki oleh negara. Kegiatan usaha 

perusahaan umum bersifat melayani kepentingan umum dalam bidang produksi, 

distribusi, maupun konsumsi. 

Perusahaan menurut (Kansil, 2002:2) adalah setiap bentuk badan usaha yang 

menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, 

bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara indonesia untuk tujuan memperoleh 

keuntungan atau laba. 

Menurut UU No.8 Tahun 1997, Pasal 1 (1) perusahaan adalah setiap bentuk 

usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh 

keuntungan atau laba bersih, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun 
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badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan 

dan berkedudukan dalam wilayah negara RI. 

Menurut (House; Yukl 2009:4) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah 

kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat oranglain 

mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Jadi 

dari pendapat House dapat dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan cara 

mempengaruhi dan memotivasi orang lain agar orang tersebut mau berkontribusi untuk 

keberhasilan organisasi. 

Sedangkan menurut (Stogdil; stonner, 2003:161) Kepemimpianan adalah suatu 

proses mengarahkan dan mempengaruhi yang berkaitan dengan pekerjaan dan anggota 

kelompok, dari pendapat Stogdil dapat ditarik suatu pendapat bahwa kepemimpinan itu 

merupakan upaya dalam mempengaruhi dan mengarahkan suatu kelompok. 

Menurut (Sutikno, 2014:16) kepemimpinan dalam organisasi diarahkan untuk 

mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, agar mau berbuat seperti yang 

diharapkan ataupun diarahkan oleh orang lain yang memimpinnya. 

Di kutip dalam Priansa menurut (Benardin; Russel, 2014:270) 

menyatakan bahwa, “Kinerja merupakan hasil yang diproduksi oleh fungsi pekerjaan 

tertentu atau kegiatan – kegiatan pada pekerjaan tertentu selama periode waktu tertentu. 

Hasil kerja tersebut merupakan hasil dari kemampuan, keahlian, dankeinginan yang 

dicapai.” 
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Menurut (Milkovich; Boudreau, 2014:270) menyatakan bahwa, “Kinerja adalah 

tingkat dimana karyawan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan syarat–syarat 

yang telah ditentukan.” 

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan para ahli, penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa kinerja adalah sebuah prestasi sebagai hasil kerja yang 

ditampilkan karyawan sesuai tugas dan fungsinya sehingga dapat menghasilkan tujuan 

bersama. Prestasi kerja tersebut dapat berupa pencapaian kesuksesan individu ataupun 

organisasi yaitu tercapainya visi dan misi. 

Selain itu (Wibowo, 2012:87) mengemukakan bahwa kinerja yang efektif dalam 

pekerjaan  adalah hasil dari melakukan sesuatu hal yang benar pada waktu yang tepat 

(doing the right things at the right time), atau hal yang benar untuk pekerjaan spesifik 

(the right things for the specific job at the spesifik point in time). 

PT. Sukses Muda Indonesia atau disingkat SMI merupakan salah satu penggerak 

jasa yang memiliki perkembangan yang cukup pesat dalam jasa trainer. Karyawan 

dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan 

efisien. Keberhasilan karyawan dapat diukur melalui banyaknya konsumen, kepuasan 

konsumen, berkurangnya jumlah keluhan dan tercapainya target yang optimal. 

Kinerja karyawan PT.  Sukses Muda Indonesia Bandung juga dapat diukur 

melalui penyelesaian tugasnya secara efektif dan efisien serta melakukan peran dan 
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fungsinya dan itu semua berhubungan linear dan berhubungan positif bagi keberhasilan 

suatu perusahaan.  

Pemimpin dalam memotivasi dan mengarahkan karyawan hendaknya memiliki 

ciri khas atau tertentu dalam proses kepemimpinannya, karena kepemimpinan 

mencerminkan tindakan seorang pemimpin dalam memotivasi, mengarahkan dan 

mempengaruhi karyawannya. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menggunakan 

gaya kepimpinannya secara tepat agar secara langsung dapat memotivasi bawahannya 

sehingga produktivitasnya pun tinggi. 

Menurut Hersey dan Blanchard apabila gaya kepemimpinan yang dipakai tepat 

maka hal itu tidak hanya menimbulkan motivasi bagi para bawahan melainkan juga 

membantu para bawahan untuk menjadi “matang”. Perusahaan menggunakan 

penghargaan atau hadiah dan ketertiban sebagai alat untuk memotivasi karyawannya. 

Gaya kepemimpinan yang tepat akan menimbulkan motivasi seseorang untuk 

berprestasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas dan pentingnya gaya kepemimpinan yang 

sesuai dengan harapan pegawai, dan kinerja dalam menentukan keberhasilan kinerja 

pegawai, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dangan judul : 

“PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PT. SUKSES MUDA INDONESIA (SMI) BANDUNG” 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

Terdapat faktor yang dapat menyebabkan menurunnya kinerja karyawan yaitu adanya 

masalah personal karyawan yang menghambat karyawan dalam menyelesaikan suatu 

tugas. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi rumusan 

masalah mengenai gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Gaya Kepemimpinan pada karyawan PT. Sukses Muda 

Indonesia (SMI) Bandung? 

2. Bagaimana pengaruh Kinerja terhadap karyawan PT. Sukses Muda 

Indonesia (SMI) Bandung? 

3. Bagaimana  pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja karyawan  PT. 

Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Mengetahui Gaya Kepemimpinan PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) 

Bandung. 

2. Mengetahui Kinerja karyawan PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung 

3. Mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja karyawan PT. 

Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

Adapun Kegunaan penelitian yang akan dibuat peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan 

dan wawasan di bidang manajemen sumber daya manusia. 

2. Bagi Universitas Winaya Mukti 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pijakan dan referensi pada 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

3. Bagi PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai 

sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi 

dalam proses kepemimpinan serta dapat bermanfaat sebagai bahan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan. 
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1.4.2  Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kegunan sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan 

dan wawasan di bidang manajemen sumber daya manusia khususnya mengenai 

gaya kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagi Universitas Winaya Mukti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di 

perpustakaan Universitas Winaya Mukti juga dapat dijadikan bahan referensi 

bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama. 

3. Bagi PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna 

dalam upaya peningkatan kinerja karyawan di perusahaan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1  Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Gaya Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam suksesnya suatu 

organisasi serta manajemen yang mengarahkan kerja para anggota organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang baik diyakini mampu mengikat, 

mengharmonisasi, serta mendorong potensi sumber daya organisasi agar dapat 

bersaing secara baik. Hal ini merupakan faktor manusiawi yang mengikat sebagai suatu 

kelompok bersama dan memotivasi mereka dalam pencapaian tujuan.Kegiatan-

kegiatan manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan 

keputusan merupakan sebuah kepompong yang tidur (tidak aktif) sampai pimpinan 

bertindak untuk menghidupkan motivasi dalam setiap orang dan mengarahkan mereka 

mencapai tujuan. 

Kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap usaha-

usaha semua orang yang dipimpin dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin yang 

efektif akan selalu berusaha agar kehendaknya diterima dan dirasakan oleh seluruh 

anggota kelompok sebagai kehendaknya juga. Tanpa bimbingan dari pemimpin, maka 

hubungan antara tujuan perseorangan dan tujuan organisasi menjadi renggang. 

Keadaan ini menimbulkan situasi dimana perseorangan bekerja untuk mencapai 
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tujuanpribadinya, sementara itu keseluruhan organisasi menjadi tidak efisien dalam 

pencapaian sasaran-sasarannya.  

Kepemimpinan menurut Kerlinger adalah kemampuan tiap pimpinan di dalam 

mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya sedemikian rupa sehingga para 

bawahannya bekerja dengan gairah, bersedia bekerjasama dan mempunyai disiplin 

tinggi, dimana para bawahan diikat dalam kelompok secara bersama-sama dan 

mendorong mereka ke suatu tujuan tertentu. 

Selanjutnya kepemimpinan menurut Susilo adalah keseluruhan aktivitas dalam 

rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan 

yang memang diinginkan bersama.Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk 

mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya agar bawahannya untuk mencapai 

tujuan organisasi yang telah disepakati sebelumnya secara sukarela. 

Kepemimpinan merupakan bagian penting dalam organisasi maupun 

perusahaan dimana organisasi tersebut tersusun atas dasar pembagian fungsi-fungsi 

yang berbeda yang harus dilaksanakan. Adanya perbedaan peranan atau tugas bagi tiap 

individu dalam organisasi merupakan penentu adanya kepemimpinan. Adanya 

berbagai peranan dan tugas mengakibatkan perlunya pengaturan dan koordinasi yang 

dilakukan oleh pemimpin. Perkataan pemimpin memiliki berbagai pengertian.Oleh 
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karena itu, pemimpin merupakan dampak interaktif dari faktor individu atau 

pribadidengan faktor situasi. 

Menurut (Robbins, 2014:15) kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan.Menurut Indriyo 

Gitosudarmo dan I Nyoman Sudita di kutip dalam (Sunyoto,2012:34) kepemimpinan 

adalah sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk 

mencapai tujuan dalam situasi tertentu.  

Menurut Hersey dan Blanchart di kutip dalam (Sunyoto,2012:34) 

kepemimpinan adalah setiap upaya seseorang yang mencoba untuk mempengaruhi 

tingkah laku atau kelompok, upaya untuk mempengaruhi tingkah laku ini bertujuan 

mencapai tujuan perorangan, tujuan teman, atau bersama-sama dengan tujuan 

organisasi yang mungkin sama atau berbeda. 

Fairchild dikutip dalam (Arifin, 2012:1) mengartikan pemimpin dalam 

pengertian luas sebagai seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah 

laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau mengontrol usaha 

atau upaya orang lain, melalui prestise kekuasaan atau posisi.Pengertian sempit 

didefinisikan sebagai seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas 

persusasifnya, dan akseptensi (penerimaan) secara suka rela oleh 

pengikutnya.kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan mempengaruhi orang-orang 

agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
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Jika memperhatikan beberapa definisi kepemimpinan di atas, terlihat bahwa 

kepemimpinan adalah bagian penting dari manajemen, tetapi bukan semuanya. 

Sehingga dalam hal ini para manajer harus merencanakan dan mengorganisasikan, 

tetapi peran utama pemimpin adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan dengan baik. 

Pemimpin yang baik harus dipandang sebagai peran khusus atau proses 

pemberian pengaruh. Proses yang disengaja dari seseorang untuk menekankan 

pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk membimbing, membuat struktur, 

memfasilitasi aktivitas, dan hubungan di dalam kelompok atau organisasi. 

2.1.2 Teori Kepemimpinan 

Sehubungan dengan teori kepemimpinan, (Arifin, 2012:25-39) mengemukakan 

beberapa para ahli manajemen mengenai timbulnya seorang pemimipin, teori yang satu 

berbeda dengan teori yang lainnya. Diantara berbagai teori mengenai lahirnya 

pemimpin ada tiga diantaranya yang paling menonjol sebagai berikut: 

1. Teori Genetik. 

Penganut teori ini berpendapat bahwa, “pemimpin itu dilahirkan 

bukandibentuk” (leaders are born and not made). Pandangan teori ini bahwa,seseorang 

akan menjadi pemimpin karena keturunan atau ia telah dilahirkandengan “membawa 

bakat” kepemimpinan. 
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Teori keturunan ini, dapat sajaterjadi karena seseorang dilahirkan telah 

“memiliki potensi atau bakat” untukmemimpin dan inilah yang disebut dengan faktor 

“dasar”. Dalam realitas, teori keturunan ini biasanya dapat terjadi dikalangan 

bangsawan atau raja-raja, karena orang tuanya menjadi raja maka seorang anak yang 

lahir dalam keturunan tersebut akan diangkat menjadi raja. 

2. Teori Sosial.  

Penganut teori ini berpendapat bahwa, seseorang yang menjadi pemimpin 

dibentuk dan bukan dilahirkan (leaders are made and not born). Penganut teori 

berkeyakinan bahwa semua orang itu sama dan mempunyai potensi untuk menjadi 

pemimpin. Tiap orang mempunyai potensi atau bakat untuk menjadi pemimpin, hanya 

saja faktor lingkungan atau faktor pendukung yang mengakibatkan potensi tersebut 

teraktualkan atau tersalurkan dengan baik daninilah yang disebut dengan faktor “ajar” 

atau “latihan”. 

Pandangan penganut teori ini bahwa, setiap orang dapat dididik, diajar, dan 

dilatih untuk menjadi pemimpin.Intinya, bahwa setiap orang memiliki potensi untuk 

menjadi pemimpin, meskipun dia bukan merupakan atau berasal dari keturunan dari 

seorang pemimpin atau seorang raja, asalkan dapat dididik, diajar dan dilatih untuk 

menjadi pemimpin. 
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3. Teori Ekologi.  

Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang akan menjadi 

pemimpin yang baik “manakala dilahirkan” telah memiliki bakatkepemimpinan. 

Kemudian bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman-

pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat 

yang telah dimilki. 

2.1.3 Tipe Kepemimpinan 

Menurut (Sutikno, 2014:35) gaya kepemimpinan atau perilaku kepemimpinan 

atau sering disebut tipe Kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang luas dikenal dan 

diakui keberadaanya adalah sebagai berikut : 

1. Tipe Otokratik, Tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa kepemimpinan 

adalah hak pribadinya (pemimpin), sehingga ia tidak perlu berkonsultasi 

dengan orang lain dan tidak boleh ada orang lain yang turut campur. 

 Seorang pemimpin yang tergolong otokratik memiliki serangkaian 

karateristik yang biasanya dipandang sebagai karakteristik yang negatif. 

Seorang pemimpin otokratik adalah seorang yang egois. Seorang pemimpin 

otokratik akan menunjukan sikap yang menonjolakan keakuannya, dan 

selalu mengabaikan peranan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, 

tidak mau menerima saran dan pandangan bawahannya.  
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2. Tipe Kendali Bebas atau Masa Bodo (Laisez Faire), Tipe kepemimpinan 

ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratik. Dalam 

kepemimpinan tipe ini sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang 

pasif dan seringkali menghindar diri dari tanggung jawab. 

Seorang pemimpin yang kendali bebas cenderung memilih peran yang pasif 

danmembiarkan organisasi berjalan menurut temponya sendiri. Disini 

seorang pemimpin mempunyai keyakinan bebas dengan memberikan 

kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan maka semua usahanya 

akan cepat berhasil. 

3. Tipe Paternalistik, Seorang pemimpin yang paternalistik tentang 

peranannya dalam kehidupan organisasi dapat dikatakan diwarnai oleh 

harapan bawahan kepadanya. Harapan bawahan berwujud keinginan agar 

pemimpin mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan 

layak dijadikan sebagai tempat bertanya dan untuk memperoleh petunjuk, 

memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kesejahteraan 

bawahannya.Pemimpin yang paternalistik mengharapkan agar legitimasi 

kepemimpinannya merupakan penerimaan atas peranannya yang dominan 

dalam kehidupan organisasi.  

4. Tipe Kharismatik, Seorang pemimpin yang kharismatik memiliki 

karakteristik khusus yaitu daya tariknya yang sangat memikat, sehingga 

mampu memperoleh pengikut yang sangat besar dan para pengikutnya tidak 
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selalu dapat menjelaskan secara konkrit mengapa orang tersebut itu 

dikagumi. Hingga sekarang, para ahli belum berhasil menemukan sebab-

sebab mengapa seorang pemimpin memiliki kharisma. Yang diketahui ialah 

bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya penarik yang amat besar.  

5. Tipe Militeristik, Pemimpin tipe militeristik berbeda dengan seorang 

pemimpin organisasi militer. Pemimpin yang bertipe militeristik ialah 

pemimpin dalam menggerakan bawahannya lebih sering mempergunakan 

sistem perintah, senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya, dan 

senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. Menuntut disiplin yang 

tinggi dan kaku dari bawahannya, dan sukar menerima kritikan dari 

bawahannya.  

6. Tipe Pseudo-demokratik, Tipe ini disebut juga kepemimpinan manipulatif 

atau semi demokratik. Tipe kepemimpinan ini ditandai oleh adanya sikap 

seorang pemimpin yang berusaha mengemukakan keinginan-keinginannya 

dan setelah itu membuat sebuah panitia, dengan berpura-pura untuk 

berunding tetapi yang sebenarnya tiada lain untuk mengesahkan saran-

sarannya. 

Pemimpin seperti ini menjadikan demokrasi sebagai selubung untuk 

memperoleh kemenangan tertentu. Pemimpin yang bertipe pseudo-

demokratik hanya tampaknya saja bersikap demokratis padahal sebenarnya 

dia bersikap otokratis. Pemimpin ini menganut demokrasi semu dan lebih 



16 
 

 
 

mengarah kepada kegiatan pemimpin yang otoriter dalam bentuk yang halus, 

samar-samar.  

7. Tipe Demokratik Tipe demokratik, adalah tipe pemimpin yang 

demokratis, dan bukan kerena dipilihnya sipemimpin secara demokratis. 

Tipe kepemimpinan dimana pemimpin selalu bersedia menerima dan 

menghargai saran-saran, pendapat, dan nasehat dari staf dan bawahan, 

melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. 

 Kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan 

terarah. Kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan 

bertanggung jawab. Pembagian tugas disertai pelimpahan wewenang dan 

tanggung jawab yang jelas, memungkinkan setiap anggota berpartisipasi 

secara aktif. 

2.1.4 Fungsi-fungsi Kepemimpinan 

Fungsi kepemimpinan berhubungan dengan situasi sosial dalam kehidupan 

kelompok atau organisasi dimana fungsi kepemimpinan harus diwujudkan dalam 

interaksi antar individu. secara operasional fungsi pokok kepemimpinan dapat 

dibedakan sebagai berikut:  

1. Fungsi Instruktif  

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah.Pemimpin sebagai komunikator 

merupakan pihak yang menentukan apa, bagaiman, bilamana, dan dimana 
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perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. 

Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan 

dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. 

2. Fungsi konsultatif 

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah.Konsultasi itu dimaksudkan untuk 

memperoleh masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat diharapkan 

keputusan-keputusan pimpinan akan mendapat dukungan danlebih mudah 

menginstruksikannya sehingga kepemimpinan berlangsung efektif. 

3. Fungsi Partisipasi. 

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orangorang 

yang dipimpinnya, baik dalam keikut sertaan mengambil keputusan maupun 

dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, 

tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak 

mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan 

pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana.  

4. Fungsi Delegasi. 

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang 

membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun 

tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti 

kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan 
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pembantu pemimpin yang mempunyai kesamaan prinsip, persepsi, dan 

aspirasi. 

5. Fungsi Pengendalian. 

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau 

efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam 

koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama 

secara maksimal. Fungsi pengendalian ini dapat diwujudkan melalui 

kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan. 

2.1.5 Indikator Kepemimpinan 

Secara garis besar indikator kepemimpinan menurut (Rivai, 2012:53) adalah 

sebagai berikut:  

1. Bersifat adil  

Dalam kegiatan suatu organisasi, rasa kebersamaan diantara para anggota 

adalah mutlak, sebab rasa kebersamaan pada hakikatnya merupakan 

pencerminan dari pada kesepakatan antara para bawahan maupun antara 

pemimpin dengan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. 

2. Memberi sugesti  

Sugesti biasanya disebut sebagai saran atau anjuran. Dalam rangka 

kepemimpinan, sugesti merupakan pengaruh dan sebagainya, yang mampu 

menggerakkan hati orang lain dan sugesti mempunyai peranan yang sangat 
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penting di dalam memelihara dan membina harga diri serta rasa 

pengabdian, partisipasi, dan rasa kebersamaan diantara para bawahan. 

3. Mendukung tujuan  

Tercapainya tujuan organisasi tidak secara otomatis terbentuk, melainkan 

harus didukung oleh adanya kepemimpinan. Oleh karena itu, agar setiap 

organisasi dapat efektif dalam arti mampu mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, maka setiap tujuan yang ingin dicapai perlu disesuaikan dengan 

keadaan organisasi serta memungkinkan para bawahan untuk bekerja 

sama.  

4. Katalisator  

Seorang pemimpin dikatakan berperan sebagai katalisator, apabila 

pemimpin itu selalu dapat meningkatkan segala sumber daya manusia yang 

ada, berusaha memberikan reaksi yang menimbulkan semangat dan daya 

kerja cepat semaksimal mungkin. 

5. Menciptakan rasa aman  

Setiap pemimpin berkewajiban menciptakan rasa aman bagi para 

bawahannya. Dan ini hanya dapat dilaksanakan apabila setiap pemimpin 

mampu memelihara hal-hal yang positif, sikap optimisme di dalam 

menghadapi segala permasalahan, sehingga dalam melaksanakan tugas-

tugasnya, bawahan merasa aman, bebas dari segala perasaan gelisah, 

kekhawatiran, merasa memperoleh jaminan keamanan dari pimpinan. 
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6. Sebagai wakil organisasi  

Setiap bawahan yang bekerja pada unit organisasi apapun, selalu 

memandang atasan atau pimpinannya mempunyai peranan dalam segala 

bidang kegiatan, lebih-lebih yang menganut prinsip-prinsip keteladanan 

atau panutanpanutan. Seorang pemimpin adalah segalagalanya, oleh 

karena itu segala perilaku, perbuatan, dan kata-katanya akan selalu 

memberikan kesan-kesan tertentu terhadap organisasinya. 

7. Sumber inspirasi 

Seorang pemimpin pada hakikatnya adalah sumber semangat bagi para 

bawahannya.Oleh karena itu, setiap pemimpin harus selalu dapat 

membangkitkan semangat para bawahan sehingga bawahan menerima dan 

memahami tujuan organisasi dengan antusias dan bekerja secara efektif ke 

arah tercapainya tujuan organisasi. 

8. Bersikap menghargai  

Setiap orang pada dasarnya menghendaki adanya pengakuan dan 

penghargaan diri pada orang lain. Demikian pula setiap bawahan dalam 

organisasi memerlukan adanya pengakuan dan penghargaan dari 

atasan.Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi pemimpin untuk mau 

memberikan penghargaan atau pengakuan dalam bentuk apapun kepada 

bawahannya. 
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Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, menggerakkan, mengarahkan, 

mendorong, dan mengajak orang lain untuk bekerja sama dan mau bekerja secara 

produktif guna pencapaian tujuan tertentu, sehingga indikator yang digunakan dalam 

variabel kepemimpinan adalah menggunakan teori dari Wahjosumidjo yaitu: bersifat 

adil, memberi sugesti, mendukung tercapainya tujuan, sebagai katalisator, menciptakan 

rasa aman, sebagai wakil organisasi, sumber inspirasi, dan bersikap menghargai. 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang tidak dapat 

dipisahkan dalam suatu lembaga organisasi, baik itu lembaga pemerintahan maupun 

lembaga swasta. Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang 

atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk 

mencapai tujuan organisasi dalam waktu tertentu. 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 

selama periode tertentu dalam melaksankan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.  

Menurut (Wibowo, 2007:34) kinerja berasal dari kata performance, yang 

diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja merupakan implementasi dari 
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perencanaan yang telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber 

daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. 

Menurut (Mangkunegara, 2009:67) mengemukakan pengertian kinerja yaitu 

sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya. 

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi 

kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.  

Menurut (Widodo, 2005:78) kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan 

menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang 

diharapkan, atau suatu hasil karya yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok 

orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak 

melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. 

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja 

yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai 

dengan hasil yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam priode 

waktu tertentu.  
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2.2.2  Karakteristik Kinerja 

Menurut (Mangkunegara,2013:68) Karakteristik orang yang mempunyai 

kinerja tinggi adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. 

2. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. 

3. Memiliki tujuan yang realistis. 

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. 

 

2.2.3 Penilaian Kinerja  

Dikutip dalam Priansa Penilaian Kinerja Menurut (Armstrong, 2014:272) 

menyatakan bahwa, Pada umumnya skema manajemen kinerja disusun dengan 

menggunakan peringkat dan ditetapkan setelah dilaksanakan penilaian kinerja. 

Peringkat tersebut menunjukkan kualitas kinerja atau kompetensi yang ditampilkan 

karyawan dengan memilih tingkat pada skala yang paling dekat dengan pandangan 

penilai tentang seberapa baik kinerja karyawan. 

Dikutip dalam Priansa Menurut (Rivai; Sagala, 2014:272) menyatakan 

bahwa, Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang 

digunakan untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang 

berkaitandengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. 
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Dengan demikian,  kinerja  merupakan hasil kerja karyawan dalam lingkup 

tanggung jawabnya. Karyawan memerlukan umpan balik atas hasil kerja mereka 

sebagai panduan bagi perilaku mereka di masa yang akan datang. 

Tujuan Penilaian Kinerja yaitu:  

1. Peningkatan Kinerja  

2. Penyesuaian kompensasi  

3. Keputusan penempatan  

4. Kebutuhan pengembangan dan pelatihan  

5. Perencanaan dan pengembangan karir  

6. Prosedur perekrutan  

7. Kesalahan desain pekerjaan dan ketidakakuratan informasi  

8. Kesempatan yang sama 

9. Tantangan eksternal  

10. Umpan balik 

2.2.4 Indikator Penilaian Kinerja 

Menurut (Hasibuan, 2012:87) salah satu indikator yang dapat dijadikan 

gambaran kinerja seorang karyawan dari ukuran yang dinilai secara tangible (kualitas, 

kuantitas, waktu) dan intangible (sasaran yang tidak dapat ditetapkan alat ukur atau 

standar) adalah sebagai berikut:  

1. Kesetian 

 Mencerminkan kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di 

dalam maupun di luar pekerjaan. 

2. Kualitas dan kuantitas kerja 

 Merupakan hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan 

karyawan tersebut dari uraian pekerjaanya.  
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3. Kejujuran 

 Kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas memenuhi perjanjian baik bagi 

dirinya sendiri maupun orang lain.  

4. Kedisiplian 

 Mencerminkan kepatuhan karyawan dalam memeatuhi peraturanperaturan 

yang ada dan melakukan pekerjaanya sesuai dengan instruksi yang diberikan 

kepadanya.  

5. Kreatifitas 

 Kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreatifitasnya untuk 

menyelesaikan pekerjaanya, sehingga berdaya guna.  

6. Kerjasama 

 Kesediaan karyawan berprestasi dan bekerja sama dengan karyawan lainya 

secara vertical dan horizontal didalam maupun diluar pekerjaanya.  

7. Kepemimpinan 

 Merupakan kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, mempunyai pribadi 

yang kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat memotivasi oranglain atau 

bawahnya untuk bekerja secara efetif.  

8. Kepribadian 

 Sikap prilaku, kesopanan, pesaing, memberikan kesan yang menyenangkan, 

memperlihatkan sikap yang baik, serta berpenampilan simpatik dan wajar.  
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9. Prakarsa 

 Kemampuan berfikira yang origina dan berdasarkan inistiatif sendiri untuk 

menganalisis, menilai, menciptakan, memberikan alasan, dan mendaatkan 

kesimpulan penyelesaian masalah yang dihadapinya.  

10. Kecakapan 

 Merupakan kecakapan karyawan dalam menyatukan dan menyelaraskan 

bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat didalam penyusunan 

kebijaksanaan situasi manajemen. 

11. Tanggung jawab 

 Kesediaan karyawan dalam mempertanggung jawabkan kebijaksanaanya, 

dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang digunakanya, serta perilaku 

kerjanya. 

2.2.5 Dimensi Kinerja Karyawan 

Menurut (Robins, 2012:260) Indikator untuk mengukur kinerja karyawan 

secara individu ada lima dimensi dan 12 indikator, yaitu:  

1.  Kualitas yang terdiri dari indikator sebagai berikut:  

1) Kerapihan  

2) Kemampuan  

3) Kebersihan  

4) Fasilitas kantor  
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2.  Kuantitas yang terdiri dari indikator sebagai berikut: 

1) Kecepatan (Jumlah unit yang dihasilkan seperti unit, siklus aktivitas).  

2) Target kerja dan kontribusi dalam menyelesaikan pekerjaan 

tambahanberupa penambahan jam kerja.  

3.  Tanggung jawab yang terdiri dari indikator sebagai berikut:  

1) Kepuasan  

2) Hasil  

3) Sarana dan prasarana kerja  

4.  Kerjasama yang terdiri dari indikator:  

1) Jalinan kerjasama  

2) Kekompakan  

5.  Efektivitas  

1) Diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan 

2) Penggunaan sumber daya organisasi yang dimaksimalkan  

3) Pengawasan  

4) Lingkungan kerja 
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2.2  Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan referensi dari penelitian-penelitian 

terdahulu yang sejalur dengan penelitian yang akan dilakukan.Hasil penelitian (Samir 

Djawa, 2012) menyatakan sebagai berikut: Tedapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara gaya kepemimpinan demokrasi dengan kinerja karyawan pada PT. 

Mahoni Jaya Abadi Cianjur.Hasil penelitian (Muhammad Fauzan Baihaqi, 2010) 

menyatakan sebagai berikut: Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen organisasi. Sedangkan komitmen organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Serta gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Judul Variabel 
Indikator Penelitian 

Terdahulu 
Indikator Penelitian 

Sekarang 
Pengaruh 

Gaya 

Kepemimpin

an Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Pada PT. 

Mahoni Jaya 

Abadi 

Gaya 

Kepemimpinan 

1. Menyusun tujuan 

2. Pengorganisasian 

3. Menetapkan batas waktu 

4. Pengendalian 

1. Bimbingan dari 

pimpinan. 

a. Pemimpin 

mengarahkan pegawai 

b. Pemimpin mengawasi 

kinerja pegawai 

c. Pemimpin 

mengevaliasi kinerja 

pegawai  

2. Dukungan sosuai 

emosional yang disediakan 

pemimpin:  

a. Hubungan antara 

atasan dengan bawahan  

b. Pemimpin 

menciptakan lingkungan 



29 
 

 
 

kerja yang nyaman dan 

santai 

c. Kepemimpinan 

berazaskan kekeluargaan 

yang tetap professional 

 Kinerja 1. Inisiatif  

2. Kemampuan 

1. Kualitas:  

a. Ketepatan kerja dan 

kualitas 

35 pekerjaan  

b. Tingkat kemampuan 

dalam bekerja  

c. Kemampuan 

menganalisis data atau 

informasi, kemampuan 

menggunakan mesin atau 

peralatan  

2. Kuantitas:  

a. Proses kerja dan 

kondisi pekerjaan  

b. Waktu yang 

dipergunakan  

c. Jumlah kesalahan 

dalam melaksanakan 

pekerjaan  

d. Jumlah dan jenis 

pemberian pelayanan 

dalam bekerja 

 3. Ketepatan waktu 

Pengaruh 

Gaya 

Kepemimpin

an Terhadap 

Kepuasan 

Kerja dan 

Kinerja 

Dengan 

Komitmen 

Organisasi 

Sebagai 

Variabel 

Intervening 

(Studi Pada 

PT. 

Yudhistira 

Ghalia 

Indonesia 

Gaya 

Kepemimpinan 
1. Kepercayaan pengikut:  

a. Inspirasi  

b. Kekaguman  

c. pemberdayaan  

2. Atribut perilaku 

pemimpin: 

a. Menunjukkan empati 

b. Menjelaskan misi 

dengan menarik 

c. Menunjukkan 

keyakinan 

d. Meningkatkan  

image 

e. Memberikan peluang 

untuk sukses 
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Area 

Yogyakarta) 

 

Kinerja 1. Pengetahuan tentang 

pekerjaan 

2. Keaslian gagasan yang 

muncul dan tindakan 

untuk menyelesaikan 

permasalahan 

3. Kesetiaan bekerjasama 

dengan orang lain 

4. Kesadaran dan 

kepercayaan dalam hal 

kehadiran dan 

penyelesaian kerja 

5. Semangat dalam 

melaksanakan tugastugas 

baru dan dalam 

memperbesar tanggung 

jawab 

6. Kepribadian, 

kepemimpinan, keramah-

tamahan dan integritas 

pribadi 

 

Pengaruh 

Gaya 

Kepemimpin

an Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Pada Bagian 

Operator 

SPBU PT. 

Mitrabuana 

Jayalestari 

Karawang 

Gaya 

Kepemimpinan 

1. Otoriter:  

a. Sentralisasi wewenang 

b. Manajemen tertutup 

c. Instruksi/perintah 

d. Ancaman hukuman  

2. Partisipatif: 

a.Desentralisasi 

wewenang  

b. Manajemen terbuka  

c. Kerjasama yang serasi 

3. Delegatif:  

a. Delegasi wewenang  

b. Penyerahan tanggung 

jawab  

4. Kharismatik:  

a. Daya tarik  

b. Kepribadian  

5. Demokratik:  

a. Koordinasi  

b. Aktif  

c. Keputusan  

d. Etika 

 

 Kinerja 1. Faktor kemampuan:   
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a. Pengetahuan  

b. Terampil  

c. Keahlian  

2. Faktor motivasi:  

a. Sikap  

b. Tujuan kerja  

c. Prestasi kerja  

d. Aktif  

e. Keinginan maju  

3. Faktor rating pegawai:  

a. Kepercayaan  

b. Kreatifitas  

c. Kemampuan verbal  

d. Kepemimpinan  

e. Keterampilan kerja 

 

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan. 

2.3  Kerangka Pemikiran 

Mengemukakan bahwa(Sugiono, 2012:388): 

“kerangka berfikir merupakan konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting.Dengan demikian, 

kerangka berfikir harus mampu menggambarkan keterkaitan 

antara variabel peneliti secara jelas berdasarkan teori-teori 

yang mendukung “. 

 

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. 
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Untuk meningkatkan kinerja dibutuhkan pemimpin yang dapat bekerja lebih 

baik sesuai dengan sasaran yang telah di tetapkan. Banyak faktor yang bias 

dipertimbangkan dan salah satu diantaranya adalah masalah gaya kepemimpinan. 

Semakin sesuai gaya kepemimpinan yang di ditampilkan oleh seseorang, maka 

bawahan akan merasa puas. Jika seseorang pemimpin mengetahui bawahannya merasa 

puas dengan gaya kepemimpinannya, maka pemimpin akan mengulangi gaya 

kepemimpinan yang ditampilkannya pada bawahan. Mereka akan semakin giat dan 

semangat sehingga kinerja akan semakin tinggi. 

Menurut Rivai (2004:2): 

“Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh  kepada 

pengikut-pengikutnya lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi”. 

Menurut Arep dan Tanjung (2003:93): 

“Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menguasai atau 

mempengaruhi orang lain atau masyarakat yang berbeda-beda menuju 

pencapaian tertentu”. 

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): 

“Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi 

bawahannya, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk 

mencapai tujuan organisasi”. 

Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan yang 

biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan. Oleh karena itu, kinerja 

merupakan sarana penentu dalam mencapai tujuan organisasi. 
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Menurut Mathis (2002:78): 

“Kinerja karyawan adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan 

yang mempengaruhi seberapa besar banyaknya mereka memberi kontribusi 

kepada organisai secara kualitas output, kuantitas output, jangka waktu output, 

kehadiran ditempat kerja, dan sikap kooperatif". 

Gaya kepemimpinan memiliki keterkaitan yang erat dengan kinerja karyawan. 

Hal tersebut berdasarkan pada pernyataan Ramli dan Warsidi (2001:184) yang 

mengatakan bahwa “Tindakan dari pemimpin terhadap pengikutnya dalam 

melaksanakan tugas akan memberi pengaruh nyata pada hasil kerja yang mereka 

capai”. 

Dalam skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Karyawan”, masalah kepemimpinan dan kinerja secara analogi sesuai dengan 

kajian kepustakaan dimaksudkan sebagai berikut: 

Gaya Kepemimpinan adalah gaya/style pemimpin dalam mempengaruhi 

karyawan untuk bisa melakukan suatu pekerjaan atas kesadarannya dalam mencapai 

tujuan tertentu. 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan karyawan secara keseluruhan 

selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan. 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Penulis 

 

Pemimpin Karyawan

GAYA KEPEMIMPINAN: 

 Pengambilan Keputusan 

 Perilaku Pemimpin 

 Orientasi Pemimpin 

 

KINERJA KARYAWAN: 

 Kualitas Kerja 

 Kuantitas Kerja 

 Kedisiplinan 

 Dampak Interpersonal 

 Efisiensi Kerja 
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Dimensi yang dipergunakan dalam mengukur konstruk penentuan indikator 

atau dimensi pada masing-masing variabel pada bagian ini merupakan upaya 

pembentukan indikator dari sebuah variabel yang telah dipaparkan sebelumnya. 

Penentuan dimensi variabel perlu dilakukan guna membantu teknik pengukuran dan 

memberi kemudahan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan. 

Didalam penelitian ini dimensi penelitian yang diajukan terbagi atas 2 faktor 

yang diselaraskan dengan variable (X) yaitu Gaya Kepemimpinan dan variable (Y) 

Kinerja Karyawan.  

Adapun untuk Dimensi Gaya Kepemimpinan terdiri dari 3 aspek: 

1. Pengambilan Keputusan: Proses yang melibatkan kekuasaan, pengaturan, dan 

perintah dari pimpinan berupa suatu ketetapan (keputusan). 

2. Perilaku Pemimpin: Tingkah laku pada saat pemimpin memberikan tugas yang 

meliputi pengarahan, perhatian, kebebasan yang diberikan kepada karyawan. 

3. Orientasi Pemimpin: Arah dalam tindakan berupa perilaku yang lebih 

memperhatikan kepada hubungan manusia (mendorong) atau lebih 

memperhatikan kepada penyelesaian tugas (mengarahkan). 

 

Sedangkan untuk Dimensi Kinerja Karyawan tediri atas 5 aspek: 

1. Kualitas Kerja: Hasil kinerja berupa keluaran/produk yang menunjukan mutu dari 

kinerja. 

2. Kuantitas Kerja: Hasil kinerja berupa keluaran/produk yang menunjukan nilai 

dari kinerja. 

3. Kedisiplinan: Ketaatan (kepatuhan) terhadap sistem yang diberlakukan di suatu 

lingkungan perusahaan. 

4. Dampak Interpersonal: Akibat dari suatu keadaan yang mengarahkan karyawan 

untuk bekerja sama maupun berkomunikasi  pada saat menerima tugas/perintah. 

5. Efisiensi Kerja: Pemanfaatan waktu secara hemat dalam mempersiapkan diri 

dalam penyelesaian tugas/perintah. 
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2.4  Hipotesis 

Pada penelitian mengenai gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan yang 

menjadi hipotesis adalah sebagai berikut: “Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Sukses Muda Indonesia (SMI)  Bandung”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode yang Digunakan 

Penelitian merupakan suatu proses yang berawal dari kemauan atau minat 

untuk mengetahui permasalahan tertentu dan memberi jawabannya yang selanjutnya 

berkembang menjadi gagasan, teori, dan konseptualisme. 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan 

verifikatif. Melalui penelitian deskriptif maka dapat diperoleh deskripsi dari rumusan 

masalah yang pertama, kedua dan ketiga yaitu mengenai tanggapan karyawan atas gaya 

kepemimpinan yang berlangsung di PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung serta 

kinerja karyawannya. 

Seperti teori menurut (Sugiyono, 201 6:53), menyatakan bahwa penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, 

baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan variabel yang lain. Selain penelitian deskriptif, penulis pun 

menggunakan penelitian verifikatif. Melalui Penelitian verifikatif digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah nomor tiga, yaitu untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh kinerja terhadap karyawan PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) baik secara 

parsial maupun secara simultan. 
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Seperti teori menurut (Sugiyono, 2016:36), menyatakan bahwa penelitian 

verifikatif adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk menguji teori, dan mencoba 

menghasilkan metode ilmiah yakni status hipotesis yang berupa kesimpulan, apakah 

suatu hipotesis diterima atau ditolak. 

3.2  Operasionalisasi Variabel 

Operasional variabel merupakan penjabaran dari konsep serta indikator untuk 

masing-masing variabel penelitian. Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel yang akan 

diteliti yaitu : gaya kepemimpinan (X) sebagai variabel bebas serta kinerja karyawan 

(Y) sebagai variabel terikat. Berikut ini dapat dilihat tabel mengenai konsep dan 

indikator variabel: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala Item 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya 

kepemimpinan 

adalah “cara 

seorang 

Kepemimpinan 

Otoriter 

 

1. Wewenang 

mutlak 

terpusat 

padapimpinan 

Hak untuk 

memerintah 

bawahan untuk 

melakukan suatu 

tindakan 

secara penuh 

berada pada 

pimpinan 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 6 

2. Keputusan 

selalu dibuat 

oleh pimpinan 

 

Pemilihan 

diantara 

berbagai 

kemungkinan 

dalam 

menghadapi 

masalah hanya 

Ordinal 

4 



38 
 

 
 

pemimpin 

mempengaruhi 

perilaku 

bawahan 

yang bertujuan 

untuk 

mendorong 

gairah kerja, 

kepuasan kerja 

dan 

produktivitas 

karyawan yang 

tinggi, agar 

dapat 

mencapai tujuan 

organisasi yang 

maksimal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasibuan 

(2016:170) 

ditentukan oleh 

pimpinan 

 3. Tidak ada 

kesempatan 

bagi bawahan 

untuk 

memberikan 

saran dan 

pendapat 

 

Pemimpin tidak 

menerima 

usulan maupun 

anjuran yang 

diberikan 

bawahan guna 

menyelesaikan 

suatu masalah 

Ordinal 

9 

Kepemimpinan 

Delegatif 

1. Pimpinan 

melimpahkan 

wewenang lebih 

banyak kepada 

bawahan 

 

Penggerakkan 

untuk 

melakukan 

suatu tindakan 

lebih banyak 

dilakukan oleh 

bawahan 

 

Ordinal 

7 

2. Keputusan 

lebih 

banyak dibuat 

oleh para 

bawahan 

 

Pemilihan 

diantara 

berbagai 

kemungkinan 

dalam 

menghadapi 

masalah lebih 

banyak dibuat 

bawahan 

Ordinal 

1 

3. Bawahan 

bebas 

untuk 

memberikan 

saran dan 

pendapat 

 

Pemimpin selalu 

memberikan 

kesempatan 

bawahan untuk 

memberikan 

usulan maupun 

anjuran guna 

menyelesaikan 

suatu masalah 

yang dihadapi 

Ordinal 

2 

Kepemimpinan 

Partisipatif 

 

 

1. Wewenang 

pimpinan tidak 

mutlak 

 

Penggerakkan 

untuk 

melakukan 

suatu tindakan 

tidak 

seluruhnya 

diperintahkan 

oleh pemimpin 

 

Ordinal  

3 
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2. Keputusan 

dibuat bersama 

antara pimpinan 

dan bawahan 

 

Pemimpin 

membuat 

pemilihan 

diantara 

berbagai 

kemungkinan 

dalam 

menghadapi 

masalah dibuat 

dengan 

mengikut sertak 

an bawahan 

 

Ordinal 

5 

3. Banyak 

kesempatan 

bagi bawahan 

untuk 

menyampaikan 

saran 

Pemimpin 

memberikan 

banyak 

kesempatan 

bawahan untuk 

memberikan 

usulan maupun 

anjuran guna 

menyelesaikan 

suatu masalah 

Ordinal 

8 

Kinerja (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja 

merupakan 

kesediaan 

seseorang atau 

kelompok orang 

untuk 

melakukan 

kegiatan dan 

menyempurnaka 

nnya sesuai 

dengan 

tanggung 

Kompetensi 1. Pemahaman Tingkat 

kepahaman dan 

keterampilan 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Ordinal  

7 

2. Kemampuan Kemampuan 

bekerja sesuai 

kebijakan 

perusahaan 

 

 

Ordinal 

9 

Kualitas/ 

Kuantitas 

Pekerjaan 

 

1. Ketelitian Ketelitian dalam 

mengerjakan 

pekerjaan 

Ordinal 

8 

2. Kerapihan Kerapihan 

dalam 

mengerjakan 

pekerjaan 

Ordinal 

8 

3. Kecepatan  Kecepatan 

dalam 

mengerjakan 

Ordinal 

8 
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jawabnya 

dengan 

hasil seperti 

yang 

diharapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessler dalam 

Arif Ramdhani 

pekerjaan 

 

4. Hasil kerja  Hasil kerja 

sesuai dengan 

yang diharapkan 

Ordinal 

8 

Perencanaan 

1. Sasaran Menyelesaikan 

pekerjaan sesuai 

dengan tujuan 

perusahaan 

 

Ordinal 

5 

2. Pedoman  Mencari 

pedoman saat 

terdapat ketidak 

jelasan dalam 

pekerjaan 

Ordinal 

9 

Inisiatif 

 

1. Tidak 

menunggu 

perintah 

 

Bekerja tanpa 

menunggu 

perintah 

Ordinal 

10 

Penyelesaian 

Masalah 

 

 

 

1. Solusi Keinginan untuk 

mencari solusi 

dalam 

memecahkan 

masalah 

 

Ordinal 

3 

2. Ide-ide 

kreatifitas 

Melakukan atau 

merekomendasi 

kan tindakan 

yang sesuai 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

 

Ordinal 

3 

Kerja Tim 1. Jalinan kerja 

sama 

 

Kekompakan 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Ordinal 

1-2 

Kemampuan 

berhubungan 

dengan orang 

lain 

 

 

1. Hubungan 

positif 

Berusaha untuk 

berhubungan 

secara positif 

dengan atasan, 

rekan kerja 

maupun 

bawahan 

 

Ordinal 

1-2 
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2. Saling 

menghargai 

Selalu 

menghargai 

keputusan yang 

dibuat oleh 

atasan, rekan 

kerja maupun 

bawahan 

 

Ordinal 

1-2 

Komunikasi 

 

1.Penyampaian 

informasi 

Menyampaikan 

informasi 

dengan efektif 

baik lisan 

maupun tulisan 

Ordinal 

4 

 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

3.3.1 Populasi dan Sampel 

(Sugiyono 2016:115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi yang 

diteliti sangat besar dan tidak mungkin semua individu/objek pada populasi tersebut 

diteliti satu persatu, maka cukup diambil sampel dari populasi tersebut. 

Hasil pengamatan terhadap sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk 

populasi, untuk itu sampel yang diambil dari populasi diharapkan mewakili populasi. 

(Sugiyono 2016:116) Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. 

Sukses Muda Indonesia (SMI) yang berjumlah 35 orang dari 75 orang. Karena jumlah 
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populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi dijadikan 

sebagai sampel penelitian. 

(Sugiyono, 2016:126) Penentuan responden dipilih dengan menggunakan 

teknik nonprobabilty sampling yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan 

metode sampling jenuh. Sampling jenuh atau istilah lain dari sensus adalah dimana 

semua anggota populasi dijadikan sampel. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan 

data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Data Primer 

 Merupakan data yang diambil secara langsung, data ini diperoleh melalui 

kegiatan observasi yaitu pengamatan langsung diperusahaan yang menjadi 

objek penelitian dan mengadakan wawancara dengan pihak manajemen 

perusahaan serta penyebaran kuesioner kepada responden pada PT. Sukses 

Muda Indonesia (SMI). Tujuan penelitian lapangan ini adalah memperoleh 

data akurat. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung 

pada objek yang akan diteliti yaitu PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) 

dengan cara:  
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1) Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk melemparkan data dari pengamatan 

langsung ke lapangan dengan mengadakan tanya jawab kepada objek 

penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah 

Area Manager, Sekretaris, dan Karyawan PT. Sukses Muda Indonesia 

(SMI). 

2) Angket (Kuesioner)  

Pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang 

kemudian disebarkan pada para responden secara langsung sehingga 

hasil pengisiannya akan lebih jelas dan akurat. Daftar pertanyaan 

mengenai gambaran umum, perhatian dan pendapat responden 

mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di 

PT. Sukses Muda Indonesia (SMI). 

3) Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi 

dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti 

kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek 
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melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau 

dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi 

dengan kategori dokumen eksternal. Dokumen eksternal dapat berupa 

bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga, seperti 

majalah, koran, buletin, surat pernyataan, dan lain sebagianya. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diambil secara tidak langsung yang merupakan data 

yang telah diolah perusahaan, yaitu berbagai referensi buku, makalah, materi 

perkuliahan yang berhubungan dengan objek data baik yang akan diteliti 

oleh penulis. Untuk memperoleh data sekunder, penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

1)  Studi Kepustakaan (Library research) 

Merupakan data sekunder yang datanya diperoleh melalui peninjauan 

kepustakaan yaitu untuk membandingkan kenyataan di lapangan dengan 

teori sebenarnya. Data tersebut dikumpulkan dengan cara membaca dan 

mempelajari buku-buku literatur, jurnal ilmiah, internet, dan sumber-

sumber yang relevan dengan yang diteliti.  

3)  Internet  
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Mengumpulkan data dengan mencari informasi-informasi yang 

 berhubungan dengan penelitian yang dipublikasikan melalui 

 internet baik yang berbentuk jurnal, karya ilmiah, ataupun  makalah. 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Rancangan Analisis  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Adapun 

bentuk kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah Closed Question 

(pernyataan tertutup). Maksudnya adalah pertanyaan yang diajukan kepada responden 

yang telah disediakan pilihan jawabannya, dengan berpedoman kepada skala Likert 

dimana setiap jawaban atas pernyataan positif akan diberikan skor dengan kriteria 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2  

Bobot Nilai 

 

Jawaban Skala Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Cukup 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
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3.5.2 Uji Hipotesis 

Dugaan atas jawaban sementara mengenai suatu masalah yang masih perlu diuji 

secara empiris untuk mengetahui apakah pernyataan atau dugaan jawaban itu dapat 

diterima atau ditolak.  

(Sugiyono,2016 :385) Tujuan dari diujinya hipotesis adalah untuk menentukan 

apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak. Maka pengujian hipotesis dilakukan 

dengan cara berikut: 

3.5.2.1 Uji Validitas 

(Ferdinand, 2006)Valid berarti insrumen yang digunakan dapat mengukur apa 

yang hendak diukur. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini (contentvalidity) 

menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang akan diukur.  

(Sugiyono, 2004) Biasanya digunakan dengan menghitung korelasi antara setiap 

skor butir instrumen dengan skor total. (Ghozali, 2001) Dalam melakukan pengujian 

validitas, digunakan alat ukur berupa program komputer yaitu SPSS for Windows 25, 

dan jika suatu alat ukur mempunyai korelasi yang signifikan antara skor item terhadap 

skor totalnya maka dikatakan alat skor tersebut adalah valid. 

3.5.2.2 Uji Reliabilitas 

(Ghozali, 2001)Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan alat pengukuran konstruk atau variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 
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atau handal jika jawaban seseorang, terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. 

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur 

suatu gejala/kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil 

pula alat pengukur tersebut. Dalam melakukan perhitungan Alpha, digunakan alat 

bantu program komputer yaitu IBM SPSS Statistic 25 dengan menggunakan model 

Alpha. Sedangkan dalam pengambilan keputusan reliabilitas, suatu instrumen 

dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6. 

3.5.2.3 Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana 

besarnya pengaruh atau hubungan secara simultan (bersama-sama) variabel bebas 

(variabel independen/ X) atau lebih yang terdiri dari X gaya kepemimpinan dengan 

variabel terikat (variabel dependen/ Y) yaitu kinerja karyawan. Berikut ini persamaan 

dari regresi liniear sederhana : 

 

Y = a + bX+et 

Dimana: 

Y = Kinerja Karyawan (variabel dependen) 

a = Konstanta 

b = koefisien peningkatan Y jika ada peningkatan satu satuan 
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X = Gaya Kepemimpinan 

3.5.2.4 Koefisien Determinasi (R2) 

(Ghozali, 2001)Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. 

3.5.2.5 Uji t 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang dipergunakan 

untuk mengetahui apakah variabel Gaya Kepemimpinan (X) mempengaruhi variabel 

Kinerja Karyawan (Y). Berikut langkah-langkah pengujiannya: 

Ho≤0 = Tidak ada pengaruh secara langsung dan signifikan Gaya Kepemimpinan 

terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Sukses Muda Indonesia (SMI). 

Ha>0 =Ada pengaruh secara langsung dan signifikan Gaya Kepemimpinan terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT. Sukses Muda Indonesia (SMI). 

Kesimpulan: 

a. Jika sig>0.05 maka Ho diterima. 

b. Jika sig<0,05 maka Ho ditolak. 



 

49 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) adalah perusahaan yang bergerak di beberapa 

bidang  jasa, diantaranya STIFIn, trainer, pelatihan dan travel. Perusahaan ini berdiri 

pada tahun 2016 yang dimana awalnya hanya memiliki 2 bidang jasa yaitu trainer dan 

konsultan. Tetapi karena melihat perkembangan perusahaan yang semakin bagus dan 

banyaknya peminat yang menanam modal, maka diadakanlah beberapa bidang jasa 

lainnya. 

PT. Sukses Muda Indonesia memiliki beberapa cabang yang tersebar di wilayah 

indonesia, diantaranya: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Aceh, dsb.  

Perusahaan ini berkantor pusat di Penthouse Plaza Marein Level 23, Jl. Jend. Sudirman 

Kav. 76-78 Jakarta Selatan. 

4.1.2 Visi Perusahaan 

1. Menjadi perusahaan swasta nasional terdepan di bidang jasa trainer dan 

konsultasi. 

2. Berkembang secara berkesinambungan, memberikan kesejahteraan kepada 

karyawan, pengurus, pemegang saham dan stake holder. 
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4.1.3   Misi Perusahaan 

1. Menyamakan persepsi diantara pengurus untuk mempertahankan nilai-nilai 

perusahaan dan mencapai tujuan bersama. 

2. Melanjutkan penyelenggaraan pelatihan, konsultasi, seminar dan 

pemberdayaan lainnya untuk anak muda indonesia. 

3. Pemberdayaan maksimal dari enam pilar jasa trainer dan konsultasi: 

pemasaran, operasional, keuangan, sumber daya manusia, mutu dan 

teknologi informasi. 

4.1.4 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan fungsi 

yang meliputi pendelegasian wewenang, tanggung jawab dan tugas dalam suatu 

organisasi. Oleh karenanya organisasi yang baik dapat memberikan gambaran 

yang jelas mengenai batas-batas, tanggung jawab dan tugas mencapai tujuan 

organisasi. Adapun secara lengkap struktur organisasi pada PT. Sukses Muda 

Indonesia (SMI) Bandung dapat disajikan pada gambar 4.1. 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

Direktur 

Wakil Direktur 

Bagian Operasional 

Sekretris 
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Masing-masing bagian dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Direktur  

- Memimpin perusahaan agar berjalan baik dan lancar dalam mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

- Merencanakan kegiatan pokok, membagi tugas dan fungsi serta 

memberikan arahan pelaksanaan tugas. 

- Mengatur kebijakan umum dibidang procurement (pengadaan), pemasaran 

dan keuangan.  

2. Wakil Direktur 

- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perusahaan agar berjalan efektif, 

efisien, dan ekonomis. 

- Mengawasi pelaksanaan kegiatan perusahaan dan mengevaluasi hasilnya. 

- Membimbing bawahan agar memberikan arahan pelaksanaan tugas. 

3. Sekretaris 

- Mengatur rumah tangga dan administrasi perusahaan. 

- Merencanakan permodalan project dan urusan perbankan. 

- Mengatur cash flow keuangan. 

- Menyusun laporan laba/rugi perusahaan. 

4. Bagian Operasional 

- Melakukan aktivitas secara langsung atas project yang sedang dikerjakan. 

- Melaksanakan segala bentuk ketentuan project yang sedang dikerjakan. 
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- Menyelesaikan project sesuai dengan ketentuan atau rencana yang telah 

ditetapkan 

4.2 Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini responden yang dianalisis adalah karyawan PT. Sukses 

Muda Indonesia (SMI)  bandung. Berdasarkan data dari responden yang berjumlah 

70 orang karyawan, adapun karakteristik responden yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 35 karyawan dengan diklasifikasikan berdasarkan usia, 

jenis kelamin, pendidikan terakhir dan masa kerja. Penggolongan yang dilakukan 

terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas 

mengenai gambaran responden sebagai objek penelitian. Karakteristik responden 

yang disusun dalam tabel frekuensi untuk memudahkan dalam mengidentifikasi 

ciri-ciri responden. 

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

Adapun karakteristik responden berdasarkan usia yang berhasil dihimpun 

datanya dapat dilihat melalui tabel berikut: 

Tabel  4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Usia 

(Tahun) 

Jumlah Responden 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

18-20 10 28,57 

21-23 20 57,14 
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24-25 5 14,29 

Total 35 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa karyawan dengan usia 18-

20 tahun sebanyak 10 orang atau 28,57%, usia 21-23 tahun sebanyak 20 orang 

atau 57,14%, dan usia 24-25 tahun sebanyak 5 orang atau 14,29%. 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dari hasil pengumpulan data dengan kuesioner dari beberapa 

responden, maka dapat diperoleh karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin yang dapat dilihat melalui tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin 

Jumlan Responden 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 Laki-laki 15 42,86 

2 Perempuan 20 57,14 

Total 35 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa karyawan dengan jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 15 orang atau 42,86%, dan perempuan sebanyak 20 

orang atau 57,14%. 
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4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Adapun karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 

terakhir dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Pendidikan 

Terakhir 

Jumlah Responden 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

SMA 20 57,14 

D3 7 20 

S1 8 22,86 

S2 0 0 

Total 35 100 

    Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa karyawan dengan tingkat 

pendidikan SMA sebanyak 20 orang atau 57,14%, pendidikan D3 sebanyak 7 

orang atau 20%, dan sisanya pendidikan S1 sebanyak 8 orang atau 22,86%. 

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Karakteristik responden berdasarkan masa kerjanya yaitu dapat dilihat 

melalui tabel berikut ini: 
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Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 

Masa Kerja 

(Tahun) 

Jumlah Responden 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

<1 5 14,29 

1 15 42,86 

2 11 31,43 

3 4 11,42 

Total 35 100 

      Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa karyawan dengan masa 

kerja <1 tahun sebanyak 5 orang atau 14,29%, masa kerja 1 tahun sebanyak 15 

orang atau 42,86%, masa kerja 2 tahun sebanyak 11 orang atau 31,43%, dan 

sisanya masa kerja 3 tahun sebanyak 4 orang atau 11,42%. 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang dipakai 

dalam penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Berdasarkan 

hasil uji validitas instrument pengukuran melalui program IBM SPSS Statistics 

25, untuk mengukur nilai validasi ditentukan dengan melihat nilai ɑ= 0,05 

dengan jumlah 35 responden. Jika hasil validitas berada diatas 0,3 maka 

dianggap butir pernyataan sudah valid. 
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Tabel 4.6 

Uji Validitas Gaya Kepemimpinan 

No. Butir 

Pertanyaan 
r hitung 

r 

kritik 
Kriteria 

P1 0,429 0,3 V 

P2 0,325 0,3 V 

P3 0,449 0,3 V 

P4 0,500 0,3 V 

P5 0,472 0,3 V 

P6 0,592 0,3 V 

P7 0,390 0,3 V 

P8 0,548 0,3 V 

P9 0,250 0,3 TV 

P10 0,230 0,3 TV 

Sumber: Hasil olahan kuesioner, 2019 

Pada tabel menunjukan bahwa terdapat dua indikator yang tidak valid 

yaitu indikator pertanyaan ke-9 dan ke-10 yang nilai korelasinya berada 

dibawah 0.3, selebihnya indikator-indikator yang lain pada variabel Gaya 

Kepemimpinan (X) memiliki nilai korelasi > 0.3 dan dinyatakan valid. 
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Tabel 4.7 

Uji Validitas Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil olahan kuesioner, 2019 

Pada tabel menunjukan bahwa semua indikator valid karena nilai 

korelasinya > 0,3. 

4.3.2  Uji Reliabilitas  

Uji reliablitas adalah untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan 

responden dapat dipercaya atau dapat diandalkan, dengan menggunakan analisis 

reliabilitas melalui metode Cronbach’s Alpha dimana suatu instrumen dikatakan 

reliable bila memiliki keadaan atau alpha sebesar 0.6. 

Tabel dibawah ini menunjukan hasil pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan alat bantuan IBM SPSS Statistics 25. 

1. Uji Reliabilitas Gaya Kepemimpinan 

Berikut ini adalah hasil dari output komputer program IBM SPSS 

Statistics 25 mengenai uji reliabilitas untuk instrumen Gaya Kepemimpinan. 

No. Butir 

Pertanyaan 
r hitung 

r 

kritik 
Kriteria 

P1 0,831 0,3 V 

P2 0,482 0,3 V 

P3 0,486 0,3 V 

P4 0,700 0,3 V 

 P5 0,760 0,3 V 

P6 0,470 0,3 V 

P7 0,382 0,3 V 

P8 0,643 0,3 V 

P9 0,560 0,3 V 

P10 0,417 0,3 V 
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Tabel 4.8 

Uji Reliabilitas Gaya Kepemimpinan 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas variabel Gaya Kepemimpinan 

diatas, kedelapan item indikator memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,679 

yaitu lebih besar dari 0,6. Berdasarkan ketentuan diatas maka indikator-

indikator dalam penelitian ini dikatakan reliabel atau diandalkan. 

2. Uji Reliabilitas Kinerja 

Tabel 4.9 

Uji Reliabilitas Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas variabel kinerja diatas, kesepuluh 

item indikator memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,741 yaitu lebih besar 

dari 0,6. Berdasarkan ketentuan diatas maka indikator-indikator dalam 

penelitian ini dikatakan reliabel atau diandalkan. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.679 9 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.741 11 
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4.4 Pelaksanaan Gaya Kepemimpinan PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) 

Bandung  

Hasil penelitian ini adalah hasil yang didapat dari pengisian kuesioner 

mengenai Gaya Kepemimpinan yang disebarkan kepada 35 responden. 

Klasifikasi setiap indikator X (Gaya Kepemimpinan) dapat dihitung dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

Nilai tertinggi setiap indikator kepemimpinan : 35 x 5 = 175 

Nilai terendah setiap indikator kepemimpinan : 35 x 1 = 35 

Jumlah kriteria pertanyaan : 5 

JI =
Nilai Tertinggi − Nilai Terendah

Jumlah kriteria pertanyaan
 

=
𝟏𝟕𝟓 − 𝟑𝟓

𝟓
= 𝟐𝟖 

Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Kriteria Gaya Kepemimpinan 

 

Nilai Kriteria 

147-175 Sangat Baik 

119-146 Baik 

91-118 Cukup Baik 

63-90 Tidak Baik 

35-62 Sangat Tidak baik 
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Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada 35 responden diperoleh hasil mengenai Gaya 

Kepemimpinan dapat dilihat pada analisis sebagai berikut: 

1. Pimpinan Perusahaan Selalu Memberikan Tindakan Tegas Bagi 

Karyawan Yang Melakukan Pelanggaran 

Tabel 4.11 

Tanggapan Karyawan Mengenai Pimpinan Perusahaan Selalu 

Memberikan Tindakan Tegas Bagi Karyawan Yang Melakukan 

Pelanggaran 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 21 105 60 

Setuju 4 14 56 40 

Cukup 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 161 100 

 

Pertanyaan mengenai pimpinan perusahaan selalu memberikan 

tindakan tegas bagi karyawan yang melakukan pelanggaran masuk kedalam 

klasifikasi sangat baik dengan total skor 161. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 21 orang atau 60%, dan yang menyatakan setuju 

sebanyak 14 orang atau 40%. Artinya di PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) 

Bandung menyatakan bahwa pimpinan perusahan selalu memberikan 

tindakan tegas bagi karyawan yang melakukan pelanggaran di perusahaan. 
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2. Pemimpin Dalam Mendelegasikan Wewenang Tetap Menciptakan 

Hubungan Kerja yang Menyenangkan  

Tabel 4.12 

Tanggapan Karyawan Mengenai  

Pemimpin Dalam Mendelegasikan Wewenang Tetap Menciptakan 

Hubungan Kerja yang Menyenangkan 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 25 125 71,43 

Setuju 4 10 40 28,57 

Cukup 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 165 100 

Pertanyaan mengenai pimpinan perusahaan dalam mendelegasikan 

wewenang tetap menciptakan hubungan kerja yang menyenangkan masuk 

kedalam klasifikasi sangat baik dengan total skor 165. Karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 25 orang atau 71,43% dan yang 

menyatakan setuju sebanyak 10 orang atau 28,57%. Artinya di PT. Sukses 

Muda Indonesia (SMI)  Bandung menyatakan bahwa pimpinan perusahan tetap 

menciptakan hubungan kerja yang menyenangkan di dalam perusahaan. 

3. Pimpinan Selalu Menerima Saran Dalam Menyelesaikan Tugas atau 

Pekerjaan dengan Bawahannya 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 
 

Tabel 4.13 

Tanggapan Karyawan Mengenai Pimpinan Selalu Menerima Saran 

Dalam Menyelesaikan Tugas atau Pekerjaan dengan Bawahannya 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 9 45 25,71 

Setuju 4 23 92 65,71 

Cukup 3 3 9 8,57 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 146 100 

 

Pertanyaan mengenai pimpinan perusahaan selalu menerima saran 

dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan bawahannya masuk 

kedalam klasifikasi baik dengan total skor 146. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 9 orang atau 25,71%, menyatakan setuju sebanyak 

23 orang atau 65,71% dan yang menyatakan cukup setuju sebanyak 3 orang 

atau 8,57%. Artinya di PT. Sukses Muda Indonesia (SMI)  Bandung 

menyatakan bahwa pimpinan perusahan selalu menerima saran dalam 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan bawahannya. 

4. Pimpinan Perusahaan dalam Memberikan Intruksi Kerja 

Memberikan Tugas Bawahan Selalu Jelas 
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Tabel 4.14 

Tanggapan Karyawan Mengenai Pimpinan Perusahaan dalam 

Memberikan Intruksi Kerja Memberikan Tugas Bawahan Selalu 

Jelas 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 14 70 40 

Setuju 4 20 80 57,14 

Cukup 3 1 3 2,86 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 153 100 

 

Pertanyaan mengenai pimpinan perusahaan dalam memberikan 

intruksi kerja memberikan tugas bawahan selalu jelas masuk kedalam 

klasifikasi sangat baik dengan total skor 153. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 14 orang atau 40%, menyatakan setuju sebanyak 20 

orang atau 57,14%, dan yang menyatakan cukup setuju sebanyak 1 orang 

atau 2,86%. Artinya di PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung 

menyatakan bahwa pimpinan perusahan dalam memberikan intruksi kerja 

memberikan tugas bawahan selalu jelas.  

5. Pimpinan Dalam Memberikan Bonus Berdasarkan Pada Prestasi 

Kerja Bawahannya 
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Tabel 4.15 

Tanggapan Karyawan Mengenai Pimpinan Dalam Memberikan 

Bonus Berdasarkan Pada Prestasi Kerja Bawahannya 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 19 95 54,29 

Setuju 4 13 52 37,14 

Cukup 3 3 9 8,57 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 156 100 

 

Pertanyaan mengenai pimpinan perusahaan dalam memberikan 

bonus berdasarkan pada prestasi kerja bawahannya masuk kedalam 

klasifikasi sangat baik dengan total skor 156. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 19 orang atau 54,29%, yang menyatakan setuju 

sebanyak 13 orang atau 37,14%, dan yang menyatakan cukup setuju 

sebanyak 3 orang atau 8,57%. Artinya di PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) 

Bandung menyatakan bahwa pimpinan perusahan dalam memberikan 

bonus berdasarkan pada prestasi kerja bawahannya.  
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6. Pemimpin Selalu Mengawasi Kerja Seluruh Karyawan 

Tabel 4.16 

Tanggapan Karyawan Mengenai Pemimpin Selalu Mengawasi Kerja 

Seluruh Karyawan 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 11 55 31,43 

Setuju 4 13 52 37,14 

Cukup 3 11 33 31,43 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 140 100 

 

Pertanyaan mengenai pimpinan perusahaan selalu mengawasi kerja 

seluruh karyawan masuk kedalam klasifikasi baik dengan total skor 140. 

Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang atau 31,43%, 

yang menyatakan setuju sebanyak 13 orang atau 37,14% dan yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 11 orang atau 31,43. Artinya di PT. 

Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung menyatakan bahwa pimpinan 

perusahan selalu mengawasi kerja seluruh karyawan. 
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7. Pemimpin Peduli dengan Masalah-masalah yang Menghambat 

Kinerja dan Selalu Memotivasi 

Tabel 4.17 

Tanggapan Karyawan Mengenai Pemimpin Peduli dengan Masalah-

masalah yang Menghambat Kinerja dan Selalu Memotivasi 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 2 10 5,71 

Setuju 4 20 80 57,14 

Cukup 3 13 39 37,14 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 129 100 

 

Pertanyaan mengenai pimpinan peduli dengan masalah-masalah 

yang menghambat kinerja dan selalu memotivasi masuk kedalam klasifikasi 

baik dengan total skor 129. Karyawan yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 2 orang atau 5,71%, yang menyatakan setuju sebanyak 20 orang 

atau 57,14%, dan yang menyatakan cukup setuju sebanyak 13 orang atau 

37,14. Artinya di PT. Sukses Muda Indonesia (SMI)  Bandung menyatakan 

bahwa pimpinan perusahan peduli dengan masalah-masalah yang 

menghambat kinerja dan selalu memotivasi. 
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8. Pemimpin Selalu Mendukung Usaha-usaha Karyawan Dalam 

Menyelesaikan Tugas 

Tabel 4.18 

Tanggapan Karyawan Mengenai Pemimpin Selalu Mendukung 

Usaha-usaha Karyawan Dalam Menyelesaikan Tugas 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 16 80 45,71 

Setuju 4 15 60 42,86 

Cukup 3 4 12 11,43 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 152 100 

 

Pertanyaan mengenai pimpinan perusahaan selalu mengawasi kerja 

seluruh karyawan masuk kedalam klasifikasi sangat baik dengan total skor 

152. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 orang atau 

45,71%, yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang atau 42,86% dan yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 4 orang atau 11,43%. Artinya di PT. 

Sukses Muda Indonesia (SMI)  Bandung menyatakan bahwa pimpinan 

perusahan selalu mendukung usaha-usaha karyawan dalam menyelesaikan 

tugas. 

4.4.1 Kriteria Rekapitulasi Variabel Gaya Kepemimpinan 

𝐽𝐼 =
(35 X 8 X 5) − (35 X 8 X 1)

5
=

1.400 − 280

5
= 224 

 

 



68 
 

 
 

Tabel 4.19 

Kriteria Rekapitulasi Variabel Gaya Kepemimpinan 

 

Nilai Kriteria 

1.176-1.400 Sangat Baik 

952-1.175 Baik 

728-951 Cukup Baik 

504-727 Tidak Baik 

280-503 Sangat Tidak Baik 

 

Berikut adalah rekapitulasi variabel Gaya Kepemimpinan  

Tabel 4.20 

Rekapitulasi Variabel Gaya Kepemimpinan 

 

No Pertanyaan 
Target 

Skor 

Skor 

Tercapai 
Kriteria 

1 
Pimpinan perusahaan selalu memberikan tindakan 

tegas bagi karyawan yang melakukan pelanggaran 
175 161 

Sangat 

Baik 

2 
Pemimpin dalam mendelegasikan wewenang tetap 

menciptakan hubungan kerja yang menyenangkan 
175 165 

Sangat 

Baik 

3 

Pimpinan selalu menerima saran dalam 

menyelesaikan tugas/pekerjaan dengan 

bawahannya 

175 146 Baik 

4 
Pimpinan perusahaan dalam memberikan intruksi 

kerja memberikan tugas bawahan selalu jelas 
175 153 

Sangat 

Baik 

5 
Pimpinan dalam memberikan bonus berdasarkan 

pada prestasi kerja bawahannya 
175 156 

Sangat 

Baik 

6 
Pemimpin selalu mengawasi kerja seluruh 

karyawan 
175 140 Baik 

7 
Pemimpin peduli dengan masalah-masalah yang 

menghambat kinerja dan selalu memotivasi 
175 129 Baik 

8 
Pemimpin selalu mendukung usaha-usaha 

karyawan dalam menyelesaikan tugas 
175 152 

Sangat 

Baik 

TOTAL  1.202  
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Berdasarkan pada tabel didapatkan hasil dari penelitian responden terhadap 

Gaya Kepemimpinan perusahaan pada PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung 

dengan jumlah skor sebanyak 1.202 dengan kategori baik. Dari hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa responden menanggapinya dengan baik atas gaya kepemimpinan di 

perusahaan tersebut. Hal ini dengan memperhatikan beberapa indikator-indikator gaya 

kepemimpinan seperti: 

Pimpinan perusahaan selalu memberikan tindakan tegas bagi karyawan yang 

melakukan pelanggaran, Pemimpin dalam mendelegasikan wewenang tetap 

menciptakan hubungan kerja yang menyenangkan, Pimpinan selalu menerima saran 

dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan dengan bawahannya, Pimpinan perusahaan 

dalam memberikan intruksi kerja memberikan tugas bawahan selalu jelas, Pimpinan 

dalam memberikan bonus berdasarkan pada prestasi kerja bawahannya, Pemimpin 

selalu mengawasi kerja seluruh karyawan, Pemimpin peduli dengan masalah-masalah 

yang menghambat kinerja dan selalu memotivasi, Pemimpin selalu mendukung usaha-

usaha karyawan dalam menyelesaikan tugas. 

4.4.2 Pelaksanaan Kinerja Karyawan PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) 

Bandung 

Hasil penelitian ini adalah hasil yang didapat dari pengisian kuesioner 

mengenai kinerja yang disebarkan kepada 35 responden. Klasifikasi setiap indikator Y 

(Kinerja) dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Nilai tertinggi setiap indikator Kinerja : 35 x 5 = 175 

Nilai terendah setiap indikator Kinerja : 35 x 1 = 35 
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Jumlah kriteria pertanyaan : 5 

JI =
Nilai Tertinggi − Nilai Terendah

Jumlah kriteria pertanyaan
 

=
𝟏𝟕𝟓 − 𝟑𝟓

𝟓
= 𝟐𝟖 

Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.21 

Kriteria Kinerja 

 

Nilai Kriteria 

147-175 Sangat Baik 

119-146 Baik 

91-118 Cukup Baik 

63-90 Tidak Baik 

35-62 Sangat Tidak baik 

 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada 35 responden diperoleh hasil mengenai kinerja dapat dilihat 

pada analisis sebagai berikut: 
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1. Melakukan Tugas Yang Diberikan Dengan Baik Dan Selalu Datang Tepat 

Waktu 

 

Tabel 4.22 

Tanggapan Karyawan Mengenai Melakukan Tugas Yang Diberikan 

Dengan Baik Dan Selalu Datang Tepat Waktu 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 18 90 51,43 

Setuju 4 15 32 42,86 

Cukup 3 2 9 5,71 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 131 100 

 

Pertanyaan mengenai kinerja karyawan selalu melakukan tugas 

yang diberikan dengan baik dan selalu datang tepat waktu masuk kedalam 

klasifikasi baik dengan total skor 131. Karyawan yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 18 orang atau 51,43%, menyatakan setuju sebanyak 15 

orang atau 42,86%, dan yang menyatakan cukup setuju sebanyak 2 orang 

atau 5,71%. Artinya di PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung 

menyatakan bahwa kinerja karyawan selalu melakukan tugas yang 

diberikan dengan baik dan selalu datang tepat waktu. 
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2. Selalu Meningkatkan Kualitas Pekerjaan 

Tabel 4.23 

Tanggapan Karyawan Mengenai Selalu Meningkatkan Kualitas 

Pekerjaan 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 28 140 80 

Setuju 4 6 24 17,14 

Cukup 3 1 3 2,86 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 167 100 

 

Pertanyaan mengenai kinerja karyawan selalu meningkatkan kualitas 

pekerjaan  masuk kedalam klasifikasi sangat baik dengan total skor 167. 

Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 28 orang atau 80%, 

menyatakan setuju sebanyak 6 orang atau 17,14%, dan yang menyatakan cukup 

setuju sebanyak 1 orang atau 2,86%. Artinya di PT. Sukses Muda Indonesia 

(SMI) Bandung menyatakan bahwa kinerja karyawan selalu meningkatkan 

kualitas pekerjaan. 
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3. Selalu Mencapai Dan Menyelesaikan Target Pekerjaan 

Tabel 4.24 

Tanggapan Karyawan Mengenai Selalu Mencapai Dan Menyelesaikan 

Target Pekerjaan 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 15 75 42,86 

Setuju 4 17 68 48,57 

Cukup 3 3 9 8,57 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 152 100 

 

Pertanyaan mengenai kinerja karyawan selalu mencapai dan 

menyelesaikan target pekerjaan masuk kedalam klasifikasi sangat baik dengan 

total skor 152. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang 

atau 42,86%, menyatakan setuju sebanyak 68 orang atau 48,57%, dan yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 3 orang atau 8,57%. Sukses Muda 

Indonesia (SMI) Bandung menyatakan bahwa kinerja karyawan selalu 

mencapai dan menyelesaikan target pekerjaan. 
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4. Selalu Menjaga Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Teman Kerja 

Tabel 4.25 

Tanggapan Karyawan Mengenai Selalu Menjaga Hubungan Kerja Yang 

Baik Dengan Teman Kerja 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 22 110 62,86 

Setuju 4 13 52 37,14 

Cukup 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 162 100 

 

Pertanyaan mengenai kinerja karyawan menjaga hubungan kerja yang 

sangat baik dengan teman kerja masuk kedalam klasifikasi sangat baik dengan 

total skor 162. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 22 orang 

atau 62,86% dan menyatakan setuju sebanyak 13 orang atau 37,14%. Artinya 

di PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung menyatakan bahwa kinerja 

karyawan selalu menjaga hubungan kerja yang baik dengan teman kerja di 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 
 

5. Selalu Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu 

Tabel 4.26 

Tanggapan Karyawan Mengenai Selalu Menyelesaikan Pekerjaan Tepat 

Waktu 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 16 80 45,71 

Setuju 4 12 48 34,29 

Cukup 3 7 21 20 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 149 100 

 

Pertanyaan mengenai kinerja karyawan selalu menyelesaikan pekerjaan 

tepat waktu masuk kedalam klasifikasi sangat baik dengan total skor 149. 

Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 orang atau 45,71%, 

menyatakan setuju sebanyak 12 orang atau 34,29%, dan yang menyatakan 

cukup setuju sebanyak 7 orang atau 20%. Artinya di PT. Sukses Muda 

Indonesia (SMI) Cabang Bandung menyatakan bahwa kinerja karyawan selalu 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 
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6. Mengikuti Perintah Pimpinan Dengan Penuh Rasa Hormat 

Tabel 4.27 

Tanggapan Karyawan Mengenai Mengikuti Perintah Pimpinan Dengan 

Penuh Rasa Hormat 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 23 115 65,71 

Setuju 4 12 48 34,29 

Cukup 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 163 100 

 

Pertanyaan mengenai kinerja karyawan mengikuti perintah pimpinan 

dengan penuh rasa hormat  masuk kedalam klasifikasi sangat baik dengan total 

skor 163. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23 orang atau 

65,71% dan yang menyatakan setuju sebanyak 12 orang atau 34,29%. Artinya 

di PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung menyatakan bahwa kinerja 

karyawan mengikuti perintah pimpinan dengan penuh rasa hormat. 
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7. Diberi Kebebasan untuk Berinisiatif dalam Teman/Kelompok Kerja 

 

Tabel 4.28 

Tanggapan Diberi Kebebasan untuk Berinisiatif dalam Kelompok/Teman Kerja 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 15 75 42,86 

Setuju 4 5 60 42,86 

Cukup 3 5 15 14,29 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 150 100 

 

Pertanyaan mengenai diberi kebebasan untuk berinisiatif dalam 

kelompok/teman kerja masuk kedalam klasifikasi sangat baik dengan total skor 

150. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang atau 42,86%, 

menyatakan setuju sebanyak 15 orang atau 42,86%, yang menyatakan cukup 

setuju sebanyak 5 orang atau 14,29%. Artinya di PT. Sukses Muda Indonesia 

(SMI) Bandung menyatakan bahwa karyawan diberi kebebasan untuk 

berinisiatif dalam kelompok/teman kerja. 
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8. Bekerja Sesuai Dengan Pedoman Dan Standar Prosedur Tujuan 

Perusahaan 

Tabel 4.29 

Tanggapan Karyawan Mengenai Bekerja Sesuai Dengan Pedoman Dan 

Standar Prosedur Tujuan Perusahaan 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 16 80 45,71 

Setuju 4 16 64 45,71 

Cukup 3 3 9 8,57 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 153 100 

 

Pertanyaan mengenai kinerja karyawan bekerja sesuai dengan pedoman 

dan standar prosedur tujuan perusahaan masuk kedalam klasifikasi sangat baik 

dengan total skor 153. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 

orang atau 45,71%, menyatakan setuju sebanyak 16 orang atau 45,71%, dan 

yang menyatakan cukup setuju sebanyak 3 orang atau 8,57%. Artinya di PT. 

Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung menyatakan bahwa kinerja karyawan 

bekerja sesuai dengan pedoman dan standar prosedur tujuan perusahaan. 
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9. Tidak Menunda Pekerjaan Yang Telah Diberikan Atasan Kepada Saya 

Tabel 4.30 

Tanggapan Karyawan Mengenai Tidak Menunda Pekerjaan Yang Telah 

Diberikan Atasan Kepada Saya 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 13 65 37,14 

Setuju 4 19 76 54,29 

Cukup 3 3 9 8,57 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 150 100 

 

Pertanyaan mengenai kinerja karyawan tidak menunda pekerjaan yang 

telah diberikan atasan kepada saya masuk kedalam klasifikasi sangat baik 

dengan total skor 150. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 

orang atau 37,14%, menyatakan setuju sebanyak 19 orang atau 54,29%, dan 

yang menyatakan cukup setuju sebanyak 3 orang atau 8,57%. Artinya di PT. 

Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung menyatakan bahwa kinerja karyawan 

tidak menunda pekerjaan yang telah diberikan atasan kepada saya. 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 
 

10. Memiliki Sikap Kerjasama Yang Baik Dalam Melakukan Pekerjaan 

Tabel 4.31 

Tanggapan Karyawan Mengenai Memiliki Sikap Kerjasama Yang Baik 

Dalam Melakukan Pekerjaan 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 23 115 65,71 

Setuju 4 12 48 34,29 

Cukup 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 35 163 100 

 

Pertanyaan mengenai kinerja karyawan memiliki sikap kerjasama yang 

baik dalam melakukan pekerjaan masuk kedalam klasifikasi sangat baik dengan 

total skor 163. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23 orang 

atau 65,71%, dan yang menyatakan setuju sebanyak 12 orang atau 34,29%. 

Artinya di PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung menyatakan bahwa 

kinerja karyawan memiliki sikap kerjasama yang baik dalam melakukan 

pekerjaan. 

4.4.3  Kriteria Rekapitulasi Variabel Kinerja 

 

𝐽𝐼 =
(35 X 10 X 5) − (35 X 10 X 1)

5
=

1750 − 350

5
= 280 
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Tabel 4.32 

Kriteria Rekapitulasi Variabel Kinerja 

 

Nilai Kriteria 

1470-1750 Sangat Baik 

1190-1469 Baik 

910-1189 Cukup Baik 

630-909 Tidak Baik 

350-629 Sangat Tidak Baik 

 

Berikut adalah rekapitulasi variabel Kinerja 

Tabel 4.33 

Rekapitulasi Variabel Kinerja 

 

No Pertanyaan 
Target 

Skor 

Skor 

Tercapai 
Kriteria 

1 
Melakukan tugas yang diberikan dengan baik 

dan selalu datang tepat waktu 
175 131 Baik 

2 Selalu meningkatkan kualitas pekerjaan 175 167 Sangat Baik 

3 
Selalu mencapai dan menyelesaikan target 

pekerjaan 
175 152 Sangat Baik 

4 
Selalu menjaga hubungan kerja yang baik 

dengan teman kerja 
175 162 Sangat Baik 

5 Selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 175 149 Sangat Baik 

6 
Mengikuti perintah pimpinan dengan penuh 

rasa hormat 
175 163 Sangat Baik 

7 

Diberi kebebasan untuk berinisiatif dalam 

kelompok/teman kerja 175 150 Sangat Baik 

8 
Bekerja sesuai dengan pedoman dan standar 

prosedur tujuan perusahaan 
175 153 Sangat Baik 

9 
Tidak menunda pekerjaan yang telah 

diberikan atasan kepada saya 
175 150 Sangat Baik 
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10 
Memiliki sikap kerjasama yang baik dalam 

melakukan bekerja 
175 163 Sangat Baik 

TOTAL  1540  

 

Berdasarkan pada tabel didapatkan hasil dari penelitian responden terhadap 

kinerja perusahaan pada PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung dengan jumlah 

skor sebanyak 1540 dengan kategori sangat baik. Dari hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa responden menanggapinya dengan baik atas kinerja karyawan di perusahaan 

tersebut. Hal ini dengan memperhatikan beberapa indikator-indikator kinerja seperti: 

Melakukan tugas yang diberikan dengan baik dan selalu datang tepat waktu, 

Selalu meningkatkan kualitas pekerjaan, Selalu mencapai dan menyelesaikan target 

pekerjaan, Selalu menjaga hubungan kerja yang baik dengan teman kerja, Selalu 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, Mengikuti perintah pimpinan dengan penuh rasa 

hormat, Diberi kebebasan untuk berinisiatif dalam kelompok/teman kerja, Bekerja 

sesuai dengan pedoman dan standar prosedur tujuan perusahaan, Tidak menunda 

pekerjaan yang telah diberikan atasan kepada saya, Memiliki sikap kerjasama yang 

baik dalam melakukan bekerja. 

4.5  Analisis Data 

4.5.1 Analisis Koefisien Korelasi 

Analisis Koefisien Korelasi adalah mengetahui adanya derajat atau kekuatan 

hubungan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja kerja karyawan pada PT. Sukses 

Muda Indonesia (SMI) Bandung, output dari BM SPSS Statistic 25 diperoleh nilai 

koefisien korelasi sebagai berikut: 
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Tabel 4.34 

Koefisien Korelasi 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .684a .467 .451 2.55690 

a. Predictors: (Constant), X 

 

a. Predictors : (Contstant), Gaya Kepemimpinan 

b. Dependent Variabel : Kinerja  

Berdasarkan tabel 4.34 maka dapat didapatkan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,684. Hal ini menunjukan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai 

hubungan yang cukup signifikan. 

4.5.2 Koefisien Determinasi 

Untuk menghitung besarnya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung 

berdasarkan koefisien korelasi dengan menggunakan rumus koefisien 

determinasi sebagai berikut:  

Tabel 4.35 

Koefisien Korelasi 
Model Summary 

 

 

 

 

 

 

Std. Error of the 

Estimate 

2.55690 
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c. Predictors : (Contstant), Kepemimpinan 

d. Dependent Variabel : Kinerja 

KD = (r)2 x 100% 

  = (0,684)2 x 100% 

  = 0,468 

  = 46,8% 

Dari hasil diatas maka Gaya Kepemimpinan memberikan pengaruh 

sebesar 46,8% terhadap Kinerja karyawan PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) 

Bandung. Sedangkan sisanya sebesar 100% - 46,8% = 53,2% disebabkan oleh 

varabel lainnya. 

4.4.2 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel terikat 

dengan menggunakan variabel bebas. Dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) 

Bandung hasil dari regresi linear sederhana sebagai berikut: 
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Tabel 4.36 

Analisis Regresi Linear Sederhana 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.665 7.268  .779 .441 

X .910 .169 .684 5.382 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 
Karena nilai regresi bernilai plus (+), maka dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa  Gaya Kepemimpinan (X) berpengaruh positif terhadap Kinerja (Y). 

Sehingga model persamaan regresinya adalah: 

Y = 5,665 + 0,910 X 

Untuk mengetahui nilai koefisien regresi tersebut, maka kita dapat berpedoman 

pada output yang berada pada tabel coefficients berikut: 

a = Angka konstan dari Unstandardized Coefficients. Angka ini 

merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak 

ada Gaya Kepemimpinan (X) maka nilai konsisten Kinerja (Y) 

adalah sebesar 5,665. 

b = Angka koefisien regresi. Nilainya sebesar 0,910. Angka ini 

mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat Gaya 

Kepemimpinan (X) maka Kinerja (Y) akan meningkat sebesar 

0,910. 
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Dari analisis regresi diatas dapat diketahui bahwa nilai dari a adalah 5,665. Nilai 

ini menunjukkan bahwa pada saat Gaya Kepemimpinan (X) bernilai nol maka 

Kinerja (Y) akan bernilai 5,665. Sedangkan nilai b yaitu sebesar 0,910 

menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan gaya kepemimpinan sebesar satuan 

maka kinerja akan meningkat sebesar 0,910 satuan. Selain itu, terlihat tanda 

positif (+) yang berarti adanya pengaruh yang positif antara gaya kepemimpinan 

dan kinerja. 

4.5.3 Uji t 

Uji t merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi 

linear sederhana maupun analisis linear multiples (berganda). Uji t bertujuan 

untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen (X) secara 

parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel 

dependen (Y). 

Dengan menggunakan program IBM SPSS Statistics 25, dilakukan 

pengujian signifikan parameter individu, pengujian dilakukan dengan 

menggunakan significance level (ɑ = 5%). 
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Tabel 4.37 

Uji t 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.665 7.268  .779 .441 

X .910 .169 .684 5.382 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan hasil pengujian hasil SPSS menunjukkan variabel Gaya 

Kepemimpinan (X) terhadap Kinerja (Y) dengan menggunakan batas signifikansi 

(ɑ) = 5% diperoleh nilai t hitung = 5.382 dengan tingkat signifikansi 0.000 yaitu 

<0.05 (batas signifikansi). Hal ini berarti variabel Gaya Kepemimpinan (X) 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja (Y). 

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Qamariah (2005) yang 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap 

Kinerja Pegawai pada asisten administrasi kesekretarian daerah Provinsi 

Sumatera Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai yaitu gaya 

demokratis, nilai R-square menunjukkan sebesar 24,8%. Gaya kepemimpinan 

mempunyai pengaruh walaupun kecil terhadap kinerja pegawai. Sebagaimana 

hasil dari jurnal ilmiah yang dilakukan Ruyatnesih dkk (2013) dengan judul 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan pada Bagian 

Operator SPBU PT. Mitrabuana Jayalestari Karawang”. Hasil dari jurnal ilmiah 
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tersebut juga mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Mitrabuana Jayalestari dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,505 yang artinya pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan adalah 25,5%, sedangkan sisanya 74,5% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dari pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung, maka dapat 

diperoleh kesimpulan gaya kepemimpinan secara positif berpengaruh langsung 

terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan tersebut ditunjukkan oleh temuan hasil 

analisis sebagai berikut: 

1. Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh PT. Sukses Muda Indonesia 

(SMI) Bandung adalah gaya kepemimpinan  demokratis, dimana pemimpin 

selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, 

2. Kineraja karyawan di PT. Sukses Muda Indonesia dikategorikan sangat 

baik dengan skor sebanyak 1540. 

3. Ada pengaruh dari gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan PT. 

Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung terhadap kinerja karyawan, hal ini 

dapat dilihat dengan signifikansi ɑ=0,05 dengan hasil uji t=5.382 dan 

signifikansinya < 0,05 (0,000<0,05), artinya hipotesis dapat disimpulkan 

Ho ditolak Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan secara positif berpengaruh langsung terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan 

di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran yang kiranya bermanfaat dan 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan PT. Sukses Muda Indonesia 

(SMI) Bandung. Adapun saran yang diberikan bagi perusahaan adalah: 

1. PT. Sukses Muda Indonesia (SMI) Bandung harus mampu menerapkan 

gaya kepemimpinan yang lebih efektif lagi agar kinerja karyawan terus 

meningkat, dan kadar kerjasama antar pimpinan dan bawahan juga harus 

lebih di optimalkan lagi demi tercapainya tujuan perusahaan dengan 

maksimal. 

2. Pertahankan gaya kepemimpinan yang telah diterapkan karena itu 

membantu karyawan dalam kinerjanya. 

3. Kinerja karyawan akan meningkat apabila Pemimpin selalu mendukung 

usaha-usaha karyawan dalam menyelesaikan tugas. Sehingga karyawan 

akan terus termotivasi dan bekerja lebih optimal. Dengan demikian kinerja 

karyawan akan meningkat apabila pemimpin mampu bekerjasama dengan 

baik terhadap bawahannya yaitu selalu mendukung usaha-usaha karyawan 

dalam menyelesaikan tugas dengan memberi ruang bagi karyawannya 

untuk mengambil inisiatif dalam mengambil suatu keputusan meskipun 

masih dalan pengawasan pemimpin. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran I  

KUESIONER 

VARIABEL GAYA KEPEMIMPINAN (X) 

NO PERTANYAAN SS S C TS STS 

1 

Pimpinan perusahaan selalu memberikan 

tindakan tegas bagi karyawan yang melakukan 

pelanggaran 

     

2 

Pemimpin dalam mendelegasikan wewenang 

tetap menciptakan hubungan kerja yang 

menyenangkan 

     

3 

Pimpinan selalu menerima saran dalam 

menyelesaikan tugas/pekerjaan dengan 

bawahannya 

     

4 

Pimpinan perusahaan dalam memberikan 

intruksi kerja memberikan tugas bawahan 

selalu jelas 

     

5 
Pimpinan dalam memberikan bonus 

berdasarkan pada prestasi kerja bawahannya 

     

6 
Pemimpin selalu mengawasi kerja seluruh 

karyawan 

     

7 

Pemimpin peduli dengan masalah-masalah 

yang menghambat kinerja dan selalu 

memotivasi 

     

8 
Pemimpin selalu mendukung usaha-usaha 

karyawan dalam menyelesaikan tugas 

     

9 
Pemimpin memperhatikan kesejahteraan 
bawahan  

     

10 Pemimpin tidak mementingkan diri sendiri 
     



 

 
 

 

 

VARIABEL KINERJA KARYAWAN (Y) 

NO PERTANYAAN SS S C TS STS 

1 
Melakukan tugas yang diberikan dengan baik dan 

selalu datang tepat waktu 

     

2 
Selalu meningkatkan kualitas pekerjaan       

3 
Selalu mencapai dan menyelesaikan target pekerjaan       

4 
Selalu menjaga hubungan kerja yang baik dengan 

teman kerja  

     

5 
Selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu      

6 
Mengikuti perintah pimpinan dengan penuh rasa 

hormat 

     

7 
Diberi kebebasan untuk berinisiatif dalam 

teman/kelompok kerja 

     

8 
Bekerja sesuai dengan pedoman dan standard prosedur 

tujuan perusahaan 

     

9 
Tidak menunda pekerjaan yang telah diberikan atasan 

kepada saya 

     

10 
Memiliki sikap kerjasama yang baik dalam melakukan 

bekerja 

     



 

 
 

Lampiran II 

TABEL TABULASI 

 

No. 

Responden 

No. Butir Angket Gaya Kepemimpinan (X) 

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

1 5 5 4 5 5 3 4 4 35 

2 5 5 5 4 4 4 3 4 34 

3 4 5 4 5 3 3 4 4 32 

4 5 5 4 5 5 4 4 4 36 

5 5 5 5 4 4 4 3 5 35 

6 5 5 5 5 5 5 4 5 39 

7 5 5 5 5 5 5 4 5 39 

8 5 4 5 5 4 4 4 5 36 

9 5 5 4 5 5 4 3 5 36 

10 4 4 4 4 5 5 4 5 35 

11 5 5 4 4 5 3 4 4 34 

12 5 5 4 4 3 5 4 5 35 

13 4 4 4 5 4 5 4 5 35 

14 5 5 5 5 5 4 3 5 37 

15 4 4 4 4 4 4 3 4 31 

16 5 5 4 4 4 4 4 3 33 

17 4 4 3 4 4 4 4 5 32 

18 4 5 3 4 3 3 3 4 29 

19 5 5 4 4 5 5 4 3 35 

20 4 5 4 5 5 3 3 4 33 

21 4 5 4 4 4 4 3 4 32 

22 4 4 4 4 5 4 3 4 32 

23 5 5 5 5 5 5 4 5 39 

24 4 5 4 4 4 3 4 3 31 

25 5 4 4 3 4 3 4 4 31 

26 4 5 4 5 4 5 5 5 37 

27 5 5 3 4 5 3 4 4 33 

28 4 5 4 4 5 4 3 4 33 

29 5 4 4 5 5 3 3 4 33 

30 4 5 4 4 5 5 4 5 36 



 

 
 

31 5 5 4 4 5 4 5 3 35 

32 5 4 5 5 4 3 4 5 35 

33 5 4 5 4 4 3 3 4 32 

34 5 5 4 4 5 5 4 5 37 

35 4 5 4 4 5 5 3 5 35 

 

No. 

Responden 

No. Butir Angket Kinerja  (Y) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

1 5 5 5 4 3 5 5 3 5 4 44 

2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 42 

3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 39 

4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 47 

5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 40 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

7 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 47 

8 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 44 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 

10 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 48 

11 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 46 

12 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 47 

13 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 45 

14 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 

15 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 40 

16 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 48 

17 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 41 

18 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 39 

19 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 48 

20 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 45 

21 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 46 

22 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 44 

23 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 

24 3 3 3 4 3 4 5 4 3 4 36 

25 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 45 

26 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 46 

27 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 45 



 

 
 

28 4 5 4 5 3 5 3 4 4 4 41 

29 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 48 

30 4 5 5 4 3 5 3 4 4 5 42 

31 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 48 

32 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 44 

33 4 5 5 4 3 4 3 4 4 5 41 

34 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 45 

35 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran III 

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL X 

Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL 

P1 Pearson Correlation 1 .129 .458** .130 .216 -.074 .162 -.017 .429* 

Sig. (2-tailed)  .460 .006 .457 .212 .675 .351 .921 .010 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P2 Pearson Correlation .129 1 -.032 .084 .153 .160 .094 -.148 .325 

Sig. (2-tailed) .460  .854 .632 .379 .360 .590 .398 .057 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P3 Pearson Correlation .458** -.032 1 .357* .099 .193 -.099 .299 .449** 

Sig. (2-tailed) .006 .854  .035 .571 .266 .571 .081 .007 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P4 Pearson Correlation .130 .084 .357* 1 .168 .067 .100 .357* .500** 

Sig. (2-tailed) .457 .632 .035  .334 .703 .567 .035 .002 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P5 Pearson Correlation .216 .153 .099 .168 1 .223 .002 .034 .472** 

Sig. (2-tailed) .212 .379 .571 .334  .199 .990 .848 .004 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P6 Pearson Correlation -.074 .160 .193 .067 .223 1 .251 .481*

* 

.592** 

Sig. (2-tailed) .675 .360 .266 .703 .199  .146 .003 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P7 Pearson Correlation .162 .094 -.099 .100 .002 .251 1 -.017 .390* 

Sig. (2-tailed) .351 .590 .571 .567 .990 .146  .923 .020 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P8 Pearson Correlation -.017 -.148 .299 .357* .034 .481** -.017 1 .548** 

Sig. (2-tailed) .921 .398 .081 .035 .848 .003 .923  .001 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

TOTAL Pearson Correlation .429* .325 .449** .500** .472** .592** .390* .548*

* 

1 

Sig. (2-tailed) .010 .057 .007 .002 .004 .000 .020 .001  

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 
 

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL Y 

P8

Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 

P1 Pearson 

Correlation 

1 .261 .566** .485** .672** .448** .232 .526** .343* .149 .831** 

Sig. (2-tailed)  .130 .000 .003 .000 .007 .179 .001 .044 .394 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P2 Pearson 

Correlation 

.261 1 .351* .248 .158 .157 -.060 -.096 .607** .406* .482** 

Sig. (2-tailed) .130  .038 .150 .364 .369 .731 .585 .000 .016 .003 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P3 Pearson 

Correlation 

.566*

* 

.351* 1 .043 .231 .393* -.093 .039 .116 .202 .486** 

Sig. (2-tailed) .000 .038  .807 .182 .019 .597 .825 .506 .244 .003 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P4 Pearson 

Correlation 

.485*

* 

.248 .043 1 .565** .317 .314 .542** .262 .317 .700** 

Sig. (2-tailed) .003 .150 .807  .000 .064 .066 .001 .129 .064 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P5 Pearson 

Correlation 

.672*

* 

.158 .231 .565** 1 .163 .235 .622** .329 .163 .760** 

Sig. (2-tailed) .000 .364 .182 .000  .349 .174 .000 .053 .349 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P6 Pearson 

Correlation 

.448*

* 

.157 .393* .317 .163 1 -.049 .232 .140 .112 .470** 

Sig. (2-tailed) .007 .369 .019 .064 .349  .779 .179 .421 .521 .004 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P7 Pearson 

Correlation 

.232 -.060 -.093 .314 .235 -.049 1 .275 .076 .037 .382* 

Sig. (2-tailed) .179 .731 .597 .066 .174 .779  .110 .664 .833 .023 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pearson 

Correlation 

.526*

* 

-.096 .039 .542** .622** .232 .275 1 .241 .138 .643** 

 
Sig. (2-tailed) .001 .585 .825 .001 .000 .179 .110  .164 .430 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P9 Pearson 

Correlation 

.343* .607** .116 .262 .329 .140 .076 .241 1 .140 .560** 

Sig. (2-tailed) .044 .000 .506 .129 .053 .421 .664 .164  .421 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P10 Pearson 

Correlation 

.149 .406* .202 .317 .163 .112 .037 .138 .140 1 .417* 

Sig. (2-tailed) .394 .016 .244 .064 .349 .521 .833 .430 .421  .013 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

TOTAL Pearson 

Correlation 

.831*

* 

.482** .486** .700** .760** .470** .382* .643** .560** .417* 1 

Sig. (2-tailed) .000 .003 .003 .000 .000 .004 .023 .000 .000 .013  

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 
 

Lampiran IV 

UJI RELIABILITAS  

 

a) VARIABEL X 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 35 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.679 9 

 

 

b) VARIABEL Y 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 35 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.741 11 
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