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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan 

kepuasan kerja terhadap motivasi untuk meningkatkan kinerja kerja karyawan pada 

PT ABC Store Mangga Dua. Variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja, sedangkan variabel endogen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Motivasi dan Kinerja Kerja. 

Pemilihan sampel pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus slovin 

dan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel pada penelitian ini berjumlah 

104 responden karyawan tetap level staff di PT ABC Store Mangga Dua. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SEM yang 

menggunakan alat AMOS 21.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki 

pengaruh terhadap motivasi, kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap motivasi, 

dan motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja kerja karyawan. 

 

Kata kunci : Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja, Motivasi, Kinerja Kerja 

Karyawan 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the effect of leadership style and job satisfaction 

on motivation to improve employee's work performance at PT ABC Store Mangga 

Dua. The exogenous variables used in this research are leadership style and job 

satisfaction, while the endogenous variables used in this study are motivation and 

work performance. 

The sample of this research was calculated using the Slovin formula and used 

purposive sampling technique. The sample in this research amounted to 104 

permanent employees at the staff level at PT ABC Store Mangga Dua. The 

analysis technique used in this research is the SEM analysis using AMOS 21.  

The results of this research indicate that leadership style has an influence on 

motivation, job satisfaction has an influence on motivation, and motivation has an 

influence on employee's work performance. 

 

Keywords: Leadership Style, Job Satisfaction, Motivation, Employee's Work 

Performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Masyarakat perkotaan kini dimanjakan oleh kehadiran berbagai pusat 

perbelanjaan bahkan lokasinya kadang-kadang di satu kawasan. Kondisi ini sangat 

menguntungkan karena masyarakat tinggal memilih gerai mana yang akan 

dimasukinya. Ritel merupakan mata rantai yang penting dalam proses distribusi 

barang dan merupakan mata rantai terakhir dalam suatu proses distribusi. Melalui 

ritel, suatu produk dapat bertemu langsung dengan penggunanya. Industri ritel di 

sini diartikan sebagai industri yang menjual produk dan jasa pelayanan yang telah 

diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, kelompok, atau 

pemakai akhir. Produk yang dijual kebanyakan adalah pemenuhan dari kebutuhan 

rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok. Seiringnya berkembangnya 

teknologi perusahaan, Industri retail di indonesia mulai kalah saing dengan e-

commerce. Pertumbuhan industri e-commerce itu ternyata juga membuat para 

pemain industri ritel offline mulai merasa tertekan dengan perubahan sistem 

berbelanja konsumen tersebut. Kondisi yang demikian itu, dapat dilihat dari kasus 

tutupnya beberapa departement store maupun toko offline brand-brand besar dalam 

dua tahun terakhir ini (http://industri.bisnis.com). 

Wariati et al (2015) kinerja suatu organisasi tidak terlepas dari kinerja individu 

dan para anggotanya, apabila kinerja individu membaik maka secara langsung 
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maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Keberhasilan 

suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pada dasarnya tujuan 

perusahaan adalah bertahan dalam persaingan bisnis serta dapat mencapai target 

laba maka agar perusahaan dapat selalu berjalan dengan baik diperlukan kinerja 

perusahaan yang baik juga. Masalah kinerja bagi perusahaan adalah masalah yang 

sangat penting. Tanpa adanya kinerja yang baik tidak mungkin perusahaan dapat 

menghasilkan produk yang kompetitif. Peningkatan kinerja mempunyai implikasi 

yang positif bagi perusahaan itu sendiri, artinya perusahaan dapat menghasilkan 

kuantitas dan kualitas produk yang optimal dengan harga bersaing. Standar kerja 

yang telah ditetapkan oleh organisasi mengacu pada kinerja individual karyawan. 

Kinerja individual yang tinggi dapat meningkatkan kinerja organisasi secara 

keseluruhan. Bailey dan Pearson (2008) menyatakan kinerja individual 

berhubungan erat dengan tingkat imbalan dan kepuasan kerja yang dipengaruhi 

oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu itu sendiri (Vipraprastha dan 

Sari, 2016).  

Berdasarkan penjelasan tersebut, perusahaan juga harus mampu membangun 

dan meningkatkan kualitas karyawan dalam bidang-bidang tertentu sehingga 

perusahaan tumbuh dan unggul dalam persaingan atau mampu bertahan dalam 

dunia bisnis sehingga menciptakan suatu manajemen yang baik. Salah satu faktor 

penting dalam menopang eksistensi perusahaan dalam memajukan kualitas dan 

manajemen kinerja adalah penguasaan kompetensi yang dimiliki oleh Sumber Daya 

Manusia (SDM). Kalangi (2015) sumber daya manusia merupakan faktor yang
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 sangat sentral dalam organisasi, apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat 

berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia. Pentingnya sumber daya 

manusia dalam suatu organisasi, menuntut setiap organisasi mendapatkan pegawai 

yang berkualitas dan produktif untuk menjalankan organisasi. 

Tujuan organisasi dapat dicapai bila karyawan dituntut untuk memaksimalkan 

kinerja yang dia miliki. Kinerja karyawan adalah hal yang penting untuk 

diperhatikan organisasi, karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan 

kemajuan organisasi dalam suatu persaingan global yang sering berubah. Wibowo 

(2007), kinerja berasal dari pengertian performance, selain itu ada yang 

memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja, namun 

sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, 

tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. 

Faktor yang diduga dapat mempengaruhi kinerja adalah kepemimpinan. 

Timothy et al. (2011) menyatakan kepemimpinan diidentifikasi sebagai subjek  

penting di bidang perilaku organisasi. Chen et al, (2007) saat ini struktur berbasis 

tim yang didominasi oleh organisasi mengharuskan para pemimpin untuk 

memimpin dan memotivasi tidak hanya individu tetapi juga juga tim secara 

keseluruhan. Rivai dan Mulyadi (2011) peran pemimpin juga sangat berpengaruh 

besar dalam organisasi disaat pengambilan keputusan, dan berani menentukan 

benar salahnya suatu keputusan tersebut (Khotimah, 2014). Pemimpin dalam 

memimpin suatu perusahaan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda – beda. 

Thoha (2007), gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan 

oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang 
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lain seperti yang ia lihat. Gaya kepemimpinan adalah alat untuk mencapai hasil 

yang diinginkan melalui kegiatan karyawan (Abedi et al, 2011). Motivasi dan 

mobilitas yang didukung oleh karyawan didorong oleh kepemimpinan untuk 

melakukan kegiatan manajemen dan perencanaan organisasi (Abedi et al, 2011).  

Gaya kepemimpinan sering kali menjadi hambatan bagi karyawannya dalam 

menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari. Pemimpin disini harus dituntut mampu 

memahami motif dari karyawannya, sebab motif didasari oleh keinginan untuk 

memuaskan berbagai jenis kebuuthan yang pada gilirannya akan mempengaruhi 

perilaku dan kinerja karyawan.  

Snell dan Bohlander (2010) kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang 

berkontribusi keberhasilan organisasi terutama dalam mengelola sumber daya 

manusia (Munir et al, 2012). Silva dan Rose et al (2006) mendefinisikan kepuasan 

kerja sebagai perasaan menyenangkan yang timbul dari tempat kerja seseorang. Ini 

adalah efek positif dari karyawan terhadap pekerjaan atau situasi pekerjaan mereka. 

Ranupandojo dan Husnan (2003) mengemukakan beberapa faktor mengenai 

kebutuhan dan keinginan karyawan adalah gaji yang pantas, pekerjaan yang aman, 

rekan sekerja yang kompak, penghargaan terhadap pekerjaan, pekerjaan yang 

berarti, kesempatan untuk maju, pimpinan yang adil dan bijaksana, pengarahan dan 

perintah yang wajar, dan organisasi atau tempat kerja yang dihargai oleh 

masyarakat (Sicilia dan Marzolina, 2015). 

Ketika karyawan merasa puas dalam bekerja maka perusahaan akan dengan 

mudah untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan oleh manajemen perusahaan. Kepuasan kerja karyawan dalam suatu 
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organisasi sangat penting perannya dalam rangka menciptakan unjuk kerja yang 

baik. Hasibuan (2012) mengemukakan bahwa kepuasan karyawan harus diciptakan 

sebaik mungkin agar semangat, dedikasi, pengabdian dan disiplin karyawan 

meningkat kepuasan kerja dalam bekerja dinikmati dengan mendapatkan pujian 

atas pekerjaan, penempatan, perawatan, peralatan, dan suasana lingkungan kerja 

yang baik. Hayes et al, (2010) kepuasan kerja adalah suatu hal yang kompleks dan 

multifaktorial fenomena, dimana kolaborasi antara individu karyawan, atasan dan 

rekan kerja merupakan hal penting untuk meningkatkan kepuasan karyawan dengan 

pekerjaan mereka.  

Motivasi memiliki keterkaitan atau pengaruh terhadap terhadap kinerja 

(Performance), seperti yang dinyatakan oleh Bohlander dan Snell (2004), kinerja 

dapat di pengaruhi oleh kemampuan kayawan, motivasi karyawan dan lingkungan 

(Afrizal, 2015).  Sapila (2013) motivasi kerja yang seringkali merupakan harapan 

bagi karyawan, gambaran yang akurat tentang hubungan ini adalah bahwa motivasi 

kerja dapat menimbulkan kepuasan kerja yang tinggi, kepuasan kerja akan tinggi 

apabila keinginan dan kebutuhan karyawan dalam bekerja terpenuhi maka motivasi 

kerja akan terwujud dengan baik. Robbins (2008) mendefinisikan bahwa motivasi 

sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seseorang untuk 

mencapai tujuannya. Intensitas berhubungan dengan seberapa giat seseorang 

berusaha. Sarwar dan Abugre (2013) pegawai yang termotivasi akan merasakan 

kepuasan dalam bekerja sehingga mampu meningkatkan kinerja mereka dan 

berpengaruh dalam pemberian layanan. 
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Penelitian objek penelitian ini dilakukan pada PT ABC store Mangga Dua yang 

merupakan merupakan perusahaan ABC di Indonesia sudah dimiliki 100% 

sahamnya oleh XX Corp. Seiring dengan pergantian pemegang saham tersebut, 

nama perusahaan berubah menjadi PT XYZ dari sebelumnya PT ABC Indonesia, 

sehingga brand menjadi berubah menjadi XABC. PT XYZ tahun ini telah memiliki 

93 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia dan akan ditambah hingga menjadi 100 

gerai terbangun pada 2019. Karyawan-karyawan ini bekerja dalam lingkup tugas 

yang bervariasi di mana diperlukan kombinasi antara inisiatifdan tanggung jawab 

yang memungkinkan mereka untuk terus berkembang. Selain itu mereka juga 

diharapkan menganut nilai budaya ABC untuk berpandangan positif, berintegritas, 

respek pada komitmen, mempunyai rasa solidaritas, jujur dalam bekerja dan 

mempunyai jiwa untuk melayani dalam hubungannya dengan pelanggan (customer 

service) (http://www.xxx.id).  

Berdasarkan based on interview dari Bapak Andi, PT ABC store Mangga Dua 

mengadakan adanya program Ice yaitu planning growth sales pada tahun 2018 

dengan efisiensi biaya. Impact kepada karyawannya harus terlibat aktif dalam 

menginovasi suatu perencanaannya dan creative. Karyawan diberikan kesempatan 

untuk membuat inovasi atau enterpreneurship yang bertujuan menajalankan bisnis 

di PT ABC tersebut. Bentuk kreatif dan inovasi tersebut dapat menunjang penjualan 

toko. Dibuatnya Program Ice pada tahun 2018 ini dikarenakan persaingan retail 

yang cukup ketat sekarang, seperti adanya online shop yang berkembang cepat 

sehingga PT.ABC store Mangga Dua ini harus mempunyai inovasi dan display 

menarik di beberapa tempat untuk mempertahankan growth sales tersebut. Cara 
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bersaing dari sisi menarik pengunjunglah yang dapat memberi dampak kepada 

pembelian yang disebut growth sales tersebut. 

 

Sumber : PT ABC Store Mangga Dua 

Gambar 1.1 Growth Sales tahun 2016 dan 2017 pada PT. ABC wilayah 

Jakarta Utara 

Pada keterangan growth sales diatas,  Store Mangga Dua menduduki peringkat 

paling rendah dalam target penjualannya dan mengalami penurunan penjualan dari 

tahun 2016 hingga 2017 dengan hasil -19,9%.  Pada Duta Merlin -15,2%, Pluit 

Mega Mall -4,1%, Season City -11,5%, Emporium Pluit Mall -6.3% dan pada 

Central Park 2,6%. Penurunan growth sales tersebut pada Store Mangga Dua 

dikarenakan beberapa masalah yang termasuk dari kepemimpinannya hingga 

berdampak kepada kinerja pegawainya.  

Berkaitan dengan kinerja pegawai, muncul beberapa fenomena dalam 

organisasi salah satunya adalah belum optimalnya kinerja karyawan dikarenakan 
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pemimpin yang kurang memberikan dorongan, motivasi dan bantuannya kepada 

karyawannya. Indikasinya tercermin dari turunnya tingkat growth sales dari tahun 

2016 sampai 2017 dengan target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan bisnis online 

mengalami kenaikan untuk produk-produk consumer good yang juga dijual oleh 

PT.ABC. Kedua hal tersebut mengharuskan karyawan berinovasi dan memberikan 

display menarik kepada konsumen pada tahun 2018 dan menekan biaya seefisien 

mungkin.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja 

terhadap Motivasi untuk Peningkatan Kinerja Kerja pada PT ABC Store 

Mangga Dua. 

1.2 Ruang Lingkup  

Metode    penelitian    ini    bersifat    deskriptif    kuantitatif,    pengambilan    

data dilakukan  melalui  kuewsioner.  Berdasarkan  itu  maka  penelitian  ini  

memiliki  ruang lingkup  sebagai  berikut: 

1. Variabel Endogen dalam penelitian ini adalah Motivasi dan Kinerja Kerja.  

Luthans (1998) menyatakan bahwa motivasi adalah proses yang 

membangkitkan, memberi energi, mengarahkan, dan mempertahankan 

perilaku dan kinerja. Artinya, ini adalah proses merangsang manusia untuk 

tindakan dan untuk mencapai tugas yang diinginkan (Tella et al, 2007).   

2. Variabel ekosgen dalam penelitian ini adalah Gaya Kepemimpinan dan 

Kepuasan Kerja.  McNamara (2008) mengidentifikasi pemimpin sebagai 

seseorang yang menentukan arah dalam upaya dan mempengaruhi orang 
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untuk mengikuti arahan tersebut. Gaya kepemimpinan adalah salah satu 

faktor yang dapat menyebabkan keberhasilan bisnis. Untuk tetap memimpin 

dalam lingkungan yang menantang, seorang pemimpin haru terus belajar 

dan sangat bertanggung jawab tugas dan bawahan mereka. Tanggung jawab 

seorang pemimpin tidaklah mudah karena membutuhkan komitmen yang 

tinggi menyelesaikan tugas (Ali et al, 2015).  Gaya kepemimpinan yang di 

anut dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan laize faire menurut 

based on interview dikarenakan seorang manager atau pemimpin yang tidak 

memberikan dorongan dan motivasi kerja terhadap karyawan sehingga 

memberi dampak terhadap kinerja karyawan. Menurut Vroom (1964) 

Kepuasan kerja adalah orientasi emosi yang dimiliki karyawan terhadap 

peran mereka tampil di tempat kerja. Kepuasan Kerja adalah komponen 

penting untuk motivasi karyawan dan dorongan untuk kinerja yang lebih 

baik (Raziq dan Maulabakhsh, 2015). 

3. Objek penelitian ini di khususkan bagi karyawan tetap PT ABC Store 

Mangga Dua level staff yang telah bekerja selama 1 tahun. Penelitian ini 

akan mengukur perubahan kinerja kerja karyawan yang ditinjau dari gaya 

kepemimpinan, kepuasan kerja serta motivasi yang diberikan oleh 

perusahaan.  
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1.3 Identifikasi Masalah 

Persaingan dalam dunia retail semakin ketat dengan munculnya perusahaan-

perusahaan retail berbasis online. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 

membenarkan turunnya penjualan retail saat ini. Kadin menilai penyebabnya 

adalah masyarakat sekarang lebih nyaman berbelanja online dibandingkan 

langsung ke toko dan  bisnis dari offline yang menjadi online. Itu yang membuat 

penurunan perdagangan pada sektor retail (www.economy.okezone.com). 

Growth sales pada PT. ABC Store Mangga Dua mengalami penurunan pada 

tahun 2016 hingga 2017 dikarenakan persaingan retail tersebut yang cukup ketat 

dengan adanya bisnis online yang berkembang sangat cepat. Menurunnya growth 

sales juga disebabkan karena adanya masalah kepemimpinan dari seorang 

pemimpin yang kurang memberikan dorongan dan bantuannya kepada 

karyawannya sehingga kinerja karyawan menurun. Dampak dari hal tersebut 

membuat pemimpin mengharuskan karyawan berinovasi dan memberikan display 

menarik kepada konsumen yang bertujuan untuk menjalankan bisnisnya pada 

tahun 2018 dan menekan biaya seefisien mungkin untuk menjalankan bisnis ABC 

dan menaikkan growth sales tersebut.  

1.4 Perumusan Masalah 

1. Apakah Gaya Kepemimpinan mempengaruhi Motivasi pada PT. ABC store  

Mangga Dua? 

2. Apakah  Kepuasan Kerja mempengaruhi Motivasi pada PT. ABC store 

Mangga Dua? 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja..., Cynthia Dwi Veraningsih, Ma.-Ibs, 2018

http://www.economy.okezone.com/


11 
 

Indonesia Banking School 

3. Apakah Motivasi mempengaruhi Kinerja Kerja Karyawan pada PT. ABC 

store Mangga Dua? 

1.5 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, 

dalam penelitian ini penulis membatasinya dengan :  

1. Penulis membatasi penelitian pada Gaya kepemimpinan dan Kepuasan 

Kerja terhadap kinerja kerja karyawan melalui motivasi karyawan PT. ABC 

store Mangga Dua 

2. Lokasi penelitian yang digunakan adalah PT. ABC store Mangga Dua di 

Jakarta Utara dengan responden yaitu karyawan tetap level staff PT ABC 

store Mangga Dua.  

1.6 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Gaya Kepemimpinan  terhadap 

Motivasi pada karyawan PT. ABC store Mangga Dua. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Kepuasan Kerja terhadap 

Motivasi pada  karyawan PT. ABC store Mangga Dua. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dari  Motivasi terhadap Kinerja 

Kerja Karyawan pada karyawan PT. ABC store Mangga Dua 

1.7 Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian dengan harapan penelitian tersebut mendapatkan manfaat yang 

baik, dari sisi sang peneliti maupun masyarakat luas. Maka dari itu manfaat yang 

diharapkan dengan penelitian ini adalah : 
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1. Secara Teoritis 

a. Bagi Akademisi 

Khususnya dalam Sumber Daya Manusia, peneliti berharap hasil 

penelitian ini dapat menambah pengetahuan, memberi kontribusi pada 

pengembangan teori yang berkaitan dengan sumber daya manusia, dan 

dapat memberikan acuan bagi penelitian selanjutnya di bidang yang 

sama. 

b. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai peningkatan 

kinerja kerja karyawan berdasarkan gaya kepemimpinan dan kepuasan 

kerja melalui motivasi. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi PT. ABC store Mangga Dua 

Diharapkan dari penelitian ini dapat membantu memahami pegawai 

karena gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja yang dirasakan pegawai 

dalam pekerjaan yang mereka kerjakan sehari-hari dan kemudian 

menghasilkan motivasi tersendiri yang berdampak pada kinerja 

karyawan untuk kedepannya. Hasil penelitian ini sangat diharapkan dan 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyusuk strategi 

pengelolaan SDM pada pegawai sehingga mereka bisa menjalankan 

pekerjaan dengan lebih produktif, puas dalam bekerja, sehingga dalam 

pelayanannya menghasilkan pelayanan yang baik dan meningkatkan 
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motivasi kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

karyawan untuk meningkatkan nilai perusahaan.  

b. Bagi Pegawai  

Dapat membantu pegawai meningkatkan kepuasan kerja karyawan dari 

gaya kepemimpinannya dan motivasi sehingga pegawai memiliki 

peningkatan dalam kinerja karyawan. 

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

Merupakan tata urutan pengujian penelitian ini dan dimaksudkan untuk 

mempermudah penyusunan penelitian. Adapun sistematika yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah yang 

menjadi dasar pemikiran penelitian ini,ruang lingkup masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori, konsep, dan 

penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan konsep hipotesis 

yang dikembangkan dalam penelitian ini, kerangka pikir, serta 

definisi dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian 

ini.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai populasi dan sampel, sumber dan 

jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, dan alat analisis 

data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Merupakan hasil dan pembahasan berisi inti dari penulisan 

penelitian, gambaran umum obyek penelitian, serta analisis dan 

pembahasannya. 

 BAB V PENUTUP 

Merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan 

saran yang diberikan peneliti setelah melakukan analisis 

pembahasan.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Hal yang akan dibahas dalam bab tinjauan pustaka ini yaitu mengenai gaya 

kepemimpinan, kepuasan kerja, motivasi dan kinerja karyawan. 

2.1.1. Manajemen Sumber Daya Manunisa 

Menurut Dessler (2013), manajemen sumber daya manusia adalah proses 

memperoleh, pelatihan, penilaian, dan kompensasi kepada karyawan, dan 

memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan dan keselamatan, dan serta  

keadilan terhadap karyawan.  

Menurut Imlawal dan Winarningsih (2016), manajemen sumber daya 

manusia dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan 

sumber daya yang ada pada individu pegawai. Pengelolaan dan pendayagunaan 

tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai 

tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. Dan kemampuan 

organisasi perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama 

perusahaan agar dapat berkembang secara produktif dan wajar. Perkembangan 

perusahaan dan organisasi sangatlah tergantung pada kinerja dan tenaga kerja 

yang ada di perusahaan maupun organisasi tersebut
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2.1.2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Dessler (2013) : 

a. Perencanaan 

Menetapkan tujuan dan standar, mengembangkan peraturan dan prosedur 

serta mengembangkan rencana dan peramalan. 

b. Mengorganisir 

Memberikan setiap bawahan tugas-tugas tertentu, mendirikan 

departemen-departemen, mendelegasikan wewenang untuk bawahan, 

membangun saluran otoritas dan komunikasi setiap karyawan serta 

koordinasi kerja bawahan. 

c. Susunan Kepegawaian 

Menentukan jenis orang-orang yang harus disewa atau dipekerjakan, 

merekrut calon karyawan yang dibutuhkan perusahaan, menyeleksi 

karyawan yang berkompeten, melaksanakan pelatihan dan 

mengembangkan karyawan, menetapkan standar kinerja karyawan, 

konseling karyawan, kompensasi karyawan.  

d. Memimpin 

Mendapatkan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan, 

mempertahankan semangat, memotivasi bawahan. 

e. Mengendalikan 

Menetapkan standar seperti penjualan kuota, standar kualitas, atau 

produksi tingkat, memeriksa untuk melihat bagaimana sebenarnya kinerja 
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dibandingkan dengan standar ini, mengambil tindakan korektif yang 

diperlukan.  

Yukl (2015) kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi, memotivasi orang lain agar mampu berkontribusi dalam 

peningkatan efisiensi dan keberhasilan organisasi. Kepemimpinan yang terdapat 

dalam suatu organisasi memainkan peran yang sangat dominan dalam keberhasilan 

organisasi tersebut. Ini berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu 

mengantisipasi dan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. 

Kinerja menjadi lebih baik, sebagian karena tujuan yang spesifik membantu usaha 

dari pimpinan dan bawahan ke arah kegiatan-kegiatan yang produktif dan sebagian 

karena tujuan-tujuan yang menantang mendorong usaha bawahan ketingkat yang 

lebih tinggi dalam melakukan pekerjaan 

Yukl (2015) pemimpin merupakan pihak yang terlibat dalam memotivasi 

kerja. Dalam bekerja seorang pekerja tidak hanya sekedar mencari materi (nafkah), 

tetapi mereka juga mempunyai kebutuhan untuk berinteraksi social dengan 

pemimpin dan pekerja yang lain. Umumnya kepuasan kerja akan diperoleh 

karyawan apabila atasan bersikap ramah, dapat memahami, mau mendengarkan 

pendapat karyawan, dan memberikan penghargaan atas pekerjaan mereka, seperti 

pujian untuk kinerja yang baik.  

Kunci dalam motivasi yaitu upaya, tujuan organisasi dan kebutuhan. Upaya 

merupakan ukuran intensitas. Bila seseorang termotivasi maka ia akan berupaya 

sekuat tenaga untuk mencapai tujuan, namun belum tentu upaya yang tinggi akan 
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menghasilkan kinerja yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan intensitas dan 

kualitas dari upaya tersebut serta difokuskan pada tujuan organisasi. Kebutuhan 

adalah kondisi internal yang menimbulkan dorongan, dimana kebutuhan yang tidak 

terpuaskan akan menimbulkan tegangan yang merangsang dorongan dari dalam diri 

individu. Kebutuhan tersebut adalah dorongan dari seorang pemimpin. Dorongan 

ini menimbulkan perilaku pencarian untuk menemukan tujuan, tertentu. Apabila 

ternyata terjadi pemenuhan kebutuhan, maka akan terjadi pengurangan tegangan. 

Pada dasarnya, karyawan yang termotivasi berada dalam kondisi tegang dan 

berupaya mengurangi ketegangan dengan mengeluarkan upaya. Pentingnya 

motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan 

mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil 

yang optimal. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan 

kepada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan 

yang diinginkan. 

2.1.3. Gaya Kepemimpinan 

 Kepemimpinan adalah proses orang lain untuk memahami dan menyetujui 

apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan bagaimana melakukan tugas 

itu, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif guna mencapai 

tujuan bersama (Yukl, 2015 : 9). Gaya kepemimpinan adalah cara seorang 

pemimpin memberikan arahan kepada timnya untuk melaksanakan tugas, cara di 

mana pemimpin memotivasi dan melatih bawahan, dan bagaimana pemimpin 

pada umumnya berkomunikasi dan berhubungan dengan bawahannya 

(Gharibvand, 2013).  Kozak and Uca (2008) gaya kepemimpinan adalah alat 
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manajemen yang penting karena, jika digunakan dengan benar, dapat 

meningkatkan hubungan positif dengan karyawan, dan meningkatkan kinerja. 

Bennet (2009) salah satu elemen kunci kesuksesan untuk perusahaan adalah bagi 

para manajer untuk memotivasi karyawan mereka untuk mencapai potensi 

maksimal mereka, untuk terlibat, untuk dirangkul berubah, dan untuk membuat 

keputusan teknis yang baik (Kara et al,  2013). Mosadeghrad (2003) keberhasilan 

organisasi dalam memperoleh tujuan dan sasarannya tergantung pada manajer dan 

gaya kepemimpinan mereka. Manajer dengan menggunakan gaya kepemimpinan 

yang sesuai dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, komitmen dan 

produktivitas (Mosadegh Rad dan Yarmohammadian, 2006). 

Aronson et al (2003), kemampuan seorang pemimpin adalah mempengaruhi 

bawahan untuk tampil pada kemampuan tertinggi mereka. Faktor ini menangkap 

sejauh mana manajemen menghormati pekerja, beroperasi dengan kejujuran dan 

integritas, meningkatkan efisiensi, dan memiliki jalur komunikasi terbuka dengan 

karyawan. Ali et al (2015) sebagian besar organisasi sukses memiliki pemimpin 

dan manajer yang hebat di mana mereka bisa memonitor dan mengawasi perilaku 

dan kinerja karyawan. Pemimpin yang sangat baik akan memimpin karyawan untuk 

menjadi lebih baik proaktif dan dinamis dalam melaksanakan tugas sehari-hari 

mereka.  

2.1.3.1. Tipe Gaya Kepemimpinan 

 Berdasarkan Lewin, Lippit, dan White (1939) terdapat tiga gaya 

kepemimpinan (Sousa dan Rocha, 2018)  : 
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1. Gaya Kepemimpinan Otokratis 

Membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan tim mereka 

anggota. Ini bisa tepat ketika keputusan perlu dibuat cepat, ketika 

tidak ada kebutuhan untuk masukan tim, dan ketika kesepakatan tim 

tidak diperlukan untuk hasil. Namun, gaya ini bisa mengarah ke 

tingginya tingkat ketidakhadiran dan pergantian staf. 

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Membuat keputusan akhir, tetapi mereka termasuk tim anggota 

dalam proses pengambilan keputusan. Mereka mendorong 

kreativitas dan karyawan seringkali sangat terlibat dalam proyek dan 

keputusan. Hasil dari, anggota tim cenderung memiliki kepuasan 

kerja yang tinggi dan produktivitas yang tinggi. 

3. Gaya Kepemimpinan Laissez-faire 

Verma, et al (2015), pemimpin memberi anggota tim mereka banyak 

kebebasan untuk dilakukan pekerjaan mereka dan menetapkan 

tenggat waktu mereka. Pemimpin semacam itu tidak terlibat sendiri 

dalam pekerjaan. Para bawahan melakukan pekerjaan mereka 

sendiri. Komponen dari kepemimpinan Laissez-Faire adalah  bahwa 

para pemimpin sadar bahwa pekerjaan itu sudah diketahui oleh 

bawahan dan meskipun berada di posisi pemimpin tidak 

menggunakan hal yang sama. Di bawah kepemimpinan Laissez-

faire, pemimpin hanya mengintervensi ketika ada masalah muncul 

atau ketika tujuan belum terpenuhi. Oleh karena itu, pemimpin 
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semacam itu tidak memberikan umpan balik atau dukungan untuk 

pengikut, menunda keputusan dan menyerahkan tanggung jawab. 

Berdasarkan wawancara dari bapak Andi dan Ibu Ana selaku karyawan pada 

PT ABC store Manga Dua, ketiga tipe gaya kepemimpinan dalam perusahaan 

tersebut adalah termasuk gaya kepemimpinan Laissez-faire dikarenakan seorang 

manager atau pemimpin yang tidak memberikan dorongan dan motivasi kerja 

terhadap karyawan sehingga memberi dampak terhadap kinerja karyawan. 

2.1.3.2. Indikator Gaya Kepemimpinan  

 Menurut Talahatu (2015) indikator gaya kepemimpinan   : 

1. Pimpinan selalu mengawasi karyawan dalam menjalankan tugasnya 

2. Komunikasi bersifat satu arah/bersifat vertikal 

3. Keputusan dan wewenang selalu dibuat secara bersama-sama 

4. Pegawai selalu mendapat pujian, jika melakukan pekerjaannya 

dengan baik dan bertanggung jawab 

5. Pemimpin selalu memberikan wewenang kepada pegawai 

6. Pemimpin selalu memberikan kepercayaan kepada seseorang yang 

dianggap penting 

7. Informasi yang diberikan tidak secara langsung dari pemimpin tetapi 

melalui seseorang yang dipercayakan. 
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Menurut Yulia dan Mukzam (2017) indikator gaya kepemimpinan yang 

dipakai dalam penelitian ini : 

1. Pimpinan setiap saat dapat ditemui ketika karyawan membutuhkan 

informasi. 

2. Pimpinan selalu ada, tidak hanya ada sebagai penasehat ketika 

dibutuhkan karyawan. 

3. Pimpinan bertanggung jawab ketika ada masalah. 

4. Hasil kerja karyawan tidak pernah bermasalah. 

5. Berfungsinya peran pimpinan yang sebenarnya. 

2.1.4. Kepuasan Kerja 

Hsien Ho et al (2009), kepuasan kerja adalah sikap positif atau negatif yang 

dimiliki seorang karyawan terhadap pekerjaannya atau sebagian aspek spesifik dari 

pekerjaan, dan merupakan keadaan pikiran internal dari seorang individu. Kepuasan 

karyawan akan lingkungan pekerjaannya, yang termasuk pekerjaan itu sendiri, 

supervisor, kelompok kerja, organisasi. 

Sanuddin dan Widjojo (2013) kepuasan kerja merupakan bentuk perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya, situasi kerja dan hubungan dengan rekan kerja. 

Kepuasan kerja merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh seorang 

karyawan, dimana mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan kerjanya sehingga 

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Staw and Charash (2005) kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang 

menyenangkan yang dihasilkan dari pengalaman kerja individu dalam situasi kerja. 
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Jika kepuasan kerja karyawan meningkat, sikap kerja karyawan dan kinerja 

karyawan pun meningkat.  

Mosadegh Rad and Yarmohammadian (2006) kepuasan kerja karyawan 

mengacu pada sikap karyawan terhadap pekerjaan mereka dan organisasi yang 

mempekerjakan mereka. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari 

gaji, otonomi kerja, pekerjaan keamanan, fleksibilitas tempat kerja, hingga 

kepemimpinan. Secara khusus, pemimpin dalam organisasi dapat mengadopsi gaya 

kepemimpinan yang sesuai mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, komitmen 

dan produktivitas 

2.1.4.1. Klasifikasi Kepuasan Kerja 

 Chang dan Lee (2007) membagi kepuasan kerja dalam dua klasifikasi 

yaitu : 

a. Internal Satisfaction 

Pekerjaan menunjukkan tingkatan kepuasan kerja mereka sendiri pada 

nilai-nilai, perasaan tanggung jawab, status sosial, posisi, otonomi,  dan 

harga diri yang dipicu oleh tugas sendiri 

b. External Satisfaction 

Pekerjaan menunjukkan tingkatan kepuasan mereka sendiri pada faktor-

faktor tertentu seperti gaji, promosi, kekaguman,dan ketegasan pada 

atasan serta interaksi terhadap rekan meningkat berdasarkan dari tugas. 
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2.1.4.2. Indikator Kepuasan Kerja 

 Berdasarkan Luthans (2006) kepuasan kerja dengan indikator diukur dari 

Suprapta et al, (2015) : 

1. Isi pekerjaan 

Diukur dari pendapat dan penilaian responden terhadap kepuasan 

tentang tugas yang diberikan organisasi sesuai dengan keahlian dan 

pengalaman karyawan. 

2. Organisasi dan manajemen 

Diukur dari pendapat dan penilaian terhadap kepuasan tentang 

kebijakan yang dibuat organisasi dan manajemen 

3. Gaji dan keuntungan financial lainnya 

Diukur dari pendapat dan penilaian responden terhadap kepuasan 

tentang gaji dan keuntungan non financial yang diperoleh karyawan. 

4. Rekan kerja 

Diukur dari pendapat dan penilaian responden tentang keharmonisan 

antar karyawan dalam bekerja. 

5. Tanggung jawab pekerjaan 

Diukur dari pendapat dan penilaian responden tentang rasa puas 

terhadap tanggung jawab yang diberikan terhadap pekerjaannya. 

Menurut Chang and Lee (2007) menyatakan ada beberapa indikator dalam 

kepuasan kerja yaitu internal dan external. Pada hasil wawancara, peneliti 

menggunakan indikator kepuasan kerja external  yang sesuai untuk dipakai pada 

penelitian ini: 
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1. External Satisfaction 

a. Kepuasan terhadap hasil pekerjaan  

b. Sikap atasan terhadap bawahan 

c. Tersedia gaji upah bulanan 

d. Ada hubungan baik dengan rekan kerja 

e. Kemampuan pengambilan keputusan oleh pemimpin 

f. Adanya peluang promosi dan jabatan pada pekerjaan saat ini 

g. Perusahaan melakukan metode kebijakan  

h. Lingkungan Kerja yang baik 

2.1.5. Motivasi 

Atkinson (1964) mendefinisikan motivasi berpengaruh secara langsung 

yang bersifat sementara terhadap kekuatan dan ketekunan seseorang. Hubungan 

antara pemimpin dan karyawan harus saling memahami dengan maksud untuk 

memfasilitasi karyawan untuk mengidentifikasi dirinya dengan pekerjaannya dan 

dengan bisnis tempat dia bekerja. Kurangnya motivasi akan mempengaruhi 

produktivitas karyawan (Rajhans 2012).  Okello and Gilson (2015), motivasi 

dapat diartikan sebagai keinginan individu untuk bertindak atau berperilaku 

dengan cara tertentu. Di dalam organisasi dapat didefinisikan sebagai proses 

perilaku yang memengaruhi kesediaan pekerja melakukan tugasnya untuk 

mencapai pribadi dan tujuan organisasi, mempengaruhi tingkat dan tingkat 

efektivitas karyawan di tempat kerja. 

Khan (2012), motivasi sangat penting dalam mempengaruhi karyawan 

untuk mencapai individu serta tujuan organisasi. Dorongan batin ini memotivasi 
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karyawan untuk membentuk dan menunjukkan perilaku bertujuan untuk mencapai 

kebutuhan yang spesifik.. Motivasi merupakan bagian dari organisasi 

memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan mereka secara efisien, mengakui 

karyawan atas kerja dan upaya mereka, menciptakan lingkungan kerja yang baik, 

mempertimbangkan kebutuhan mereka dan membentuk desain pekerjaan yang 

menyenangkan. Motivasi tersebut dapat meningkatkan kinerja. 

Ali et al, (2016), motivasi sangat penting bagi organisasi atau manajemen 

untuk menghargai metode untuk memotivasi pekerja mereka. Ketika pekerja 

menyadari bahwa pandangan mereka dianggap menghargai itu memberi mereka 

kecerdasan kepemilikan yang dapat memotivasi karyawan . 

2.1.5.1. Motivasi Individu dalam Pengembangan Inovasi 

 Inovasi sangat bergantung pada inisiatif individu dan keberhasilan 

karyawan dapat dilihan dari  cara kerja karyawan mengembangkan inovasi dengan 

komitmen yang tinggi (Pihlajamaa, 2016). Day (1994), proses inovasi 

memasukkan banyak tantangan yang tak terduga, yang membuat mereka sangat 

menuntut untuk para karyawan. Karyawan harus menghadapi kendala yang tidak 

terduga, mempelajari pengetahuan dari berbagai sumber yang ada, dan 

mengusulkan solusi kreatif (Pihlajamaa, 2016). Kelley et al., (2011) 

mempertahankan motivasi karyawan terhadap inovasi telah diidentifikasi 

tantangan yang signifikan dalam perusahaan besar dan mapan. Hal tersebut 

pemimpin dapat memotivasi individu terhadap karya inovasi. 

Alexander dan van Knippenberg, (2014) pengembangan inovasi adalah 

proses yang berorientasi pada tujuan di mana kinerja tergantung pada 
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pembelajaran individu dan motivasi . Locke dan Latham (2004), motivasi untuk 

pengembangan inovasi di sini mengacu pada faktor yang mendorong tindakan 

untuk mempengaruhi penggunaan keterampilan dan kemampuan individu 

melakukan tugas pekerjaan yang mempromosikan kinerja inovasi seperti 

pembuatan ide, pengembangan konsep, dan mengatasi hambatan organisasi. 

Santos Silva et al, (2012) organisasi yang inovatif harus memiliki manusia yang 

berkualitas, pemimpin yang menumbuhkan inovasi dan organisasi yang 

menumbuhkan inovasi.  

Berdasarkan Locke (2001) penentu tindakan motivasi yang paling cepat ada 

2 yaitu (Pihlajamaa, 2016) : 

a. personal goals, pencapaian karyawan itu sendiri mencakup minat dan 

penghargaan terhadap tugas-tugas kerja. Personal goals mendorong 

tindakan dalam 2 cara yaitu : 

1. Mencapai tujuan, memberikan kepuasan diri dan meningkatkan 

minat dalam pekerjaan. 

2. Ketidakcocokan antara tujuan dan kinerja dapat menimbulkan 

ketidakpuasan, yang memotivasi tindakan secara korektif 

 Eccles (2005) pencapaian dari karyawan itu sendiri dapat ditentukan 

berdasarkan seberapa menyenangkan pekerjaan yang dilakukan, biaya untuk 

terlibat dalam kegiatan selama bekerja, mencapai sasaran, mendapatkan 

penghargaan atau mendapatkan fasilitas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, 

dan dukung atau dorongan dari pemimpin (Pihlajamaa, 2016). 
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b. self-efficacy, konsep kunci dalam teori kognitif sosial yang menekankan 

kesadaran peran individu dalam motivasi masalah. Mengacu pada 

keyakinan karyawan di kemampuan berhasil mencapai sasaran yang 

diinginkan. Bandura (2001), mencerminkan sejauh mana karyawan 

percaya bahwa mereka dapat menghasilkan hasil yang diinginkan dan 

mencegah yang merugikan. Bandura (1982) self-efficacy berdampak 

pada seberapa banyak usaha yang akan dihabiskan karyawan dan 

seberapa baik mereka bertahan hambatan dan kemunduran (Pihlajamaa, 

2016). Locke dan Latham (2002) akibatnya, orang dengan self-efficacy 

tinggi lebih mungkin mengembangkan tugas yang efektif strategi untuk 

mencapai tujuan mereka.  Self-efficacy sangat penting dalam mencapai 

tujuan organisasi sejak insentif yang ditetapkan secara eksternal tidak 

efektif kecuali orang percaya mereka memiliki kemampuan untuk 

mengambil tindakan untuk menjangkau mereka. 

 Menurut Syed dan Xiaoyan (2013) inovasi merupakan sebuah mekanisme 

perusahaan untuk dapat beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis. Perusahaan 

dituntut untuk mampu menciptakan penilaian serta ide - ide baru dan menawarkan 

produk yang inovatif. Munculnya produk inovasi pada dasarnya adalah untuk 

memenuhi permintaan pasar sehingga produk inovasi dapat digunakan sebagai 

keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Produk inovasi diyakini akan dapat 

meningkatkan penjualan, laba dan juga sisi kompetitif organisasi bisnis. Inovasi 

membutuhkan kreativitas karyawan dan motivasi dari pemimpin. 
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2.1.5.2. Indikator Motivasi 

 Berdasarkan Quarterly (2006) indikator motivasi yang dipakai dalam 

penelitian ini (Shahzadi et al ,2014): 

1. Kepuasan pribadi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan 

2. Pendapat ketika melakukan pekerjaan dengan hasil yang buruk. 

3. Kebanggaan ketika melakukan pekerjaan. 

4. Ketidaksesuaian terhadap standar pekerjaan. 

5. Kesan tersendiri terhadap pekerjaan  yang telah dilakukan.  

6. Berpikir untuk melakukan pekerjaan secara efektif. 

2.1.6. Kinerja Kerja Karyawan 

Robbins (2013:40) kinerja merupakan pencapaian yang optimal sesuai 

dengan potensi yang dimiliki seorang karyawan merupakan hal yang selalu 

menjadi perhatian para pemimpin organisasi.Kinerja ini menggambarkan sejauh 

mana aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas dan berusaha dalam mencapai 

tujuan yang ditetapkan. Kinerja pegawai adalah sebagai fungsi dari interaksi antara 

kemampuan dan motivasi. Dalam studi manajemen kinerja pekerja atau pegawai 

ada hal yang memerlukan pertimbangan yang penting sebab kinerja individual 

seorang pegawai dalam organisasi merupakan bagian dari kinerja organisasi, dan 

dapat menentukan kinerja dari organisasi tersebut. Berhasil tidaknya kinerja 

pegawai yang telah dicapai organisasi tersebut akan dipengaruhi oleh tingkat 

kinerja dari pegawai secara individu maupun kelompok 
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Nadarajah et al (2012), kinerja dapat didefinisikan sebagai pencapaian 

sebuah tugas yang diberikan karyawan dan hasil yang dihasilkan pada fungsi atau 

aktivitas pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang diberikan. 

Yekeen Adebayo et al (2012), kinerja pada pekerjaan dipengaruhi oleh 

pengetahuan, kemampuan dan kecakapan pekerja. Dipengaruhi juga oleh gaya 

kerja, kepribadian, minat, prinsip, nilai-nilai sikap, keyakinan dan gaya 

kepemimpinan atau bawahan. Kinerja karyawan sangat tinggi tergantung pada 

gaya kepemimpinan yang diberikan oleh pemimpin dan kecerdasan emosional para 

pekerja. Gaya kepemimpinan dan kecerdasan emosional para pekerja sangat 

penting dalam kinerja karyawan.  

2.1.6.1. Tipe Kinerja Kerja Karyawan 

 Menurut Motowidlo et al. (1997), kinerja pekerjaan dibagi menjadi dua 

poin utama yang berbeda yaitu kinerja tugas dan kinerja kontekstual (Rashid et al, 

2016) : 

a) Task Performance ( Kinerja Tugas) 

Kinerja tugas adalah suatu tindakan yang berkontribusi untuk 

melakukan pekerjaan untuk menghasilkan hasil yang diharapkan. 

Rashid et al, (2016) kinerja tugas terdiri dari perilaku khusus 

pekerjaan termasuk tanggung jawab pekerjaan utama, yang 

mengutamakan kemampuan dan pengalaman. Menurut Griffin et 

al.(2000), elemen kunci dari kinerja tugas termasuk mempertahankan 

kesadaran situasi, melaksanakan tindakan pengendalian, melakukan 

tugas komunikasi dan fasilitas operasi (Rashid et al, 2016). 
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b) Consextual Performance ( Kinerja Kontekstual )  

Kinerja kontekstual adalah keefektifan pekerja dalam melakukan 

pekerjaannya yang didukung oleh perilaku pribadi, sosial dan sosial 

suasana fisiologis tempat kerja. Menurut Borman dan Motowidlo 

(1993) kinerja kontekstual terdiri dari perilaku non-pekerjaan 

tertentu seperti bekerja sama dengan rekan kerja dan menunjukkan 

dedikasi, di mana anteseden utama cenderung menjadi kemauan dan 

kepribadian (Rashid et al, 2016) 

2.1.6.2. Indikator Kinerja Kerja Karyawan 

 Pengukuran kinerja diambil dari Kaswan (2012) dengan indikator 

sebagai berikut (Setiawan dan Siagian, 2017): 

1.  Kualitas 

Kualitas kinerja dinilai dari proses atau hasil kerja yang mendekati 

kesempurnaan. Hal ini dapat ditinjau dari kesesuaian dengan cara kerja 

yang ideal dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan mencapai tujuan 

yang diharapkan oleh suatu aktivitas. 

2. Kuantitas 

Kuantitas merujuk pada jumlah yang dihasilkan dalam kerja. Jumlah 

tersebut dapat berupa nilai uang, jumlah unit, atau jumlah perputaran 

kerja yang telah diselesaikan. 
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3. Ketepatan waktu 

Penyelesaian suatu aktivitas / pekerjaan ataupun produksi dengan baik 

berdasarkan waktu tersingkat yang dapat dicapai maupun waktu yang 

telah ditargetkan. 

4. Kebutuhan untuk supervisi 

Kemandirian karyawan dalam melaksanakan fungsi kerja dengan baik 

tanpa meminta bantuan pengawasan atau intervensi pengawasan untuk 

menghindari hasil yang merugikan. 

5. Dampak interpersonal 

Kemampuan karyawan dalam meningkatkan harga diri, itikad baik, dan 

kerjsama sesama karyawan dan bawahan 

 Kalkavan dan Katrinli (2014) beberapa indikator dari kinerja kerja  yang 

dipakai pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Perbandingan kinerja secara keseluruhan dengan rekan kerja 

2. Kemampuan beradabtasi atau bergaul dengan rekan kerja 

3. Penyelesaian tugas 

4. Kualitas kinerja 

5. Pencapaian tujuan atau target kerja 
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2.2. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber : Lestari dan Mariyono (2017) 

Keterangan : 

H1 : Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Motivasi 

H2 : Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Motivasi 

H3 : Motivasi  memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Kerja 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 Arini et al 

(2016) 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan 

terhadap 

motivasi kerja 

karyawan pada 

Karyawan 

PT.PLN 

(Persero) Area 

Pelayanan Dan 

Jaringan Malang 

 

Gaya kepemimpinan 

dan motivasi kerja    

Gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

Motivasi 

karyawan 

2. Afrizal 

(2015) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

terhadap 

Motivasi Kerja 

dan Kepuasan 

Kerja serta 

dampak pada 

Kinerja 

Karyawan pada 

BMT Bina 

Ihsanul Fikri 

Yogyakarta 

Gaya Kepemimpinan 

terhadap Motivasi 

Kerja dan Kepuasan 

Kerja dan Kinerja 

Karyawan  

Gaya 

Kepemimpinan 

terhadap 

motivasi Kerja 

dan kepuasan 

kerja memiliki 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap Kinerja 

Kerja 

3 Syaiyid et al 

(2013) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

terhadap 

Motivasi Kerja 

Pada Karyawan 

Radar Malang 

PT. Malang 

Intermedia Pers).  

Gaya Kepemimpinan 

terhadap Motivasi 

Gaya 

Kepemimpinan 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

Motivasi 

4 Diputra dan 

Riana 

(2014) 

Pengaruh 

Budaya 

Organisasi dan 

Kepuasan Kerja 

terhadap 

Motivasi pada 

Hard Rock Hotel 

Bali.  

Budaya Organisasi 

dan Kepuasan Kerja 

terhadap Kepuasan 

Kerja 

Budaya 

Organisasi dan 

Kepuasan Kerja 

terhadap 

Kepuasan Kerja 

Budaya 

Organisasi dan 

Kepuasan Kerja 

memiliki  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Hasil 

Penelitian 

    pengaruh positif 

signifikan 

terhadap 

Motivasi 

 

4. Diputra dan 

Riana 

(2014) 

Pengaruh 

Budaya 

Organisasi dan 

Kepuasan Kerja 

terhadap 

Motivasi pada 

Hard Rock Hotel 

Bali.  

Budaya Organisasi 

dan Kepuasan 

Kerja terhadap 

Kepuasan Kerja 

Budaya 

Organisasi dan 

Kepuasan Kerja 

memiliki 

pengaruh positif 

signifikan 

terhadap 

Motivasi 

5 Lestari dan 

Mariyono 

(2017) 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

dan Kepuasan 

Kerja terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

melalui Motivasi 

Karyawan LKP 

Lestari 

Komputer Slawi  

Kepemimpinan dan 

Kepuasan kerja 

terhadap Kinerja 

Kerja  

Gaya 

Kepemimpinan 

dan Kepuasan 

kerja 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

Motivasi 

karyawan dan 

Kinerja 

Karyawan 

6 Farizki dan 

Wahyuati 

(2017) 

Pengaruh 

Motivasi kerja 

dan Lingkungan 

Kerja terhadap 

Kinerja Kerja 

Karyawan 

Medis 

Motivasi kerja, 

Lingkungan Kerja 

dan Kinerja Kerja 

Karyawan 

Motivasi kerja 

dan Lingkungan 

Kerja 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

Kinerja 

karyawan 

7 Afifah dan 

Musadieq 

(2017) 

Pengaruh 

Kepuasan kerja 

terhadap 

motivasi kerja 

dan dampaknya 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

Karyawan PT 

Pertamina 

Geothermal  

Kepuasan kerja, 

motivasi kerja, dan 

kinerja kerja 

Kepuasan kerja 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

Motivasi kerja 

dan Kinerja 

Karyawan. 
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2.3. Hipotesis 

2.3.1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi 

 Gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang baik terhadap motivasi 

kerja karyawan. Semakin tepat gaya kepemimpinan yang digunakan dalam 

memimpin sebuah organisasi maka akan semakin tinggi juga motivasi kerja 

karyawan yang ada di dalam organisasi tersebut. Hasil penelitian Arini et al 

(2016) bahwa  gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap 

motivasi. Penelitian lainnya juga oleh Pradana (2015) bahwa adanya 

pengaruh positif signifikan dari gaya kepemimpinan terhadap motivasi. 

 Hasil penelitian Nugraha (2016) juga menunjukkan adanya hubungan 

yang positif antara gaya kepemimpinan dengan motivasi, dilihat dari 

kesesuaian dengan jabatan, perasaan aman jika bekerja di perusahaan 

tersebut, hubungan baik dengan rekan kerja, mendapatkan insentif sesuai 

prestasi dan hubunga antara atasan dan bawahan menyenangkan. Penelitian 

lainnya juga oleh Arifai (2017) bahwa adanya pengaruh positif suatu gaya 

kepemimpinan Kepala Desa terhadap Motivasi pegawai pada kantor Desa 

Tegal Kunir Lor.  

Ho1 : Gaya Kepemimpinan tidak memiliki pengaruh  terhadap Motivasi 

Ha1 : Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh  terhadap Motivasi 

2.3.2. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Motivasi 

 Menurut Humaeroh et al, (2015) kepuasan kerja memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap motivasi karyawan pada PT Krakatau Steel 

(Persero) Tbk. Didukung juga pada penelitian Noor et al (2010) ada hubungan 
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antara kepuasan karyawan dengan motivasi, semakin puas karyawan, maka 

motivasinya juga akan semakin tinggi. Kepuasan karyawan mempengaruhi 

motivasi karyawan dan motivasi karyawan memberikan efek pada kinerja 

yang baik.  

 Hasil penelitian Diputra dan Riana (2014)  Kepuasan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan, yang berarti bahwa 

semakin tinggi kepuasan kerja karyawan, maka semakin termotivasi 

karyawan dalam bekerja. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Suputra et al 

(2016) kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap motivasi karyawan, hal 

ini menunjukan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja maka motivasi 

karyawan semakin tinggi pula dan semakin rendah kepuasan kerja maka 

motivasi karyawan akan semakin menurun. 

Ho2    :  Kepuasan Kerja tidak memiliki pengaruh terhadap Motivasi 

Ha2    :  Kepuasan Kerja memiliki pengaruh terhadap Motivasi 

2.3.3. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Kerja 

 Lambrou et al (2010) motivasi  berhubungan untuk  meningkatkan kinerja 

pekerjaan dan organisasi. Memotivasi kepentingan karyawan yang ada dan 

masa depan. Darmanto (2015), motivasi berhubungan dengan kinerja 

pegawai. Semakin baik motivasi, maka kinerja pegawai akan semakin baik. 

Pegawai yang memiliki motivasi yang baik maka akan memiliki semangat 

yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian Farizki dan Wahyuati 

(2017) Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan. 

Hasil tersebut sudah sesuai dengan manfaat motivasi kerja yaitu sebagai 
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dorongan untuk bekerja itu sendiri dan motivasi kerja berpengaruh langsung 

terhadap semangat kerja seseorang. Orang yang memiliki motivasi untuk 

bekerja akan lebih berkomitmen didalam pekerjaan. Secara langsung, 

semangat kerja tersebut akan meningkatkan kinerja seseorang. Hal ini tentu 

berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan seseorang, terutama 

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Hasil diatas juga 

didukung oleh penelitian Hendri dan Setiawan (2017), motivasi kerja 

karyawan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Samudra. 

 Hasil penelitian Murti dan Srimulyani (2013) menemukan bahwa motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, penelitian ini juga 

mendukung pernyataan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan Brahmasari dan Suprayetno (2008) yang 

menemukan bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai, artinya bahwa motivasi kerja memang sangat diperlukan oleh 

seorang karyawan untuk dapat mencapai suatu kepuasan kerja yang tinggi 

meskipun menurut sifatnya kepuasan kerja itu sendiri besarannya sangat 

relatif atau berbeda antara satu orang dengan orang lainnya.  

Ho3  :  Motivasi tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Kerja 

Ha3  :  Motivasi  memiliki pengaruh terhadap Kinerja Kerja
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, yang 

mengambil data mengenai gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, motivasi dan 

kinerja karyawan. Objek penelitian ini adalah karyawan tetap pada level staff PT. 

ABC. Penelitian ini dilakukan di PT ABC store Mangga Dua yang berlokasi di Jl. 

Gn. Sahari Raya No.10, RT.11/RW.6, Kota Tua, Ancol, Pademangan, Kota Jkt 

Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14420. 

3.2.  Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam melakukan 

sebuah penelitian, desain penelitian memberikan serangkaian prosedur yang 

diperlukan untuk memperoleh informasi yang terstruktur untuk dapat menjawab 

permasalahan penelitian ( Malhotra, 2010). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian 

kuantitatif deskriptif menurut Rumsyah (2014) adalah penelitian yang dilakukan 

dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu 

keadaan secara objektif baik bersifat alamiah atau rekayasa dan dikembangkan 

dengan tujuan untuk menguji  variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Cross sectional design yang 

diambil satu kali dalam satu periode.
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3.3. Metode Pengambilan Sampel 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan jenis 

data yang diambil. Peneliti berharap data yang diperoleh sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi, sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah 

dibentuk dan dapat menyelesaikan permasalahan penelitian. Terdapat dua sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber pertama 

oleh peneliti terhadap variabel yang diminati untuk tujuan penelitian 

(Sekaran dan Bougie, 2010). Malhotra (2010), data primer adalah data yang 

dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu dalam 

menjawab permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, data primer didapat 

dengan metode survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 

target responden. Kuesioner merupakan pra rumusan yang tertulis beberapa 

pertanyaan dimana responden mencatat jawaban mereka, biasannya 

dipersempit dalam batasan alternatif yang lebih erat (Sekaran dan Bougie, 

2010).  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari 

berbagai sumber, seperti jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, buku-buku, 

serta media internet yang signifikan dengan topik penelitian (Malhotra, 

2010). Data sekunder juga didefinisikan oleh Sekaran and Bougie (2010) 

yang menyatakan bahwa data sekunder mengacu pada informasi yang 
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dikumpulkan oleh orang lain selain peneliti yang melakukan penelitian ini. 

Data tersebut berasal dari internal atau eksternal organisasi atau perusahaan 

dan dapat diakses melalui internet atau informasi yang direkam atau 

dipublikasikan. Peneliti mendapat data sekunder melalui metode literature 

review yang berasal dari buku, jurnal artikel dari website, koran dan 

kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitan. 

Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang peristiwa atau hal-hal menarik 

yang peneliti harapkan untuk diselidiki (Sekaran and Bougie, 2010). Populasi 

dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan tetap PT ABC store Mangga Dua yang 

berjumlah 140 orang pada level staf. Sampel merupakan suatu sub kelompok dari 

sebuah populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dari sebuah penelitian (Maholtra, 

2010). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karyawan tetap pada level 

staf PT. ABC store Mangga Dua. Sampel yang digunakan menggunakan rumus 

slovin yaitu : 

𝑛 =
𝑁

𝑁. 𝑒2 + 1
 

 

n:   Sampel  

N:  Populasi  

e:  Toleransi  error  (5%)  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini 

adalah: 

Jumlah Sampel = 
140

(140x(0.05)²)+1 
 = 103.70 = 104 responden 
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Berdasarkan perhitungan diatas, sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini melibatkan 104 responden yang berasal dari level staff PT ABC store Mangga 

Dua. 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-

probability sampling, dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel responden (Sekaran and Bougie, 

2010). Peneliti juga menggunakan teknik purposive sampling, teknik pengambilan 

sampel dengan memilik responden yang telah memenuhi kriteria dan beberapa 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Kriteria responden pada penelitian ini 

adalah karyawan tetap PT ABC store Manggu Dua, karyawan tetap yang berada di 

level staf. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk 

teknik analisis data. Menurut Hair, Black, Babin & Anderson (2010) untuk metode 

statistik SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah 100-200. 
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3.4. Variabel Operasional  

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya 

Kepemimpinan 

Gaya 

kepemimpinan 

adalah cara 

seorang 

pemimpin 

memberikan 

arahan kepada 

timnya untuk 

melaksanakan 

tugas, cara di 

mana pemimpin 

memotivasi dan 

melatih bawahan, 

dan bagaimana 

pemimpin pada 

umumnya 

berkomunikasi 

dan berhubungan 

dengan 

bawahannya.  

 

(Gharibvand et al, 

2013) 

GK1 : Pimpinan setiap 

saat dapat ditemui 

ketika karyawan 

membutuhkan 

informasi. 

GK2 : Pimpinan selalu 

ada, tidak hanya ada 

sebagai penasehat 

ketika dibutuhkan 

karyawan. 

GK3 : Pimpinan 

bertanggung jawab 

ketika ada masalah. 

GK4 : Hasil kerja 

karyawan tidak pernah 

bermasalah. 

GK5 : Berfungsinya 

peran pimpinan yang 

sebenarnya. 

 

Yulia dan Mukzam, 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 

1-6 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan 

Kerja 

Kepuasan kerja 

adalah sikap positif 

atau negatif yang 

dimiliki seorang 

karyawan terhadap 

pekerjaannya atau 

sebagian aspek 

spesifik dari 

pekerjaan, dan 

merupakan keadaan 

pikiran internal dari 

seorang individu. 

 

Sumber : Hsien Ho 

et al (2009) 

KE1 : Perusahaan 

memberikan upah 

yang layak untuk 

saya 

KE2 : Sikap 

pemimpin 

mempengaruhi sikap 

karyawan 

KE3 : Saya 

merasakan hubungan 

yang baik dengan 

rekan kerja 

KE4 : Saya merasa 

perusahaan 

memberikan peluang 

promosi dalam 

pekerjaan 

KE5 : Saya merasa 

kebijakan atau 

metode yang 

diterapkan sesuai 

dengan kondisi 

perusahaan 

KE6 : Saya merasa 

perusahaan 

menyediakan 

lingkungan kerja 

yang nyaman 

KE7 : Saya merasa 

pemimpin  mampu 

untuk mengambil 

suatu keputusan 

KE8 : Perusahaan 

merasa kagum atas 

tugas yang sudah 

saya selesaikan.  

 

(Chang and Lee, 

2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 

1-6 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

Motivasi dapat 

didefinisikan 

sebagai proses 

perilaku yang 

memengaruhi 

kesediaan pekerja 

melakukan 

tugasnya untuk 

mencapai pribadi 

dan tujuan 

organisasi, 

mempengaruhi 

tingkat dan tingkat 

efektivitas 

karyawan di tempat 

kerja 

 

Sumber: Okello 

and Gilson (2015) 

M1 : Saya 

merasakan kepuasan 

pribadi ketika saya 

melakukannya 

pekerjaan ini dengan 

baik. 

M2 : Pendapat saya 

tentang diri saya 

turun ketika saya 

melakukan itu 

pekerjaan buruk. 

M3: Saya bangga 

melakukan pekerjaan 

saya sebaik mungkin. 

M4 : Saya merasa 

tidak senang ketika 

pekerjaan saya tidak 

sesuai dengan saya 

standar biasa 

M5 : Saya suka 

melihat kembali 

pekerjaan sehari-hari 

dengan rasa 

pekerjaan yang 

dilakukan dengan 

baik. 

M6 : Saya mencoba 

berpikir jika cara 

melakukan pekerjaan 

saya secara efektif. 

 

Berdasarkan 

Quarterly (2006) 

dikutip oleh 

Shahzadi et al,(2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 

1-6 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja 

Kerja 

Kinerja dapat 

didefinisikan 

sebagai pencapaian 

sebuah tugas yang 

diberikan karyawan 

dan hasil yang 

dihasilkan pada 

fungsi atau 

aktivitas pekerjaan 

tertentu dalam 

jangka waktu 

tertentu yang 

diberikan. 

 

Sumber : Nadarajah 

et al (2012) 

KK1 : Pekerjaan 

harus lebih baik 

dibandingkan dengan 

rekan kerja 

KK2 : Kemampuan 

beradabtasi harus 

lebih baik dengan 

rekan kerja 

KK3 : Harus Lebih 

cepat dalam 

menyelesaikan tugas 

dibandingkan dengan 

rekan kerja 

KK4 : Kualitas kerja 

harus lebih baik 

dibandingkan dengan 

rekan kerja 

KK5 : Target 

pencapaian kerja 

harus lebih baik 

dibandingan dengan 

rekan kerja  

 

(Kalkavan dan 

Katrinli, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 

 1-6 

 

3.5.  Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Ada 2 metode pengolahan data yang sering digunakan untuk menguji 

hipotesis dalam penelitian ini seperti ini yaitu metode regresi dan metode SEM. 

Namun peneliti memilih SEM karena dapat menampikan konsep yang tak teramati 

dan dapat menjelaskan hubungan model secara keseluruhan. Salah satu aplikasi 
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pendukung SEM adalah AMOS 20 for windows. Didalam model SEM variabel 

dibagi menjadi dua macam yaitu variabel eksogen (independen) dan endogen 

(dependen). 

SEM (Structural Equation Modeling) merupakan komunikasi dalam 

penyampaian tentang ide yang dapat berjalan secara efektif, maka dengan diagram 

lintasan atau path diagram sebagai sarana komunikasi. Diagram lintasan dapat 

menggambarkan atau menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan lebih 

mudah, terutama jika dibandingkan dengan menggunakan model matematik SEM. 

Diagram lintasan juga dapat membantu mempermudah konversi model ke dalam 

perintah atau sintak dari SEM software (Wijanto,2008:22).  

Tahapan pokok dalam menggunakan SEM didalam suatu penelitian yaitu: 

1. Spesifikasi Model (Spesification Model)  

2. Identifikasi (Identification) 

3. Estimasi (Estimation) 

4. Uji Kecocokan (Testing Fit) 

3.5.1. Spesifikasi Model 

Variabel eksogen yang digunakan pada penelitian gaya kepemimpinan dan 

kepuasan kerja, sedangkan variabel endogen pada penelitian ini adalah motivasi 

dan kinerja karyawan. Variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur 

adalah variabel yang dapat diamati dan biasanya disebut indikator. Variabel 

teramati merupakan indikator atau ukuran dari variabel laten. Pada metode survei 

dengan menggunakan kusioner, setiap pertanyaan pada kuesioner mewakili 
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sebuah variabel teramati, maka pada penelitian ini terdapat 24 variabel  teramati 

dikarenakan terdapat 24 pertanyaan pengukuran. Berdasarkan penjelasan diatas 

maka dapat digambarkan melalui path diagram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Path Diagram 

3.5.2. Identifikasi 

Menurut Wijanto (2008:37) ada tiga kategori identifikasi dalam persamaan 

simultan yaitu : 

1. Under-Identifed Model 

Merupakan model dengan jumlah paramet yang di estimasi lebih besar 

dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan varience dan 

covarience dari variabel-variabel teramati). Pada SEM, model dikatakan 
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under-indetified model dikategorikan jika degree of freedom adalah 

negaitf. Jika terjadi under-indentified maka estimasi dan penilaian 

model tidak perlu dilakukan. 

2. Just Identified 

Merupakan model dengan jumlah parameter yang di estimasi sama 

dengan data yang diketahui. Pada SEM, model just identified 

mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminology SEM 

dinamakan saturated. Pada model yang sudah teridentifikasi, penilaian 

model tidak perlu dilakukan. 

3. Over-Identified Model, adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM 

model dikatakan over-identified jika degree of freedom adalah positif. 

Jadi jika terjadi over-identified maka estimasi penilaian bisa dilakukan 

(Wijanto, 2008). 

 Identifikasi perlu dilakukan untuk memeriksa persamaan stimulan. Dengan 

mengetahui Degree of freedom setiap kategori, akan menentukan layak atau 

tidaknya model untuk diuji.  

3.5.3. Estimasi 

Setelah  hasil  dari  identifikasi  menunjukan over  identified  (+)  maka  

tahap selanjutnya   adalah   estimasi  untuk  memperoleh  nilai  dari  parameter  

yang  ada  di dalam  model. Dalam  penelitian  ini  dalam  SEM  yang  digunakan  
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adalah Maximum Likelihood   Estimator (MLE).   MLE   ini   secara   interaktif  

akan  meminimisasikan fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai  berikut (Bollen,  1989): 

F ML (ө)=  log  |Σ| (ө) + tr(SΣ-1)  (ө))  – log  |S| - (p+q) 

Dimana diasumsikan Ʃ(θ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart Distribution, p+q adalah 

banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model (Wijanto, 2008:44) 

3.5.4. Uji Kecocokan 

Pada tahap ini, akan diperiksa tingkat kecocokan antara data dengan model, 

validitas dan reabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien dari model 

structural. Evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan 

dengan beberapa tahap, yaitu (Wijanto, 2008:49) 

3.5.4.1. Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

 Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap 

konstruk atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan 

beberapa variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui (Wijanto, 

2008:49): 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

2. Evaluasi terhadap reabilitas (reability) dari model pengukuran 

3.5.4.2. Kecocokan Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

 Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukan untuk mengevaluasi 

secara umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit (GOF) antara data dengan 

model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (Overall) tidak dapat 
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dilakukan secara langsung seperti ada teknik multivariat yang lain (Wijanto, 

2008). 

 

 

1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matriks kolerasi dan kovarian. Dari berbagai 

ukuran kecocoakan absolut, ukuran-ukuran biasanya digunakan untuk 

mengevaluasi SEM adalah sebagai berikut (Wijanto, 2008:49): 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Rumus perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut. RMSEA < 0,08 

(good fit), 0,08 < RMSEA < 0,10 (marginal fit), serta RMSEA > 

0,10 (poor fit). 

b. CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi DF. 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan Inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan modal dasar (baselme model) yang sering disebut sebagai null 

model atau independence model (Wijanto, 2008:54). 

a. Comporative Fit Index (CFI) 

CFI =1 – Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI 0,90 

menunjukan good fit, sedangkan0,80 < CFI < 0,90 sering disebut 

sebagai marginal fit. 
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3. Ukuran Kecocokan Parsimoni 

Ukuran kecocokan parsimoni mengaitkan GOF model dengan jumlah 

parameter yang diestimasi, yakni yang diperlukan untuk mencapai 

kecocokan pada tingkat tersebut. Dalam hal ini, parsimoni dapat 

didefinisikan sebagai memperoleh degree of fit (derajat kecocokan) 

setinggi-tingginya untuk setiap degree of freedom.cdengan demikian, 

parsimoni yang tinggi yang lebih baik (Wijanto, 2008). 

Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang menunjukan 

tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap (Goodness of Fit) GOF dapat 

diringkas kedalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Perbandingan ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat kecocokan yang bisa diterima 

Root Mean Square Error of 

Approximation 

(RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang 

diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan 

sampel. 

RMSEA < 0,08 (good fit) 

0,08 < RMSEA < 0,10 (marginal fit) RMSEA 

> 0,10 (poor fit) 

Comparative Fit Index  

(CFI) 

CFI > 0,90 (good fit) 

0,80 < CFI 0,90 (marginal fit) 

CFI < 0,80 (poor fit) 

Nomed Chi-Square (CMIN/DF) 

Rasio antara Chi-Square dibagi degree of freedom. 

Nilai CMIN/DF < 3.0 menunjukan good fit. Nilai 

yang disarankan adalah diantara batas bawah 1.0 

dan batas atas 2.0 atau 3.0 dan yang lebih longgar 

5.0 

Sumber : Wijanto (2008) 
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3.6. Teknik Pengujian Hipotesis 

Melihat hasil dari pengujian hipotesis, yaitu cara mengetahui signifikansi 

dengan melihat nilai p dari hubungan sebab akibat yang ada didalam model 

keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukan positif dan nilai p 

< 0,05 dalam hasil analisis maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh 

data (Ho ditolak). Apabila nilai estimasi menunjukan hasil negatif dan nilai p > 0,05 

maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data (Ho diterima). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

PT ABC di Indonesia hadir sejak tahun 1996 dengan membuka gerai pertama 

di Cempaka Putih pada bulan Oktober 1998. Pada saat yang sama, Continent, 

sebagai perusahaan ritel Prancis, membuka gerai pertamanya di Pasar Festival. 

Pada tahun 1999, PT ABC dan Promodes (sebagai pemegang saham utama dari 

Continent) menggabungkan semua kegiatan usaha ritel di seluruh dunia dengan 

nama PT ABC. Hal tersebut menjadikan PT. ABC sebagai ritel terbesar kedua di 

dunia. Sebagai bagian dari perusahaan global, PT. ABC berusaha untuk 

memberikan standar pelayanan kelas dunia dalam industri ritel Indonesia. PT ABC 

memperkenalkan konsep hipermarket dan menyediakan alternatif belanja baru di 

Indonesia bagi pelanggan. PT ABC menawarkan konsep “One-Stop Shopping” 

yang menawarkan tempat pilihan dengan produk yang beragam, harga murah, dan 

juga memberikan pelayanan terbaik sehingga melebihi harapan pelanggan. 

PT ABC menjadi sarana berbelanja keluarga di Indonesia sejak 1998. Sejak 

tanggal 19 November 2012, PT. ABC di Indonesia sudah dimiliki 100% sahamnya 

oleh XX Corp. Seiring dengan pergantian pemegang saham tersebut, nama 

perusahaan berubah menjadi PT. XYZ dari sebelumnya PT. ABC Indonesia, 

sehingga Brand ABC menjadi berubah menjadi XABC. Hingga saat ini, terdapat 

13 gerai X dengan konsep one stop Shopping yang telah memiliki area khusus untuk 

mom& baby, Electronic pro, fashion, home living, fresh, bread shop dan juga area 
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groceries. Gerai tersebut terdapat 4 gerai X dengan konsep yang lebih premium dan 

lifestyle dimana konsep tersebut digabung dengan area entertain yaitu arena 

bermain keluarga kid city-“Mini X Studio”. 

PT ABC juga telah memberikan kontribusi dan berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan daerah di sektor pertanian dengan membeli 95% produk dari pasar 

domestik, meningkatkan kehidupan petani dengan menjaga hubungan jangka 

panjang  dan memperluas akses pasar di gerai ABC Indonesia, meningkatkan 

perkembangan kualitas produk lokal dengan memperkenalkan metode pertanian 

modern dan lebih aman, misalnya pengembangan secara aktif penggunaan pupuk 

alami, dan menerapkan sistem kontrol pengelolaan air. 

4.2. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1. Uji Validitas (Pre-test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan cara melakukan analisis pada data 

responden sebanyak 30 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure 

os sampling adequacy, barlett’s test os spcerecity, anti-image matrices, total 

varienve explained, dan factor loading of component matrix. Software yang 

digunakan untuk menganalisis ini adalah SPSS 21 
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Tabel 4.1 Uji Validitas Data (pre-test) 

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS 21 

4.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas bertujuan untuk melihat suatu konsistensi dan reliabilitas 

alat ukur pada kuesioner terhadap variabelnya. Batas nilai melihat dari Cronbach’s 

Alpha ≥ 0.60, jika melewati dari batas tersebut maka dapat dinyatakan reliabel, 

konsisten dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). Berikut hasil analisa 

reliabilitas alat ukur penelitian. 

Variabel Laten Indikator 
KMO > 

0.5 
SIG 

< 0.05 
MSA > 

0.5 

Factor 
Loading 

≥ 0.5 
Kriteria 

Gaya 
Kepemimpinan 

GK1 

0.830 0.000 

0.816 0.899 Valid 

GK2 0.768 0.918 Valid 

GK3 0.855 0.902 Valid 

GK4 0.818 0.849 Valid 

GK5 0.909 0.885 Valid 

Kepuasan Kerja  
 
 

KE1 

0.921 0.000 

0.922 0.845 Valid 

KE2 0.872 0.818 Valid 

KE3 0.930 0.833 Valid 

KE4 0.937 0.863 Valid 

KE5 0.917 0.852 Valid 

K6 0.917 0.832 Valid 

KE7 0.945 0.895 Valid 

KE8 0.929 0.843 Valid 

 
 

Motivasi 

M1 

0.904 0.000 

0.913 0.881 Valid 

M2 0.893 0.933 Valid 

M3 0.893 0.908 Valid 

M4 0.872 0.871 Valid 

M5 0.941 0.879 Valid 

M6 0.917 0.876 Valid 

 
 

Kinerja Kerja 

KK1 

0.890 0.000 

0.928 0.903 Valid 

KK2 0.833 0.905 Valid 

KK3 0.878 0.922 Valid 

KK4 0.874 0.923 Valid 

KK5 0.888 0.897 Valid 
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Tabel 4.2 Uji Reliabilitas (Pre-test) 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

Gaya Kepemimpinan 0.933 Reliabel 

Kepuasan Kerjaa 0.943 Reliabel 

Motivasi 0.948 Reliabel 

Kinerja Kerja 0.946 Reliabel 

 Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS 21 

4.3.1 Profil Responden 

Pada profil responden penelitian ini akan menjelaskan tentang keseluruhan 

profil yang termasuk jenis kelamin, usia, posisi jabatan dan lama bekerja responden. 

Hasil profil responden akan dijelaskan sebagai berikut. 

4.3.1.1 Jenis Kelamin Responden 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data melalui Ms.Excel 
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Berdasarkan gambar 4.1, hasil menunjukkan bahwa 60% responden adalah 

laki-laki (64 responden), sedangkan 40% responden adalah wanita (40 

responden). Berdasarkan hal tersebut bahwa responden mayoritas pada laki-laki. 

4.3.1.2 Usia Responden 

Gambar 4.2 Usia Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data melalui Ms.Excel 

 

Berdasarkan gambar 4.2, hasil menunjukkan bahwa responden umur ≤ 25 

tahun yaitu 68% (72 responden), responden berusia 25-35 tahun yaitu 30% (30 

responden), dan responden berusia 36-45 tahun yaitu 2% (2 responden). 
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4.3.1.3 Posisi Jabatan 

Gambar 4.3 Posisi Jabatan Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data melalui Ms.Excel 

 

Berdasarkan gambar 4.3, hasil menunjukkan bahwa mayoritas pegawai 

berada pada posisi staff sebesar 68% (72 responden), pada posisi kepala bagian 

sebesar 30% (30 responden) dan pada posisi kepala unit atau divisi sebesar 2% 

(2 responden). 
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4.3.1.4 Lama Bekerja Responden 

Gambar 4.4 Lama Bekerja Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data melalui Ms.Excel 

Berdasarkan gambar 4.4, hasil menunjukkan bahwa mayoritas lama 

bekerja karyawan yang bekerja 1-2 tahun yaitu sebesar 68% (72 responden), 

responden yang bekerja selama 2-3 tahun yaitu 30% (30 responden), responden 

yang bekerja selama 3-4 tahun yaitu 1% (1 responden) dan yang bekerja selama 

4-5 tahun yaitu 1% (1 responden). 

4.3.2 Hasil Analisa Data 

Peneliti menggunakan aplikasi Amos 21 untuk menganilisis Structural 

Equation Modeling (SEM). Aplikasi Amos 21 ini akan membantu peneliti dalam 
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mengolah data dan mengetahui hasil analisis data. Hasil analisis data dapat dilihat 

pada model struktural untuk menguji kecocokan model dengan data. Setelah 

mengetahui hasil data maka akan diinterpretasikan dan akan membuat kesimpulan 

dari hasil interpretasi. 

4.3.3 Spesifikasi Model 

Penelitian ini menggunakan analisis data SEM dalam menguji hipotesis. 

Spesifikasi model path diagram telah dijelaskan pada bab III. Model penelitian ini 

terdiri dari 4 variabel, 3 hipotesis dan 24 indikator. 

4.3.4 Identifikasi Model 

Terdapat 3 kategori identifikasi, under-identified, just -identified dan over-

identified. Penentuan kategori untuk data yang dimiliki, cara yang bisa dilakukan 

adalah melihat degrees of freedom dari data yang dimiliki. Hasil analisa degrees 

of freedoom adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Computation of degrees of freedom 

Number of distinct sample moments 300 

Number of distinct parameters to be estimated 52 

Degrees of freedom (300 – 52) 248 

Sumber : Hasil pengolahan  data menggunakan Amos 21 

Berdasarkan hasil data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa data 

tersebut termasuk kategori over-identified karena DF>0 atau positif. Model over-

identified perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. Sebelum di estimasi 

diperlukan uji validitas dan realibilitas. 
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4.3.5 Estimasi Model 

Hasil estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi 

syarat-syarat dan asumsi yang harus dipenuhi dalam menganalisis data SEM 

untuk menganalisis kelayakan model pada penelitian ini. 

4.3.5.1 Sample Size 

Besarnya ukuran sampel memiliki peran penting dalam interpretasi hasil 

SEM. Dengan model estimasi menggunakan Maximum Likelihood (ML) 

minimum diperlukan sampel 100. Penelitian ini menggunakan sampel 104 yang 

berarti telah memenuhi persyaratan minimum.  

4.3.5.2  Uji Normalitas Data 

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria critical ratio skewness 

value sebesar ± 2.58 pada tingkat signifikansi 0.01. data dapat disimpulakan 

mempunyai distribusi normal jika nilai critical ratio skewnees dibawah nilai 

mutlak 2.58. hasil output normalitas data dibawah ini.  

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

KK5 2,000 6,000 -,445 -1,938 -,713 -1,554 

KK4 2,000 6,000 -,255 -1,111 -,869 -1,894 

KK3 2,000 6,000 -,430 -1,872 -,896 -1,953 

KK2 2,000 6,000 -,335 -1,462 -,342 -,746 

KK1 2,000 6,000 -,293 -1,279 -,746 -1,626 

M6 2,000 6,000 -,591 -2,578 -,499 -1,087 

M5 2,000 6,000 -,565 -2,462 -,181 -,395 

M4 2,000 6,000 -,565 -2,461 -,544 -1,185 

M3 2,000 6,000 -,495 -2,158 -,475 -1,034 

M2 2,000 6,000 -,307 -1,336 -,782 -1,704 

M1 2,000 6,000 -,622 -2,711 -,461 -1,004 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

KE8 3,000 6,000 -,101 -,442 -1,214 -2,646 

KE7 2,000 6,000 -,615 -2,679 -,089 -,193 

KE6 2,000 6,000 -,430 -1,873 -,700 -1,526 

KE5 3,000 6,000 -,241 -1,052 -1,131 -2,466 

KE4 2,000 6,000 -,245 -1,068 -,538 -1,173 

KE3 2,000 6,000 -,298 -1,297 -,950 -2,070 

KE2 2,000 6,000 -,279 -1,217 -,850 -1,853 

KE1 2,000 6,000 -,505 -2,200 -,400 -,872 

GK5 2,000 6,000 -,355 -1,546 -,792 -1,726 

GK4 2,000 6,000 -,509 -2,220 -,607 -1,322 

GK3 3,000 6,000 -,105 -,456 -1,130 -2,464 

GK2 2,000 6,000 -,328 -1,430 -,638 -1,391 

GK1 2,000 6,000 -,500 -2,179 -,734 -1,601 

Multivariate      4,648 ,702 

           Hasil Pengolahan data menggunakan AMOS 21 

Nilai critical ratio skewness value semua indikator menunjukan distribusi 

normal karena nilai pada multivariate dibawah ±2.58 yaitu sebesar 0,702 sehingga 

dapat dikatakan bahwa data secara multivariate berdistribusi normal. 

4.3.6 Uji Model Pengukuran 

4.3.6.1  Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Tahap analisis uji validitas dan uji reliabilitas ini adalah tahap pengukuran 

terhadap dimensi-dimensi yang membentuk variabel laten dalam model 

penelitian. Menurut Hair et al (2010), suatu variabel dapat dikatakan mempunyai 

validitas yang baik, jika standardized loading factor (SLF) ≥ 0.5. Pengujian 

reliabilitas pada SEM menggunakan Average Variance Extended (AVE) dan 

Construct Reliability (CR) dengan batas reliabilitas yang baik adalah ≥ 0.7 untuk 

CR dan ≥ 0.5 untuk AVE. 

 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja..., Cynthia Dwi Veraningsih, Ma.-Ibs, 2018



64 
 

 
 

Indonesia Banking School 
 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas (Measurement) 

Variabel Laten Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

≥ 0,5 
Kesimpulan 

AVE ≥ 
0,50 

C.R ≥ 
0,70 

Kesimpulan 

Gaya 
Kepemimpinan 

GK1 0,723 Valid 

0,503 0,889 Reliabel 

GK2 0,631 Valid 

GK3 0,629 Valid 

GK4 0,749 Valid 

GK5 0,741 Valid 

Kepuasan Kerja 

KE1 0,728 Valid 

0,514 0,893 Reliabel 

KE2 0,625 Valid 

KE3 0,645 Valid 

KE4 0,691 Valid 

KE5 0,678 Valid 

KE6 0,73 Valid 

KE7 0,644 Valid 

KE8 0,64 Valid 

Motivasi 

M1 0,66 Valid 

0,547 0,857 Reliabel 

M2 0,716 Valid 

M3 0,792 Valid 

M4 0,781 Valid 

M5 0,643 Valid 

M6 0,756 Valid 

Kinerja Kerja 

KK1 0,74 Valid 

0,510 0,862 Reliabel 

KK2 0,653 Valid 

KK3 0,708 Valid 

KK4 0,713 Valid 

KK5 0,702 Valid 

Hasil pengolahan data dengan Amos 21 (2018) 

Hasil perhitungan pada tabel 4.5 memperoleh nilai loading masing-masing 

masih diatas 0,5, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh indikator terhadap 

masing-masing konstruk latennya valid, dan tidak perlu ada pembuangan indikator. 

Nilai C.R (construct reliability) masing-masing laten konstruk melebihi dari 

ambang batasnya yaitu sebesar 0,70,  adapun varians extract  (VE) merupakan 
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optional yang bertujuan untuk melihat seberapa jauh persentase sebuah konstruk 

dengan jumlah varians terhadap error. Seluruh konstruk laten pada penelitian ini 

sudah reliabel. 

4.3.7 Hasil Uji Model Keseluruhan 

4.3.7.1 Goodness of fit 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness of fit (GOF) antara data dengan model. Menilai 

GOF dalam SEM secara menyeluruh tidak dapat dilakukan secara langsung, seperti 

teknik multivariat lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji statistik terbaik yang 

dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Para peneliti telah mengembangkan 

beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara bersama-sama atau kombinasi.  

Tabel 4.6 dibawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan 

model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool 

AMOS 21 

Tabel 4.6 Hasil Penelitian Goodness of fit 

Goodness Of fit Cut of Value Hasil Evaluasi Model 

CMIN/DF ≤ 3.0 1.475 Good Fit 

CFI ≥ 0,90 0,902 Good Fit 

RMSEA ≤ 0.08 0,065 Good Fit 

              Hasil Pengolahan data menggunakan AMOS 21 

Berdasarkan pada tabel 4.6 hasil pengujian yang telah tersaji di atas, 

diketahui dari kriteria yang ada diantaranya berada pada good fit. Pada CMIN/DF 

yaitu good fit karena nilai dibawah ≤ 3.0. pada CFI yaitu menghasilkan good fit 

karena nilai diatas ≥ 0,90. Pada RMSEA menghasilkan good fit karena nilai ≤ 0.08. 
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Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa model penelitian 

memiliki tingkat goodness of fit yang baik. 

4.3.8 Hasil Pengujian Hipotesis 

Model keseluruhan memiki variabel yang mempunyai hubungan sebab 

akibat variabel endogen dengan eksogen. Cara pengujian hipotesis yang dilakukan 

adalah mengetahui signifikasi dengan melihat nilai p dari hubungan sebab akibat 

yang ada di dalam model keseluruhan. Jika estimasi di dalam analisis menunjukkan 

positif dan nilai p dari hubungan sebab akibat yang ada di model keseluruhan. Jika 

nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukkan positif dan nilai p < 0.05 maka 

hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh data atau diterima. Apabila hasil 

estimasi menunjukkan hal negatif dan nilai p > 0.5 maka hipotesis tidak terbukti 

signifikan dan tidak didukung oleh data atau tidak diterima. Berikut hasil analisis 

data dari model keseluruhan : 

 

Tabel 4.7 Output Regression 

    Hasil Pengolahan data menggunakan AMOS 21.  

 

 

 

  Hipotesis Estimate C.R. P Kesimpulan 

Motivasi <--- Gaya_Kepemimpinan ,364 4,174 *** 
H1 Didukung 

data 

Motivasi <--- Kepuasan_Kerja ,641 5,399 *** 
H2 Didukung 

data 

Kinerja_Kerja <--- Motivasi ,844 5,578 *** 
H3 Didukung 

data 
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Gambar 4.5 Estimasi Model Penelitian 

1. Kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap motivasi dengan hasil 

adalah sebesar 0,641. Critical Ratio >1,96 yaitu 5,399 dan nilai P dari 

hipotesis tersebut sebesar *** yang berarti nilai p <0,05, Berdasarkan hasil 

hipotesis ini yaitu menolak Ho dan menerima Ha, sehingga dikatakan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap motivasi.  

2. Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

dengan hasil adalah sebesar 0,360. Critical Ratio >1,96 yaitu 4,175 dan nilai 

P dari hipotesis tersebut sebesar *** yang berarti nilai p <0,05, Berdasarkan 

hasil hipotesis ini yaitu menolak Ho dan menerima Ha, sehingga dikatakan 

bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap motivasi. 

3. Motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja kerja dengan hasil 

adalah sebesar 0,844. Critical Ratio >1,96 yaitu 5,578 dan nilai P dari 

hipotesis tersebut sebesar *** yang berarti nilai p <0,05, Berdasarkan hasil 

Motivasi Kinerja Kerja 
0.844

404 

Gaya 
Kepemimpinan 

Kepuasan Kerja 

0.364 

0.641 
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hipotesis ini yaitu menolak Ho dan menerima Ha, sehingga dikatakan bahwa 

motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja kerja. 

4.3.9 Pembahasan 

4.3.9.1 Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi 

Hasil hipotesis yang sudah dilakukan peneliti menunjukkan adannya 

pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi. Hasil tersebut menunjukkan gaya 

kepemimpinan pada PT.ABC Store Mangga dua akan mempengaruhi motivasi pada 

karyawan di dalam hal pekerjaannya untuk menghasilkan pekerjaan secara optimal.  

Hal tersebut mendukung teori dari Robbins (2007) bahwa pemimpin perlu 

berkonsultasi dengan bawahan dan menggunakan saran mereka sebelum 

mengambil keputusan. Pemimpin mengharapkan karyawan dapat memberikan 

kontribusi positif dalam memberikan saran-sarannya sebelum pengambilan 

keputusan. Hal ini pemimpin dan karyawan dapat berkomunikasi dan berkonsultasi 

secara baik. Hal ini nantinya akan memotivasi karyawan jika kepemimpinan dapat 

diterapkan dengan baik pada perusahaan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan 

hasil penelitian terdahulu oleh Arini et al (2016) bahwa gaya kepemimpinan 

memiliki pengaruh yang penting dalam perusahaan. Kepemimpinan yang selalu 

memberi pengarahan yang jelas dalam setiap aktivitas karyawan di perusahaan, 

dapat melatih kedisiplinan karyawan sehingga karyawan mengerjakan tugasnya 

dengan efektif dan efisien. Melalui cara melakukan diskusi bersama dapat mencapai 

kemufakatan. Penilaian dalam bekerja juga akan dinilai dari tingkat kreativitas 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Gaya kepemimpinan ini partisipasi 

karyawan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama perusahaan. 
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Pengarahan yang diberikan oleh pemimpin akan diberikan dalam waktu-waktu 

tertentu, sehingga karyawan dapat memahami partisipasi seperti apa yang 

seharusnya diberikan terhadap perusahaan. Adanya kerja sama yang seimbang 

apabila gaya kepemimpinan diterapkan maka akan meningkatkan motivasi kerja 

karyawan.  

Syaiyid et al (2013) juga menyimpulkan gaya kepemimpinan memiliki 

pengaruh terhadap motivasi karyawan. Gaya kepemimpinan yang baik motivasi 

dapat terwujud dengan out come yang dapat diterapkan seperti persahabatan, 

kesempatan untuk menggunakan bakat atau keterampilan dan hubungan yang 

menyenangkan. Apabila PT ABC Store Mangga Dua meningkatkan gaya 

kepemimpinan yang sesuai dan tepat maka akan mempengaruhi terhadap motivasi 

karyawan agar memberikan hasil dan pekerjaan yang optimal untuk perusahaan 

4.3.9.2 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Motivasi 

Hasil hipotesis yang sudah dilakukan peneliti menunjukkan adannya 

pengaruh kepuasan kerja terhadap motivasi. Hal tersebut mendukung teori Robbins 

(2017), kepuasan kerja merupakan aspek penting pada diri seseorang karyawan 

didalam organisasi karena dengan adanya kepuasan kerja pada diri seseorang 

karyawan dalam bekerja dan akan lebih memacu motivasinya dalam setiap kegiatan 

untuk mencapai tujuan organisasi. Bahwa aspek –aspek faktor yang 

mempengaruhinya yaitu promosi,  gaji,pekerjaan itu sendiri, supervisi, teman kerja, 

keamanan kerja, kondisi kerja, administrasi/ kebijakan, komunikasi, 

tanggungjawab, pengakuan, prestasi kerja,dan kesempatan untuk berkembang. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang di teliti oleh Noor et al (2010) 
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ada dua faktor yang mendorong karyawan termotivasi dan salah satunya yaitu 

faktor intrinsik yaitu daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing 

orang, salah satu yang menimbulkan daya dorong tersebut adalah kepuasan 

karyawan. Kepuasan karyawan dipengaruhi oleh imbalan dan kepemimpinan. 

Kepuasan karyawan mempengaruhi motivasi karyawan dan motivasi karyawan 

memberikan efek pada kinerja yang baik. Jadi semakin puas karyawan, maka 

motivasinya juga akan semakin tinggi.  

Suputra et al (2016) juga mengemukakan bahwa kepuasan kerja dapat 

dipertahankan dengan menjaga hubungan baik dengan atasan, karena dengan 

menjaga hubungan tersebut terciptanya lingkungan kerja yang baik dan 

menciptakan hubungan kerja yang harmonis diantara keduanya sehingga karyawan 

termotivasi untuk melakukan pekerjaan dan tujuan yang dicapai dapat terwujud. 

Kepuasan kerja dapat ditingkatkan dengan cara atasan lebih memperhatikan 

pekerjaan karyawan dan menghargai setiap hasil yang sudah dikerjakan, jika 

karyawan sudah merasa hasil kerjanya diperhatikan dan dihargai maka akan timbul 

rasa puas didalam diri mereka. Berdasarkan hal tersebut maka jika PT. ABC Store 

Mangga dua memberikan kepuasan yang tepat dan sesuai maka motivasi karyawan 

akan meningkat dan memberikan dampak yang positif untuk perusahaan 

4.3.9.3 Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Kerja 

Hipotesis ini terbukti memiliki pengaruh antara motivasi terhadap kinerja. 

Hal tersebut mendukung teori dari  Robbins dan Judge (2008) Motivasi merupakan 

faktor psikologis yang menunjukkan minat individu terhadap pekerjaan, rasa puas 

dan ikut bertanggung jawab terhadap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan. 
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Perilaku seseorang pada umumnya dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh 

tujuan tertentu. Motivasi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena 

dengan motivasi seorang karyawan atau pegawai akan dapat memiliki semangat 

yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Tanpa adanya motivasi 

maka seorang karyawan tidak dapat memenuhi tugas-tugasnya dengan baik, hasil 

kerja yang dihasilkan pun tidak akan memuaskan maka dari itu motivasi sangat 

penting dalam menunjang kinerja karyawan untuk perusahaan. Hasil penelitian ini 

juga sejalan dengan Farizki dan Wahyuati (2017) bahwa motivasi karyawan sebagai 

dorongan untuk bekerja itu sendiri dan motivasi kerja berpengaruh langsung 

terhadap semangat kerja seseorang. Orang yang memiliki motivasi untuk bekerja 

akan lebih berkomitmen didalam pekerjaan. Secara langsung, semangat kerja 

tersebut akan meningkatkan kinerja seseorang. Hal ini tentu berpengaruh secara 

langsung terhadap kemampuan seseorang, terutama dalam memenuhi kebutuhan 

dan keinginan mereka. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang diteliti oleh Rahmayanti (2014) motivasi kerja yang diberikan oleh pimpinan 

dapat memperhatikan dan meningkatkan aspek-aspek yang dapat meningkatkan 

kinerja karyawan seperti gaji yang sesuai, kehormatan dan pengakuan, perlakuan 

yang adil serta suasana kerja yang menarik, sehingga kinerja dari para karyawan 

dapat terus meningkat. 

Darmanto (2015) juga mengemukakan bahwa motivasi dengan kinerja 

pegawai memperlihatkan bahwa motivasi berhubungan dengan kinerja pegawai. 

Semakin baik motivasi, maka kinerja pegawai akan semakin baik. Pegawai yang 
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memiliki motivasi yang baik maka akan memiliki semangat yang baik dalam 

melaksanakan tugasnya. 

 

4.3  Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat 

dijelaskan melalui implikasi manajerial pada PT. ABC Store Mangga Dua. Berikut 

ini beberapa implikasi manajerial yang dapat diberikan kepada PT. ABC Store 

Mangga Dua. 

1. Variabel yang akan dibahas adalah kepuasan kerja.  

Tabel 4.8 Mean (Kepuasan Kerja) 

 

 

 

 

 

 

Sumber pengolahan data menggunakan Ms. Excel 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas merupakan indikator yang memiliki pengaruh 

terhadap motivasi. Nilai terkecil pada indikator kepuasan kerja yaitu KE2 

(Sikap pemimpin mempengaruhi sikap karyawan) artinya sikap yang 

ditampilkan seseorang pemimpin dapat mempengaruhi cara kerja dan 

semangat bawahan atau pegawai dalam melakukan pekerjaan dan mencapai 

tujuan organisasi atau perusahaan. Dimana pada PT. ABC Store Manga Dua 

Indikator Mean 

KE1 5,114 

KE2 4,877 

KE3 4,956 

KE4 5,035 

KE5 5,017 

KE6 5,254 

KE7 4,929 

KE8 4,903 
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seorang pimpinan di berikan tantangan mengenai inovasi dan kreatif produk 

beserta display produk bakery, yang akan berkomunikasi dengan staff 

memberikan ruang idea atau gagasan dari staff. Dimana karyawan pada 

penelitian ini berumur ≤ 25 tahun yang itu adalah generasi gen y.  Karateristik 

pada gen y adalah pekerja yang mendambakan kesempatan untuk berkontribusi 

lebih terhadap tempat mereka bekerja. Mereka senang mengeluarkan ide-ide 

dan ingin sekali di dengar. Sehingga pemimpin perlu meningkatkan kepuasan 

kerja dengan cara berkomunikasi dua arah dengan bawahan, mendengarkan 

bawahan dengan efektif, dan mendelegasikan tugas dengan bimbingan dan 

arahan sebagai sarana untuk mengembangkan bawahan. Hal tersebut 

mendukung teori dari Robbins (2013:410) bahwa pemimpin perlu 

berkonsultasi dengan bawahan dan menggunakan saran mereka sebelum 

mengambil keputusan. Pemimpin mengharapkan karyawan dapat memberikan 

kontribusi positif dalam memberikan saran-sarannya sebelum pengambilan 

keputusan. Hal ini pemimpin dan karyawan dapat berkomunikasi dan 

berkonsultasi secara baik. Hal ini nantinya akan memotivasi karyawan jika 

kepemimpinan dapat diterapkan dengan baik pada perusahaan. 

2. Variabel berikutnya adalah gaya kepemimpinan. 

Tabel 4.9 Mean (Gaya kepemimpinan) 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Mean 

GK1 5,026 

GK2 4,912 

GK3 4,850 

GK4 5,201 

GK5 5,043 
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Sumber pengolahan data menggunakan Ms. Excel 

 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas merupakan hasil rata-rata dari tiap indikator. 

Nilai indikator terkecil yaitu GK3 (Pimpinan bertanggung jawab ketika ada 

masalah) artinya pemimpin sanggup bertanggung jawab atas pekerjaan dan 

tugasnya, serta bertanggung jawab akan bawahannya juga. Pemimpin yang 

lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab tidak akan membuat suatu 

organisasi menjadi lebih baik, melainkan akan memperburuk situasi. 

Penting kiranya pada PT ABC Store Mangga Dua untuk melaksanakan 

manajemen kepemimpinan yang akan mendukung organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Pemimpin harus memberikan memberikan detail 

pekerjaan secara baik, dan permasalahan dimusyawarahkan dengan baik 

yang kemudian menemui solusi untuk menyelesaikannya. Dimana 

karyawan pada penelitian ini berumur ≤ 25 tahun yang itu adalah generasi 

gen y. Generasi y lebih ingin mendapatkan kejelasan apa yang mereka 

butuhkan, dari mulai jobdesk yang jelas, hingga reward yang akan 

didapatkan. Hal-hal ini akan mempermudah proses bekerja sama dengan 

gen y.   

3. Variabel berikutnya adalah Motivasi 

Tabel 4.10 Mean (Motivasi) 

 

 

  

Indikator Mean 

M1 4,859 

M2 4,973 

M3 4,692 

M4 5,315 

M5 5,114 

M6 5,140 
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Berdasarkan tabel 4.10 diatas merupakan hasil rata-rata dari tiap indikator. 

Nilai indikator terkecil yaitu M3 (Saya bangga melakukan pekerjaan saya 

sebaik mungkin) artinya kebanggaan pada diri sendiri atau pada karyawan 

yang nantinya akan meningkatkan kualitas kerja dan hubungan kerja, 

peningkatan kreativitas dan inovasi, dan melakukan pekerjaan yang terbaik 

dari mereka. Dalam hal ini responden yang merupakan karyawan tetap PT 

ABC Store Mangga Dua merasa kurangnya beberapa karyawan di bagian 

tertentu sebagian tidak memiliki kemampuan pada bagian tersebut dan  

mereka yg  menjalankan tugas tersebut timbul dalam diri tidak sesuai 

dengan kemampuannya untuk melakukan. Oleh karena itu PT ABC Store 

Mangga Dua dapat melakukan cara agar karyawan tetap bisa bekerja dengan 

passion yang dimiliki. Pemimpin perlu memberikan tugas menyesuaikan 

dengan kemampuan karyawan tersebut agar tugas yang dilaksanakannya 

tidak menghambat karirnya yang disebabkan pemberian tugas yang bukan 

keahilannya. Apabila karyawan mendapatkan kesempatan untuk 

mengembangkan bakat yang dimiliki, serta menggunakannya secara tepat 

akan berpengaruh pada perkembangan perusahaan. Selain itu dengan 

kemampuan yang memadai akan dapat membantu karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan sekarang dan pekerjaan yang akan datang. kinerja 

seorang tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja. Seseorang memilki 

motivasi yang kuat atas pekerjaannya namun orang tersebut tidak memiliki 

cukup pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan pekerjaannya, 

mengakibatkan terbentuknya suasana kerja yang tidak menyenangkan bagi 
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dirinya yang pada akhirnya dapat mengakibatkan rendahnya kinerja 

karyawan tersebut Hal tersebut didukung oleh teori Robbins (2013) 

kemampuan kerja adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan 

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan merupakan potensi 

yang ada dalam diri seseorang untuk berbuat sesuatu sehingga 

memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tidak 

dapat melakukan pekerjaan tersebut. Kemampuan kerja sangat menentukan 

kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. 

Keberhasilan dan kecakapan pelaksanaan pekerjaan dalam suatu organisasi 

sangat bergantung pada kinerja karyawannya. Sehingga kemampuan kerja 

merupakan hal penting bagi seorang karyawan untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik. 

4. Variabel berikutnya adalah Kinerja Kerja 

Tabel 4.11 Mean (Kinerja Kerja) 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas merupakan hasil rata-rata dari tiap indikator. 

Nilai indikator terkecil yaitu KK2 (Kemampuan beradabtasi harus lebih 

baik dengan rekan kerja) artinya kemampuan karyawan untuk mencapai 

hubungan yang harmonis dengan lingkungan kerjanya. Kemampuan 

beradaptasi yang baik juga mengandung suatu kemampuan untuk 

Indikator Mean 

KK1 5,219 

KK2 4,684 

KK3 5,096 

KK4 5,157 

KK5 4,973 
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merencanakan dan mengatur respon-respon pribadi sedemikian rupa 

sehingga konflik-konflik, kesulitan-kesulitan, dorongan-dorongan, emosi–

emosi, dan kebiasaan–kebiasaan dapat dikendalikan, dan juga berarti 

menguasai lingkungan yaitu kemampuan untuk menangani kenyataan 

secara sehat dan menggunakan lingkungan orang-orang dan peristiwa-

peristiwa dalam cara yang menyebabkan individu dapat menyesuaiakan diri. 

Beradaptasi harus dilakukan dengan sebaik mungkin di tempat kerja. 

Dimana karyawan tetap pada PT ABC Store Mangga Dua merasa kurang 

mempunyai hubungan terbuka sesama rekan kerja yang salah satunya lebih 

kepada individulisme dalam bekerja. Keberhasilan beradaptasi dengan 

rekan kerja, akan sangat membantu pada PT ABC Store Mangga Dua untuk 

bisa mengatasi berbagai kendala di dalam pekerjaan. Oleh karena itu PT 

ABC Store Mangga Dua perlu menciptakan lingkungan kerja yang  perlu 

diperhatikan agar membawa dampak yang baik bagi kinerja seseorang. Rasa 

nyaman dan aman akan tercipta karena lingkungan kerja yang memadai dan 

hubungan sesama rekan kerja baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh gaya 

kepemimpinan, kepuasan kerja terhadap motivasi untuk meningkatkan kinerja 

kerja. Hasil penelitian ini dan analisi, peneliti menggunakan metode SEM yang 

terdapat 4 hipotesis terbukti menghasilkan pengaruh dan signifikan. Pengujian 

dan penelitian yang dilakukan pada PT. ABC Store Mangga dua dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Gaya Kepemimpinan terbukti berpengaruh signifikan terhadap Motivasi 

2. Kepuasan Kerja terbukti berpengaruh signifikan terhadap Motivasi 

3. Motivasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Kerja. 

5.2 Saran 

Hasil dari penelitian dapat menjadikan saran perusahaan PT ABC Store 

Mangga Dua untuk lebih baik kedepannya dan meningkatkan tingkat kinerja 

karyawan untuk menjadi lebih baik dan optimal. Adapun saran yang dapat 

diberikan kepada PT. ABC Store Mangga Dua dan untuk peneliti lain sebagai 

berikut : 

1. Bagi PT ABC Store Mangga Dua 

a. Pemimpin perlu mengubah sikap dengan cara yaitu berkomunikasi 

dua arah dengan bawahan, mendengarkan bawahan dengan efektif, 

mendelegasikan tugas dengan bimbingan dan arahan sebagai sarana 
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untuk mengembangkan bawahan. Hal tersebut sesuai dengan profil 

responden 90% adalah berusia ≤ 25 tahun yang adalah generasi gen 

y. 

b. Pemimpin harus lebih bertanggung jawab dan tidak melanggar 

aturan-aturan yang berlaku di dalam perusahaan baik untuk dirinya 

sendiri maupun bawahan atau karyawannya dan lebih menegakkan 

reward dan punishment agar menciptakan seseorang untuk lebih 

bertanggung jawab, memberikan arahan maupun informasi yang 

jelas mengenai aktivitas tugas untuk perusahaan sehingga karyawan 

mengerti tugasnya dengan jelas sehingga menghasilkan pekerjaan 

yang sesuai dengan arahan dan harapan. Hal tersebut sesuai hasil 

dengan responden 90% adalah berusia ≤ 25 tahun dimana responden 

adalah generasi y.  

c. Pemimpin perlu memberikan tugas menyesuaikan dengan 

kemampuan karyawan tersebut agar tugas yang dilaksanakannya 

tidak menghambat karirnya yang disebabkan pemberian tugas yang 

bukan keahilannya 

d. Perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang  perlu 

diperhatikan agar membawa dampak yang baik bagi kinerja 

seseorang. Rasa nyaman dan aman akan tercipta karena lingkungan 

kerja yang memadai dan hubungan sesama rekan kerja baik. 
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2. Bagi Peneliti selanjutnya  

Saran yang diberikan untuk peneliti lainnya yang ingin meneliti serupa 

dengan tema ini adalah sebaiknya memperbesar gerai pada perusahaan 

tersebut tidak hanya satu gerai tetapi menyeluruh di seluruh indonesia, 

dan diharapkan menambahkan variabel budaya kerja yang dipengaruhi 

oleh gaya kepemimpinan, karena apabila tingkat gaya kepemimpinan 

terukur maka budaya organisasi dari perusahaan tersebut dapat terlihat. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Kuesioner 

KUESIONER 

Karyawan tetap PT. ABC store Mangga Dua yang saya hormati, 

Saya Cynthia Dwi Veraningsih mahasiswi Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia 

Banking School Jurusan Manajemen yang pada saat ini saya akan meneliti dengan 

judul berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Motivasi untuk Peningkatan Kinerja Kerja (Studi pada PT.ABC store Mangga 

Dua”. Saudara/i merupakan salah satu responden yang terpilih untuk berpartisipasi 

dan kerahasiaan atas jawaban anda dijamin. Atasa kesediaan saudara/i mengisi 

kuesioner ini saya ucapkan terimakasih.  

1. Identitas Responden 

Berilah tanda (X) pada pilihan anda yang paling sesuai berdasarkan 

pemahaman dan perasaan anda. 

Status Karyawan di PT. ABC store Mangga Dua 

a. Tetap dalam Masa Percobaan  (STOP) 

b. Kontrak / Outsourcing (STOP) 

c. Tetap (LANJUT) 
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Jika jawaban C, silahkan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima Kasih 

1. Jenis Kelamin : 

a. Pria 

b. Wanita 

2. Usia anda saat ini : 

a. ≤ 25 tahun 

b. 25-35 tahun 

c. 36-45 tahun 

d. 46-55 tahun 

e. > 55 tahun 

3. Posisi atau jabatan anda saat ini : 

a. Kepala Unit/Divisi 

b. Kepala Bagian 

c. Staff/Karyawan 

d. Lainnya.......... 

4. Masa Kerja anda di PT. ABC store Mangga Dua : 

a. 1-2 tahun 

b. 2-3 tahun 

c. 3-4 tahun 

d. 4-5 tahun 

e. > 5 tahun 
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2. Pertanyaan Utama 

Keterangan : SKALA INTERVAL 1 S/D 6 

1 6  

Sangat tidak Setuju      Sangat 

SetujuJawaban yang dipilih diberi tanda silang (X) 

  STS  SS 

No. Indikator 1 2 3 4 5 6 

1 Pimpinan setiap saat dapat ditemui ketika 

karyawan membutuhkan informasi. 

      

2 Pimpinan selalu ada, tidak hanya ada 

sebagai penasehat ketika dibutuhkan 

karyawan 

      

3 Pimpinan bertanggung jawab ketika ada 

masalah. 

      

4 Hasil kerja karyawan tidak pernah 

bermasalah. 

      

5 Berfungsingnya peran pimpinan yang 

sebenarnya.  

      

6 Saya merasakan kepuasan pribadi ketika 

saya melakukannya pekerjaan ini dengan 

baik. 

      

7 Pendapat saya tentang diri saya turun ketika 

saya melakukan pekerjaan buruk 

      

8 Saya bangga melakukan pekerjaan saya 

sebaik mungkin 

      

9 Saya merasa tidak senang ketika pekerjaan 

tidak sesuai dengan standar biasa 

      

10 Saya suka mengingat kembali pekerjaan 

sehari-hari yang sudah saya lakukan 

dengan baik 

      

11 Saya mencoba berpikir untuk cara 

melakukan pekerjaan saya secara efektif 

      

12 Perusahaan merasa kagum setelah tugas 

saya terselesaikan 

      

13 Perusahaan memberikan upah yang layak       
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Lanjutan 

  STS  SS 

No. Indikator 1 2 3 4 5 6 

14 Sikap pemimpin mempengaruhi sikap 

karyawan 

      

15 Saya merasakan persahabatan yang 

akrab antar rekan kerja 

      

16 Saya merasa pemimpin memiliki 

kemampuan dalam mengambil suatu 

keputusan 

      

17 Saya merasa perusahaan memberikan 

peluang promosi dalam pekerjaan 

      

18 Saya merasa kebijakan yang diterapkan 

sesuai dengan kondisi perusahaan 

      

19 Saya merasa perusahaan menyediakan 

lingkungan kerja yang nyaman 

      

20 Keseluruhan kinerja saya lebih baik 

dibandingkan dengan rekan kerja  

      

21 Kemampuan bergaul saya lebih baik 

dibandingkan dengan rekan kerja 

      

22 Penyelesaian tugas saya lebih cepat 

dibandingkan dengan rekan kerja 

      

23 Kualitas kinerja saya lebih baik 

dibandingkan rekan kerja  

      

24 Pencapaian tujuan kerja saya lebih baik 

dibandingkan dengan rekan kerja 
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Lampiran 2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre test) 

Gaya Kepemimpinan 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .830 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 117.196 

df 10 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 GK1 GK2 GK3 GK4 GK5 

Anti-image Covariance 

GK1 .240 -.121 .020 -.117 -.004 

GK2 -.121 .181 -.098 .060 -.082 

GK3 .020 -.098 .262 -.116 -.048 

GK4 -.117 .060 -.116 .350 -.088 

GK5 -.004 -.082 -.048 -.088 .318 

Anti-image Correlation 

GK1 .816a -.583 .079 -.403 -.015 

GK2 -.583 .768a -.452 .240 -.344 

GK3 .079 -.452 .855a -.383 -.167 

GK4 -.403 .240 -.383 .818a -.263 

GK5 -.015 -.344 -.167 -.263 .909a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

GK1 .899 

GK2 .918 

GK3 .902 

GK4 .849 

GK5 .885 
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Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.943 8 

 

Kepuasan Kerja 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .921 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 176.407 

df 28 

Sig. .000 
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Component Matrixa 

 Component 

1 

KE1 .845 

KE2 .818 

KE3 .833 

KE4 .863 

KE5 .852 

KE6 .832 

KE7 .895 

KE8 .843 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

Anti-image Matrices 

 KE1 KE2 KE3 KE4 KE5 KE6 KE7 KE8 

Anti-image Covariance 

KE1 .326 -.119 -.016 -.049 -.031 -.092 -.002 .023 

KE2 -.119 .296 -.106 .011 .051 .012 -.038 -.112 

KE3 -.016 -.106 .334 -.065 -.033 .046 -.046 -.048 

KE4 -.049 .011 -.065 .295 -.082 -.041 -.067 .010 

KE5 -.031 .051 -.033 -.082 .285 -.099 -.039 -.058 

KE6 -.092 .012 .046 -.041 -.099 .314 -.060 -.028 

KE7 -.002 -.038 -.046 -.067 -.039 -.060 .258 -.060 

KE8 .023 -.112 -.048 .010 -.058 -.028 -.060 .327 

Anti-image Correlation 

KE1 .922a -.384 -.048 -.160 -.101 -.287 -.008 .072 

KE2 -.384 .872a -.336 .038 .175 .040 -.137 -.359 

KE3 -.048 -.336 .930a -.207 -.109 .141 -.157 -.144 

KE4 -.160 .038 -.207 .937a -.282 -.134 -.243 .032 

KE5 -.101 .175 -.109 -.282 .917a -.331 -.145 -.189 

KE6 -.287 .040 .141 -.134 -.331 .917a -.210 -.088 

KE7 -.008 -.137 -.157 -.243 -.145 -.210 .945a -.207 

KE8 .072 -.359 -.144 .032 -.189 -.088 -.207 .929a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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a. 1 components 

extracted. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.943 8 

 

Motivasi 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .904 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 154.975 

df 15 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Anti-image Covariance 

M1 .269 -.099 -.017 -.004 -.012 -.062 

M2 -.099 .176 -.036 -.034 -.037 -.067 

M3 -.017 -.036 .218 -.125 -.024 -.043 

M4 -.004 -.034 -.125 .258 -.078 .036 

M5 -.012 -.037 -.024 -.078 .310 -.073 

M6 -.062 -.067 -.043 .036 -.073 .287 

Anti-image Correlation 

M1 .913a -.455 -.070 -.013 -.041 -.224 

M2 -.455 .893a -.182 -.160 -.160 -.299 

M3 -.070 -.182 .893a -.528 -.092 -.173 

M4 -.013 -.160 -.528 .872a -.275 .134 

M5 -.041 -.160 -.092 -.275 .941a -.244 

M6 -.224 -.299 -.173 .134 -.244 .917a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 Component 

1 

M1 .881 

M2 .933 

M3 .908 

M4 .871 

M5 .879 

M6 .876 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.948 6 

 

Kinerja Kerja 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .890 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 131.327 

df 10 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

Anti-image Covariance 

KK1 .275 -.047 -.059 -.068 -.033 

KK2 -.047 .252 -.045 -.015 -.130 

KK3 -.059 -.045 .209 -.104 -.016 

KK4 -.068 -.015 -.104 .206 -.043 

KK5 -.033 -.130 -.016 -.043 .268 

Anti-image Correlation 

KK1 .928a -.177 -.248 -.285 -.121 

KK2 -.177 .883a -.195 -.065 -.498 

KK3 -.248 -.195 .878a -.500 -.070 

KK4 -.285 -.065 -.500 .874a -.183 

KK5 -.121 -.498 -.070 -.183 .888a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

KK1 .903 

KK2 .905 

KK3 .922 

KK4 .923 

KK5 .897 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.946 5 
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Lampiran 3 Measurement Model fit 
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Lampiran 4 Struktural Overall Model Fit 
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Lampiran 5 Uji Normalitas 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

KK5 2,000 6,000 -,445 -1,938 -,713 -1,554 

KK4 2,000 6,000 -,255 -1,111 -,869 -1,894 

KK3 2,000 6,000 -,430 -1,872 -,896 -1,953 

KK2 2,000 6,000 -,335 -1,462 -,342 -,746 

KK1 2,000 6,000 -,293 -1,279 -,746 -1,626 

M6 2,000 6,000 -,591 -2,578 -,499 -1,087 

M5 2,000 6,000 -,565 -2,462 -,181 -,395 

M4 2,000 6,000 -,565 -2,461 -,544 -1,185 

M3 2,000 6,000 -,495 -2,158 -,475 -1,034 

M2 2,000 6,000 -,307 -1,336 -,782 -1,704 

M1 2,000 6,000 -,622 -2,711 -,461 -1,004 

KE8 3,000 6,000 -,101 -,442 -1,214 -2,646 

KE7 2,000 6,000 -,615 -2,679 -,089 -,193 

KE6 2,000 6,000 -,430 -1,873 -,700 -1,526 

KE5 3,000 6,000 -,241 -1,052 -1,131 -2,466 

KE4 2,000 6,000 -,245 -1,068 -,538 -1,173 

KE3 2,000 6,000 -,298 -1,297 -,950 -2,070 

KE2 2,000 6,000 -,279 -1,217 -,850 -1,853 

KE1 2,000 6,000 -,505 -2,200 -,400 -,872 

GK5 2,000 6,000 -,355 -1,546 -,792 -1,726 

GK4 2,000 6,000 -,509 -2,220 -,607 -1,322 

GK3 3,000 6,000 -,105 -,456 -1,130 -2,464 

GK2 2,000 6,000 -,328 -1,430 -,638 -1,391 

GK1 2,000 6,000 -,500 -2,179 -,734 -1,601 

Multivariate      4,648 ,702 
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Lampiran 6 Standardized Regression Weight 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

GK1 <--- Gaya_Kepemimpinan ,723 

GK2 <--- Gaya_Kepemimpinan ,631 

GK3 <--- Gaya_Kepemimpinan ,629 

GK4 <--- Gaya_Kepemimpinan ,749 

GK5 <--- Gaya_Kepemimpinan ,741 

KE1 <--- Kepuasan_Kerja ,728 

KE2 <--- Kepuasan_Kerja ,625 

KE3 <--- Kepuasan_Kerja ,645 

KE4 <--- Kepuasan_Kerja ,691 

KE5 <--- Kepuasan_Kerja ,678 

KE6 <--- Kepuasan_Kerja ,730 

KE7 <--- Kepuasan_Kerja ,644 

KE8 <--- Kepuasan_Kerja ,640 

M1 <--- Motivasi ,740 

M2 <--- Motivasi ,653 

M3 <--- Motivasi ,708 

M4 <--- Motivasi ,713 

M5 <--- Motivasi ,702 

M6 <--- Motivasi ,660 

KK1 <--- Kinerja_Kerja ,716 

KK2 <--- Kinerja_Kerja ,792 

KK3 <--- Kinerja_Kerja ,781 

KK4 <--- Kinerja_Kerja ,643 

KK5 <--- Kinerja_Kerja ,756 
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Lampiran 7 Regression Weight 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

Motivasi <--- Gaya_Kepemimpinan ,364 ,087 4,174 ***  

Motivasi <--- Kepuasan_Kerja ,641 ,119 5,399 ***  

Kinerja_Kerja <--- Motivasi ,844 ,151 5,578 ***  

GK1 <--- Gaya_Kepemimpinan 1,000     

GK2 <--- Gaya_Kepemimpinan ,802 ,131 6,105 ***  

GK3 <--- Gaya_Kepemimpinan ,783 ,125 6,251 ***  

GK4 <--- Gaya_Kepemimpinan 1,033 ,146 7,061 ***  

GK5 <--- Gaya_Kepemimpinan ,967 ,141 6,842 ***  

KE1 <--- Kepuasan_Kerja 1,000     

KE2 <--- Kepuasan_Kerja ,830 ,134 6,181 ***  

KE3 <--- Kepuasan_Kerja ,888 ,139 6,392 ***  

KE4 <--- Kepuasan_Kerja ,962 ,141 6,838 ***  

KE5 <--- Kepuasan_Kerja ,895 ,137 6,543 ***  

KE6 <--- Kepuasan_Kerja 1,105 ,154 7,177 ***  

KE7 <--- Kepuasan_Kerja ,932 ,143 6,533 ***  

KE8 <--- Kepuasan_Kerja ,896 ,139 6,436 ***  

M1 <--- Motivasi 1,000     

M2 <--- Motivasi ,790 ,152 5,209 ***  

M3 <--- Motivasi ,893 ,161 5,529 ***  

M4 <--- Motivasi ,963 ,167 5,772 ***  

M5 <--- Motivasi ,784 ,150 5,216 ***  

M6 <--- Motivasi ,840 ,151 5,578 ***  

KK1 <--- Kinerja_Kerja 1,000     

KK2 <--- Kinerja_Kerja 1,057 ,149 7,096 ***  

KK3 <--- Kinerja_Kerja 1,161 ,170 6,847 ***  

KK4 <--- Kinerja_Kerja ,884 ,154 5,727 ***  

KK5 <--- Kinerja_Kerja 1,072 ,158 6,769 ***  
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Lampiran 8 Model Fit Summary ( Overal Model Fit) 

 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 300 

Number of distinct parameters to be estimated: 52 

Degrees of freedom (300 - 52): 248 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 365,835 

Degrees of freedom = 248 

Probability level = ,000 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 52 365,835 248 ,000 1,475 

Saturated model 300 ,000 0   

Independence model 24 1478,939 276 ,000 5,358 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,219 ,799 ,757 ,661 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,466 ,213 ,145 ,196 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,753 ,725 ,904 ,891 ,902 
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Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,899 ,676 ,811 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 117,835 70,633 173,026 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1202,939 1086,176 1327,186 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 3,237 1,043 ,625 1,531 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 13,088 10,645 9,612 11,745 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,065 ,050 ,079 ,048 

Independence model ,196 ,187 ,206 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 469,835 499,380 612,117 664,117 

Saturated model 600,000 770,455 1420,860 1720,860 

Independence model 1526,939 1540,576 1592,608 1616,608 

ECVI 
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Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 4,158 3,740 4,646 4,419 

Saturated model 5,310 5,310 5,310 6,818 

Independence model 13,513 12,479 14,612 13,633 

 

 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 89 94 

Independence model 25 26 
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