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ABSTRAK Nurul Intan /212015125/2019/Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi

Terhadap Kinerja karyawan PT Disky Mega Samudra Prabumulih /Manajemen Sumber

Daya Manusia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi
kerja terhadap kinerja karyawan yang signifikan di PT Disky Mega Samudra Prabumulih.
Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap
kinerja karyawan. Populasi penelitian di PT Disky Mega Samudra Prabumulih ini adalah 80 orang.
Sampel yang terpilih sebanyak 66 orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah Kuesioner (angket). Dan teknik analisis yang digunakan
adalah analisis regresi linier berganda,uji hipotesis f, uji t dan koefesien determinasi.
Hasil penelitian Y = 2,165+0,259X1+0,613X2. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa secara
simultan gaya kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan
nilai Fhitung (28,488) > Ftable (2,14). Sedangkan secara parsial gaya kepemimpinan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja dengan nilai thitung (3,924) > ttabel (1,998) dan motivasi kerja juga
berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan nilai thitung (9,583) > ttabel (1,998).

Kata Kunci : gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan kinerja karyawan
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam

organisasi.Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan

berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya

dikelolah dan dirumuskan oleh manusia.Untuk itu Sumber Daya Manusia

perlu di kembangkan dan di perhatikan agar kualitas Sumber Daya Manusia

tersebut dapat ditingkatkan, sehingga berdampak pada peningkatannya

kinerja organisasi (perusahaan) dimana Sumber Daya Manusia tersebut

berada. Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas akan

membentuk kinerja karyawan, baik individu maupun kelompok yang tinggi

yang kemudian berdampak pada efektifitas organisasi secara keseluruhan.

Menciptakan Sumber Daya Manusia Manusia yang dapat menghasilkan

kinerja yang optimal sehingga tujuan perusahan dapat tercapai.Kemampuan

suatu perusahaan untuk berkembang sangat bergantung pada manusia yang

ada diperusahaan untuk untuk melaksanakan tugas-tugas kerja.Sumber daya

manusia yang kompeten dan kinerja yang baik, dapat menunjang keberhasilan

bisnis.Sebaliknya sumber daya manusia yang tidak kompeten dan kinerja

yang buruk merupakan masalah kompetetif yang dapat menempatkan

perusahaan dalam posisi yang merugi.Membahas tentang kinerja karyawan

tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat memperngaruhi kinerja
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karyawan.Kepemimpinan dan motivasi merupakan bagian dari fakor-faktor

yang dapat mempengaruhi terciptanya kinerja karyawan.Wibowo (2016 :7)

Kinerja Karyawan merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan

kuat dengan tujuan stategis organisasi, kepuasaan, dan memberikan

kontribusi pada ekonomi.

Dari sudut manajemen, seorang pemimpin harus menetapkan tujuan yang

hendak dicapai oleh organisasi atau perusahaan, dalam konteks ini seorang

pemimpin harus mampu merancang taktik dan strategi yang tepat tersebut,

makalangkah yang akan ditempuh oleh organisasi akan berjalan lebih

efesiensi dan efektif dalam hal penggunaan anggran yang diinginkan. Hasil

kerja orgnisasi dapat sama dengan tujuan yang ditetapkan, namun dapat pula

lebih besar atau bahkan lebih kecil dari harapan.

Gaya kepemimpinan melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam

yang terjadi di antara orang-orang yang mengingingkan perubahan dan

perubahan tersebut mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama oleh

pemimpin dan bawahan. Menurut Kartini Kartono (2017: 34) gaya

kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, tempramen, watak, dan kepribadian

yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain.

Faktor gaya kepemimpinan yang perlu di perhatikan untuk meningkatkan

kinerja karyawan, tetapi faktor motivasi juga harus di perhatikan. Kurangnya

motivasi kerja karyawan juga membuat suasana kerja tidak kondusif.Motivasi

dapat mendorong karyawan bekerja dengan tekun serta disiplin dalam bekerja

sehingga dapat tercapai tujuan perusahaan yaitu menciptakan suasana
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kondusif terhadap lingkungan kerja perusahaan.Setiap karyawan belum tentu

bersedia menggerakan kemampuan yang dimilikinya secara optimal, sehingga

masih di perlukan adanya dorongan dari pihak luar.Untuk itu agar bisa

menumbuhkan motivasi kerja dalam suatu organisasi dibutuhkan suatu

komunikasi antara karyawan dengan pemimpin maupun antar karyawan.

Menurut Edy Sutrisno(2017: 146) motivasi adalah suatu faktor yang

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu, oleh

karena itu motivasi sering di artikan pula sebagai faktor pendorong perilaku

seseorang.Pentingnya motivasi karena motivasi merupakan hal yang

menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, agar mau

bekerja giat dan membagi pekerjaan pada bawahan untuk dikerjakan dengan

baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya  motivasi

dari para karyawan untuk bekerja sama bagi kepentingan perusahaan, maka

tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Sebaliknya, apabila terdapat

motivasi yang tinggi dari para karyawan, maka hal ini merupakan suatu

jaminan atas keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya.

PT Disky Mega Samudra Prabumulih suatu organisasi yang bergerak di

bidang kotraktor, jasa, dan peyewaan alat berat.Untuk melihat kinerja

perusahaan dapat dilihat dari hasil progres pekerjaan yang dilakukan oleh

perusahaan dalam waktu tiga tahun terakhir.Berikut adalah tabel yang

menunjukan bahwa PT Disky Mega Samudra Prabumulihdalam waktu tiga

tahun terakhir.
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Tabel I.I

Progres Kemajuan Pekerjaan

Tahun 2015-2017

PT. Disky Mega Samudra

Judul Pekerjaan 2015 2016 2017

Target
Progres

Realisasi
Progres

Target
Progres

Realisasi
Progres

Target
Progres

Realisasi
Progres

Penyewaan alat
berat vibro

500jam 100jam 500jam 500jam 500jam 400jam

Penyewaan alat
berat excavator

500jam 500jam 500jam 200jam 500jam 200jam

Penyewaan alat
berat bulldozer

500jam 200jam 500jam 100jam 500jam 400jam

Penyewaan alat
berat greader

500jam 200jam 500jam 100jam 500jam 100jam

Sumber : PT Disky Mega Samudra Prabumulih, tahun 2017

Dilihat dari table 1.1 hasil kinerja PT Disky Mega Samudra Prabumulih

kuantitas yang belum dapat mencapai hasil kinerja yang telah ditentukan.

Dari segi ketepatan waktu yang kurang diperhatikan dilihat dari lamanya

menyeselesaikan pekerjaan.Selain itu hubungan antara karyawan tidak

berjalan dengan baik, dilihat dari adanya kelompok-kelompok kerja dan

masing-masing kurang memberikan dukungan dan pada akhirnya komunikasi

antar karyawan tidak dapat berjalan secara maksimal.Dan ada pula karyawan

yang harus di perintah baru dikerjakankarena pemimpin kurangnya

memberikan dorongan atau motivasi dari atasan yang tidak peduli terhadap

karyawan.
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Selain itu gaya kepemimpinan pada PT Disky Mega Samudra

Prabumulih mengalami masalah, hal ini dilihat dari pemimpin yang cepat

mengambil keputusan secara sepihak dan kurang mendengarkan masukan

dari karyawan. Dan  pemimpin perusahaan tidak mempunyai ketrampilan

dalam berkomunikasi dilihat dari pemimpin cenderung temperamental saat

memberi tanggapan terhadap masukan dari para karyawan sehingga

menimbulkan jarak antara pemimpin dan bawahan. Serta kurangnya disiplin

pemimpin perusahaan dilihat dari kebiasaan sering telat datang kekantor

sehingga bawahan juga ikut datang terlambat tanpa memperdulikan waktu

Gaya kepemimpinan di dalam perusahaan ini yaitu gaya kepemimpinan

otoriter dimana pengambilan keputusan dari kebijakan hanya ditetapkan

sendiri oleh pimpinan, bahawahanya tidak di ikut sertakan dalam

pengambilan keputusan. Pemimpin yang seperti ini tidak disukai karyawan

karena pemimpin ini tidak sejalan dengan karyawan.

Selanjutnya mengenai motivasi yang terdapat pada PT Disky Mega

Samudra Prabumulih dilihat darikondisi kerja yang tidak nyaman karena

kurang memadai dari ruangan yang buruk, suasana yang panas, dan tempat

istirahat yang tidak nyaman ini akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Selain itutidak adanya pengakuan dari atasan  akan penghargaan atas prestasi

yang diinginkan oleh karyawan PT Disky Mega Samudra Prabumulih. Dan

karyawan merasa motivasi yang diberikan kurang sesuai dengan kubutuhan

dilihat dari bonus yang telah dijanjikan tidak diberikan, padahal jika bonus

diberikan maka dapat memotivasi karyawan akan bersemangat untuk bekerja.
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Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah gaya

kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi merupakan faktor yang

menentukan keberhasilan suatu organisasi atau badan usaha pemimpin inilah

yang akan menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai

tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti

dan mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dengan melakukan

penelitian yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja

Terhadap Kinerja Karyawan PT Disky Mega Samudra Prabumulih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan permasalahan pada

penelitian ini “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap

Kinerja Karyawan PT Disky Mega Samudra Prabumulih?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja

terhadap kinerja karyawan

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat bagi penulis

Penelitian ini merupakan syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar

sarja ekonomi.Selain itu, sebagai alat untuk mempraktekkan teori-teori

yang tlah di peroleh selama perkuliahan sehingga penulis dapat menambah



18

pengetahuan dan wawasan secara praktis mengenai masalah-masalah yang

dihadapi perusahaan.

2) Manfaat bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumangan pemikiran

yang dapat digunakan sebagai bahan pertumbuhan bagi perusahaan dalam

menyikapi masalah sumber daya manusia yang menyangkut gaya

kepemimpinan dan motivasi kerja.

3) Manfaat bagi almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembeljaran

dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu

manajemen sumber daya manusia serta dapat menjadi acuan bagi

penelitian selanjutnya mengenai tema yang sama.
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