
 

i 
 

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP  

KINERJA  PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA CABANG PALEMBANG 

  

 

 

SKRIPSI 

 

 

Nama  : Selvia Jelita 

Nim  : 212015289 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

2019 



 

ii 
 

SKRIPSI 

 

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP  

KINERJA PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk CABANG 

PALEMBANG 

 

 Diajukan Untuk Menyusun Skripsi Pada 

 Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Universitas Muhammadiyah Palembang 

 

 

 

Nama  : Selvia Jelita 

Nim  : 212015289 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

2019 

 



 

iii 
 

 



 

iv 
 

 



 

v 
 

ABSTRAK  

Selvia Jelita/212015289/2019/Pengaruh kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja 

karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya Palembang /Manajemen Sumber Daya Manusia. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh kepemimpinan  dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan yang signifikan di PT Sumber Alfaria Trijaya Cabang Palembang. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja 

karyawan. Populasi penelitian di PT Sumber Alfaria Trijaya Cabang Palembang ini adalah 189 

orang,Sampel yang terpilih sebanyak 65 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 koefisien     determinasi 

Hasil penelitian Ada pengaruh positif Kepemimpinan (X1) dan motivasi (X2) terhadap kinerja 

(Y).Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa secara simultan kepemimpinandan motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan nilai Fhitung (61,656) > Ftable (2,39). Sedangkan 

secara parsial disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan nilai thitung (3,303) > 

ttabel (1,669) dan motivasi juga berpengaruh Signifikan terhadap kinerja dengan nilai thitung (3,993) > 

ttabel (1,669).  

 

Kata Kunci : kepemimpinan, Motivasi dan kinerja karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A Latar Belakang Masalah 

  Organisasi menghendaki adanya tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan 

berbagai usaha dan aktivitas melalui beberapa pendekatan untuk mencapai hasil yang 

maksimal dan optimal serta diperlukannya motivasi kerja bagi karyawan. 

 Menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja yang 

optimal sehingga tujuandari perusahaan dapat tercapai. Kemampuan suatu perusahaan 

untuk berkembang sangat bergantung pada manusia yang ada diperusahan ntuk 

melakukan tugas-tugas kerja. Sumber daya yang kompeten dapat menunjang 

keberhasilan bisnis.  

 Kinerja merupakan suatu prestasi atau pencapaian kerja. Motivasi dan 

kemampuan yang dimiliki seseorang merupakan faktor pembentuk utamanya.prestasi 

kerja individu merupakan perpaduan antara kemampuan dan motivasi dalam 

pelaksanaan tugas tugas pekerjaan. Walaupun kemampuan seseorang dalam 

melakukan tugas cukup baik, namun tidak didukung dengan motivasi yang baik maka 

pelaksanaan tugas pekerjaan tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Efektifitas 

penyelesaian tugas tersebut tergantung pada efektivitas kepemimpinan yang 

diterapkan pimpinan perusahaan  
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 .  Semua orang yang bekerja ingin melaksanakan pekerjaannya dengan 

sebaik mungkin. Bahkan jika perlu memberikan hasil yang lebih baik dari yang 

telah diterapkan .Namun dalam praktiknya terkadang masih terdapat karyawan 

yang tidak mampumelaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. 

  Karyawan yang melaksanakan beban yang diberikan , biasanya berusaha 

untuk mencapai hasil yang maksimal dengan beberapa tujuan. Misalnya untuk 

memperoleh kepuasan kerja atas pekerjaannya. lebih dari itu adalah memenuhi 

rasa tanggung jawab yang diberikansehingga harus dilakukakn dengan sebaik- 

baiknya . kemudian tujuan lainnya adalah untuk memperoleh kompensasi yang 

lebih baik atas pencapaian pekerjaannya . yang tidak kalah pentingnya adalah 

untuk memperoleh jenjang karier yang lebih baik seperti yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

  Keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan bergantung pada peran 

pemimpinnya   ( Wiyadi,2009: 4).pemimpin harus bisa mempengaruhi dengan 

efektif agar karyawan mau menjalankan perintahnya dengan senang hati dan tanpa 

paksaan . pemimpin juga harus dapat mengarahkan karyawan agar bekerjasama 

mencapai tujuan perusahaan . semakin pandai pemimpin dalam melaksanakan 

peranannya, tentu akan cepat tujuan tercapai. 

  Setiap pemimpin memiliki sifat, watak, dan karakter masing- masing yang 

dipengaruhi oleh faktor sifat yang dibawanya dari lahir maupun pembentukan dari 

1 
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lingkungan tempat dimana pemimpin itu tumbuh dan berkembang. Karakter yang 

berbeda- beda ini menimbulkan penerapan gaya kepemimpinan yang berbeda- 

beda . 

  Manajemen harus memberikan motivasi kepada karyawan karena apabila 

pekerja mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan pribadinya. Apabila  tujuan 

karyawan tercapai maka tujuan dari organisasi akan sangat mudah untuk dicapai. 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan,  perusahaan harus dapat meningkatkan 

motivasi kerja karyawan. Peningkatan motivasi pada karyawan dapat memberikan 

dampak pada  pencapaian tujuan perusahaan. Karyawan yang memiliki motivasi 

kerja tinggi maka hasil kerjanya akan optimal sehingga perusahaan dapat 

mencapai apa yang ditargetkan. 

  Motivasi kerja yang tinggi menjadi kunci sukses sebuah perusahaan dalam 

mengelola sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam hal ini, divisi 

pengembangan manusia atau lebih  dengan Human Recources Development 

(HRD) memilki peranan vital terutama dalam hal pemeliharaan motivasi kerja 

karyawan. 

  Kepemimpinan dan motivasi merupakan bagian dari faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi terciptanya kinerja karyawan ( wibowo (2016: 7) kinerja karyawan 

merupakan hasil dari pekerjaan yang mempunyai hubungan yang kuat dengan 

tujuan strategis organisasi , kepuasan , dan memberikan kontribusi pada ekonomi. 

  PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk  adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

retail minimarket terkemuka di Indonesia dan telah memiliki 30 kantor cabang 
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diseluruh Indonesia , perusahaan ini berusaha memperbaiki manajemen sumber 

daya manusia yang dikaitkan dengan kesejahterahan  karyawan yang berhubungan 

dengan motivasi kerja dan komitmen organisasional. 

  Masalah yang ada pada PT Sumber Alfaria Trijaya  Tbk cabang Palembang 

adalah pemimpinnya yang kurang tanggap membuat karyawan sering bingung 

dalam menyelesaikan pekerjaannya, selain itu pemimpin lambat dalam megambil 

keputusan , sering meminta pendapat karyawan terlebih dahulu tidak berani 

memutuskan pendapatnya sendiri, setiap kali terjadi masalah maka pemimpin tidak 

memiliki ide yang kreatif untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi sehingga 

lebih menjalankan pendapat dari karyawan misalnya pada saat rapat untuk 

pelaksanaan diklat yang cenderung monoton pemimpin hanya menyampaikan 

materi diklat yang berisi teori- teori  yang membosankan dan pelaksanaan diklat 

tidak ada pengembangan dari tahun ketahun  . Hal inilah yang perlu diperbaiki dari 

kepemimpinan pada PT Sumber Alfaria Trijaya  Tbk Cabang Palembang. 

  Faktor lain penyebab Kinerja Karyawan menurun adalah tidak diberikannya 

motivasi yang berupa   tunjangan–tunjangan seperti tunjangan kesehatan dan 

jaminan hari tua Jika dibandingkan, sangat tidak sesuai dengan beban kerja yang 

harus ditanggung setiap harinya misalnya tunjangan kerja yang diberikan juga 

belum wajar atau belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dan sering 

terlambat, Hal tersebutlah  yang terjadi pada PT Sumber Alfaria Trijaya  Tbk  Cabang 

Palembang. 
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  Selain itu penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi sangat jarang 

diberikan bahkan cenderung diabaikan. Misalnya pimpinan tidak berinisiatif 

mengakui keberhasilan seperti tidak memberikan sertifikat kepada karyawan 

terbaik setiap tahunnya dan mengembangkan kemampuan   karyawan yang 

memiliki kinerja yang lebih baik dari karyawan lain . 

 

Tabel 1 

Data laba PT Sumber Alfaria Trijaya Cabang Palembang tahun 2015- 2018 

 

 

 Sumber : PT Sumber Alfaria Trijaya Cabang Palembang, tahun 2018 

  Dari data diatas menunjukan penurunan laba dari tahun 2015- 2018 , pada 

tahun 2016 target laba diturunkan tetapi pada realisasinya terget tersebut tetap 

mengalami penurunan, begitu juga pada tahun 2017 target laba juga dilakukan 

penurunan tetapi realisasinya tetap menurun, sedangkan pada tahun 2018  target 

laba kembali dinaikkan tetapi terjadi penurunan pada realisasinya. selain itu sering 

terjadi senioritas sehingga karyawan yang sudah lebih lama sering membebenkan 

No Tahun Target laba (Rp) Realisasi laba (Rp) Persentase (%) 

1 2015 16.250.000.000 12.700.800.000 78 % 

2 2016 15.276.000.000 12.333.750.000 80,7 % 

3 2017 14. 877.500.000 12. 534. 500.000 84.2 % 

4 2018 16.947.600.000 13.545.500.000 79.9 % 
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pekerjaan kepada juniornya.atasan PT sumber Alfaria Trijaya cabang Palembang 

juga jarang memberikan pengawasan secara langsung sehingga banyak karyawan 

yang tidak taat peraturan. 

  Bedasarkan fenomana dan data  diatas peneliti mengambil judul 

kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap  pada  PT Sumber Alfaria  Trijaya Tbk 

Cabang Palembang. 

B Rumusan Masalah 

 Adakah pengaruh  Kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja   pada  PT 

Sumber Alfaria  Trijaya Tbk Cabang Palembang. 

C Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini. 

adalah untuk mengetahui pengaruh  kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja 

pada PT Sumber Alfaria Trijaya. Tbk  Cabang Palembang. 

 

D Manfaat penelitian 

 Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat bagi semua pihak diantaranya : 
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1. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini  dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman terutama, mengenai pengaruh kepemimpinan dan motivasi 

terhadap kinerja  pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk cabang Palemban 

2. Bagi PT Sumber alfaria Trijaya Tbk CabangPalembang 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan 

sebagai  bahan masukan mengenai pengaruh kepemimpinan dan 

motivasi  kerja terhadap  kinerja. 

3. Bagi Almamater  

 Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk melakukan sebuah 

penelitian, juga dapat menjadi sebuah kajian bagi peneliti yang akan 

datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 . 
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