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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 positive on 

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

influence positive on employee's work performance. 

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

BAB I : PENDAHULUAN 
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.  

Wariati et al (2015) kinerja suatu organisasi tidak terlepas dari kinerja individu dan 
para anggotanya, apabila kinerja individu membaik maka secara langsung 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. 

 
 

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



 

2 
 

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 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. 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 lain seperti yang ia lihat. 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). Kepuasan kerja karyawan dalam suatu 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. 

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. 

PT ABC store Mangga Dua mengadakan adanya program Ice yaitu planning growth 
sales pada tahun 2018 dengan efisiensi biaya. Dampak 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.  

Berkaitan dengan kinerja pegawai, muncul beberapa fenomena dalam organisasi 
salah satunya adalah belum optimalnya kinerja karyawan dikarenakan pemimpin yang 

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



 

3 
 

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. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja terhadap Motivasi untuk 
Peningkatan Kinerja Kerja (Studi pada PT ABC Store Mangga Dua).  

 

BAB II LANDASAN TEORI 
 
Manajemen Sumber Daya Manusia 
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. 
  
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). Menurut Gharibvand (2013) 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.  

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). 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. 
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. 

Pada penelitian 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.  

 
Motivasi 

Okello dan 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.  
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Khan (2012), motivasi sangat penting dalam mempengaruhi karyawan untuk 
mencapai individu serta tujuan organisasi. Dorongan batin ini memotivasi 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 

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 

 
Kinerja Kerja 

Robbins (2013) 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. 

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. 

 
KERANGKA KONSEPTUAL 

 

                                           H2 (+) 
 
 
Pengaruh 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 Hasil penelitian Arini et al (2016) bahwa  gaya kepemimpinan berpengaruh 
positif signifikan terhadap motivasi. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penulis dapat menarik suatu hipotesis 
sebagai berikut: 
H1 : Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap Motivasi 
 
 

H1(+) 

H3(+) 

Gaya 

Kepemimpinan 

Kepuasan Kerja 

Motivasi Kinerja Kerja 
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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 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. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penulis dapat menarik suatu hipotesis 
sebagai berikut: 
H2 : Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Motivasi 
 
Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Kerja 

Penelitian Farizki dan Wahyuati (2017) Motivasi Kerja berpengaruh signifikan 
terhadap Kinerja karyawan. Hasil tersebut 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. Hasil diatas juga didukung oleh penelitian Hendri dan 
Setiawan (2017), motivasi kerja karyawan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Samudra. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penulis dapat menarik suatu hipotesis 
sebagai berikut: 
H3 : Motivasi memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Kerja 
 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

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. 

 
Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif 
deskriptif menurut Sekaran & Bougie (2010) 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. 

 
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 data primer dan data sekunder 

 
Populasi dan Sampel 
 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.  
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Jumlah Sampel =    

                
 = 103.70 = 104 responden 

Berdasarkan perhitungan diatas, sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
melibatkan 104 responden yang berasal dari level staff PT ABC store Mangga Dua. 

 
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 

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 

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 
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Metode Pengolahan 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 pendukung SEM adalah AMOS 20 
for windows. Didalam model SEM variabel dibagi menjadi dua macam yaitu variabel 
eksogen (independen) dan endogen (dependen). 
 
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 sebuah variabel teramati, maka pada penelitian ini 
terdapat 24 variabel  teramati dikarenakan terdapat 24 pertanyaan pengukuran. 

 
BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

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. 
 
Profil Responden 
 
Jenis Kelamin 
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. 
Usia 
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). 
Posisi Jabatan 
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). 
Lama Bekerja 
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).  
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Hasil Analisis 
Peneliti menggunakan aplikasi Amos 21 untuk menganilisis Structural Equation 

Modeling (SEM). Aplikasi Amos 21 ini akan membantu peneliti dalam 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. 
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. 

 

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 

       Sumber: 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 optional yang 
bertujuan untuk melihat seberapa jauh persentase sebuah konstruk dengan jumlah varians 
terhadap error. Seluruh konstruk laten pada penelitian ini sudah reliabel. 
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Uji Keseluruhan Model (Overall Model 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 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 

                      SumberHasil 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. Hasil penelitian ini secara keseluruhan 
dapat dikatakan bahwa model penelitian memiliki tingkat goodness of fit yang baik. 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.7 Output Regression 

    

 

 

 

               Hasil Pengolahan data menggunakan AMOS 21. 

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 0,364. 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 hipotesis ini yaitu menolak 
Ho dan menerima Ha, sehingga dikatakan bahwa motivasi berpengaruh positif 
terhadap kinerja kerja. 
 
 
 
 

  
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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Pembahasan 
 
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. Dimana pada PT ABC Store Mangga Dua 
kepemimpinan perusahaan tersebut mempengaruhi motivasi karyawan yang mayoritas 
pegawai berusia ≤ 25 tahun yang adalah generasi gen y.  
 
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) 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.  

 
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. 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. 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 memiliki motivasi yang baik maka akan memiliki 
semangat yang baik dalam melaksanakan tugasnya. 
 
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. 
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1. Variabel yang akan dibahas adalah kepuasan kerja.  
 

Tabel 4.8 Mean (Kepuasan Kerja) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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) 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) 

 
 
 
 

 
 
 

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 

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 

Indikator Mean 

GK1 5,026 
GK2 4,912 
GK3 4,850 
GK4 5,201 
GK5 5,043 
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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) 

 
 
 
 
  
 
 
 

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 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. 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 

Indikator Mean 

M1 4,859 
M2 4,973 
M3 4,692 
M4 5,315 
M5 5,114 
M6 5,140 

Indikator Mean 

KK1 5,219 
KK2 4,684 
KK3 5,096 
KK4 5,157 
KK5 4,973 

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



 

14 
 

kemampuan untuk 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.  

 
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

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 

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 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 keahilanny 

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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