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 Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. (lessing) 

 Jika engkau gagal pada hari ini, janganlah engkau berputus asa, karena 

masih ada hari besok dan seterusnya yang akan mengajakmu menjadi 

lebih sukses. 

 Hanya dengan penuh  keyakinan kita mampu memindahkan gunung, 

namun tanpa persiapan kita bisa tersandung oleh batu kecil 

 Mulailah sesuatu itu dari nol, agar anda bisa merasakan indahnya 

perjuangan dan kesuksesan 

 Di dalam diri kita sudah diberikan Tuhan kemampuan yg sangat hebat utk 

kita gunakan secara maksimal 

 Sebagian besar orang berhasil tidak karena mereka ditakdirkan, 

melainkan karena mereka memfokuskan hati untuk melakukan hal itu 
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ABSTRAK 

HOTLIDA SIMARMATA, 1421103582, “PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN DI CV. ADI PERKASA KLATEN”, Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. 

 

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir selama mengikuti pendidikan 

setara 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Widya 

Dharma Klaten maka mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian ilmiah 

dalam format skripsi. Atas dasar ini penelitian mengambil topik pengaruh 

gaya kepemimpinan, motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di cv. Adi 

perkasa klaten. Adapun yang menjadi rumusan  permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan pada cv. adi perkasa klaten, bagaimana pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada cv. adi perkasa klaten dan 

bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan pada cv. adi perkasa klaten. 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

gaya kepemimpinan (X1) dan motivasi kerja (X2)  terhadap kinerja 

karyawan (Y). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

pengumpulan data primer. Rumus yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah korelasi yang hasilnya untuk gaya kepemimpinan adalah thitung  

> ttabel yaitu 2,672 > 2,048 dan hasil uji korelasi motivasi adalah thitung > 

ttabel yaitu 2,985 > 2,048 dengan persamaan regresi Y =  a0 +b1 X1 = b2 X2 

maka didapat Y = 4,698 + 0.313X1 + 0,563X2 dan uji sijgnifikasi ialah 

Fhitung > Ftabel  maka 5,929 > 3,340 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesa diterima atau terbukti bahwa ada pengaruh positif secara 

komprehensif maupun parsial yang signifikan antara gaya kepemimpinan 

dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan CV. Adi 

Perkasa Klaten, dan variabel motivasi yang paling dominan berpengaruh. 

 

 

 

Kata kunci : gaya kepemimpinan, motivasi kerja terhadap kinerja          

karyawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG 

Kemampuan suatu perusahaan untuk berkembang sangat 

tergantung pada kemampuan sumber daya manusia untuk memanfaatkan 

sumber daya yang ada di perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas 

kerja dalam kerangka kerja yang terarah untuk pengembangan organisasi. 

Keberhasilan seluruh pelaksanaan tugas-tugas kerja suatu perusahaan 

sangat ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. 

Dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya 

diharapkan berperan aktif sebagai perencana, pelaksana sekaligus sebagai 

pengawas terhadap semua kegiatan manajemen perusahaan. Bukan hanya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, pihak perusahaan pun dituntut 

untuk terus meningkatkan daya saingnya melalui peningkatan kualitas 

manajemen. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat berkembang secara 

optimal, maka pemeliharaan hubungan yang selaras dan secara 

berkelanjutan dengan para karyawan menjadi sangat penting. 

Kepemimpinan mempunyai peranan sentral dalam kehidupan 

organisasi maupun kelompok. Untuk mencapai tujuan bersama, manusia di 

dalam organisasi perlu membina kebersamaan dengan mengikuti 

pengendalian dari pemimpinnya. Dengan pengendalian tersebuat, 
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perbedaan keinginan, kehendak, kemauan, perasaan, kebutuhan dan lain-

lain dipertemukan untuk digerakkan ke arah yang sama. Dengan demikian 

berarti di dalam setiap organisasi perbedaan individual dimanfaatkan 

untuk mencapai tujuan yang sama sebagai kegiatan kepemimpinan. 

Seorang pemimpin sebagai individu merupakan suatu kepribadian yang 

berhadapan dengan sejumlah individu lainnya yang masing-masing juga 

merupakan suatu kepribadian yang berbeda dengan kepribadiannya 

sendiri. Perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan 

kompetitif, menuntut setiap organisasi dan perusahaan untuk bersikap 

lebih responsif agar sanggup bertahan dan terus berkembang. Untuk 

mendukung perubahan organisasi tersebut, maka diperlukan adanya 

perubahan individu. Proses menyelaraskan perubahan organisasi dengan 

perubahan individu ini tidaklah mudah. Pemimpin adalah panutan dalam 

organisasi, oleh karena itu perubahan harus dimulai dari tingkat yang 

paling atas yaitu pemimpin itu sendiri. Maka dari itu, organisasi 

memerlukan pemimpin reformis yang mampu menjadi motor penggerak 

yang mendorong perubahan organisasi. 

Arep & Tanjung ( 2002:235) menerangkan bahwa “kepemimpinan 

adalah kemampuan seseorang untuk menguasai atau mempengaruhi orang  

lain atau masyarakat yang saling berbeda-beda menuju pencapaian tujuan 

tertentu”. Jadi seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi para 

bawahannya untuk bertindak sesuai dengan visi, misi dan tujuan 

perusahaan. Pemimpin harus bisa memberikan wawasan, membangkitkan 
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kebanggaan, serta menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan dari 

bawahannya. Setiap individu mempunyai kebutuhan dan keinginan  yang 

berbeda-beda dan mempunyai tingkat keahlian yang berbeda-beda pula. 

Pemimpin harus fleksibel dalam memahami segala potensi yang dimiliki 

oleh individu dan berbagai masalah yang dihadapi oleh individu tersebut. 

Dengan melakukan pendekatan tersebut pemimpin dapat menerapkan 

segala peraturan dan kebijakan organisasi serta melimpahkan tugas dan 

tanggung jawab dengan tepat.  

Motivasi kerja bagi para karyawan pun tidak kalah pentingnya, 

karena motivasi dapat mengarahkan dan mnedorong karyawan untuk 

melakukan pekerjaan dengan kinerja tinggi yang sesuai harapan 

perusahaan. Meskipun perusahaan telah memiliki karyawan yang 

berkemampuan yang baik namun jika perusahaan tidak bisa mengarahkan 

potensi mereka berkinerja tinggi dengan baik maka hasil kinerja 

perusahaan akan sulit dicapai secara maksimal. Motivasi sebagai keadaan 

dimana usaha dan kemauan keras seseorang diarahkan kepada pencapaian 

hasil-hasil atau tujuan tertentu. Hasil-hasil yang dimaksud biasa berupa 

produktivitas, kehadiran atau perilaku kerja kreatif lainnya (Sopiah,     

2008 : 170). 

Kinerja suatu organisasi tidak dapat berhasil atau tidak dapat 

tercapai dengan baik, hal ini disebabkan karena setiap karyawan dalam 

suatu organisasi belum menyumbangkan tenaga dan kemampuannya 

sesuai kebutuhan organisasi dan pimpinan belum mengetahui bagaimana 
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cara mengukur tingkat sumbangan tenaga kerja dalam bentuk kinerja 

karyawan serta belum mengetahui kapan kinerja karyawan harus dinilai 

sehingga karyawan tidak bekerja secara optimum (Suyadi Prawiro 

Sentoso, 1999: 5). 

Kinerja karyawan merupakan hasil dari persepsi mereka tentang 

pekerjaan mereka. Berdasarkan beberapa faktor di lingkungan kerja, 

seperti kondisi kerja yang dialami karyawan, kebijakan dan prosedur, gaya 

kepemimpinan, hubungan kelompok kerja, dan tunjangan tambahan.  

Di dalam meningkatkan motivasi tenaga kerja tidak lepas dari 

imbalan yang diberikan perusahaan. Pendukung motivasi tenaga kerja 

salah satunya adalah kesejahteraan karyawan. Program kesejahteraan 

karyawan adalah layanan-layanan pekerjaan yang mencakup keuntungan-

keuntungan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Pemberian 

program kesejahteraan akan menimbulkan kepuasaan dan prestasi kerja 

yang tinggi dan akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan. Program kesejahteraan meliputi jamsostek, kegiatan olahraga, 

kegiatan sosial, kafetarian, fasilitas kesehatan.  

Gaya kepemimpinan dan motivasi merupakan hal yang penting 

dalam sebuah era modern dimana organisasi mengkehendaki adanya 

demokratis dalam pelaksanaan kerja dan motivasi kerja yang baik, akibat 

yang mungkin timbul dari adanya gaya kepemimpinan dan motivasi yang 

buruk adalah penurunan kinerja yang akan membawa dampak 
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padapenurunan kinerja total perusahaan. Mengingat pentingnya masalah 

tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang 

berjudul : 

“PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI CV. ADI PERKASA 

KLATEN”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam pemilihan judul, sudah tentu didukung oleh beberapa alasannya  

diantaranya : 

1. Alasan Subyektif 

a. Objek penelitian dapat dijangkau oleh kemampuan penulis, baik di 

tinjau dari segi waktu, tenaga maupun biaya yang diperlukan dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

b. Penulis merasa tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh gaya 

kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. 

Adi  Perkasa Klaten. 

2. Alasan Obyektif 

a. Motivasi kerja memegang peranan yang sangat penting terhadap 

peningkatan prestasi kerja dalam mencapai hasil kerja dari suatu 

lembaga, organisasi atau unit kerja. 



6 
 

b. Motivasi kerja perlu ditingkatkan supaya prestasi kerja dapat 

meningkat. 

c. Pentingnya motivasi kerja terhadap prestasi kerja khususnya di CV. 

Adi Perkasa Klaten. 

 

 

C. Penegasan Judul 

Untuk menghindari salah pengertian atau salah penafsiran terhadap 

judul penelitian ini akan dijelaskan istilah-istilah yang ada pada judul 

penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah keterkaitan antara suatu variabel dengan variabel lain. 

2. Motivasi Kerja  

Yang dimaksud dengan motivasi kerja adalah suatu dorongan yang timbul 

pada seseorang (karyawan/pegawai) untuk melakukan suatu tindakan atau 

pekerjaan dengan tujuan tertentu. 

3. Kinerja  

Hasil kerja atau ukuran sukses bagi pegawai yang dilihat darei kualitas 

kerja, kuantitas kerja, keandalan, kepemimpinan, kedisiplinan, kehadiran 

dan kerja sama. 

4. CV. Adi Perkasa Klaten adalah tempat dimana penelitian dilakukan. 
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D. Perumusan Masalah 

 Untuk lebih mempermudah penulis dalam menyiapkan berbagai teori yang 

akan digunakan sebagai dasar analisis terhadap materi penelitian ini, maka 

perlulah permasalahan dirumuskan secara spesifik dan definitif. Adapun 

rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di 

CV. Adi Perkasa Klaten? 

2. Bagimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di CV. Adi 

Perkasa Klaten? 

3. Bagiamana pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan di CV. Adi Perkasa Klaten? 

E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang 

telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapakan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

berharga bagi perusahaan  dalam pengelolaan SDM beserta segala 

kebijakan yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek SDM secara lebih 

baik. 
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F. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan pada CV. ADI PERKASA KLATEN.  

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan pada CV. ADI PERKASA KLATEN. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di CV. ADI PERKASA 

KLATEN. 

G. Kerangka Pemikiran 

 Untuk memahami yang dibahas, maka dibuat suatu skema yang 

menunujukkan hubungan dari masing-masing variabel yang diteliti 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

 

Gaya Kepemimpinan 

(X1) 

Motivasi Kerja 

(X2) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 



9 
 

Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

- Variabel independen (variabel bebas) 

Yaitu variabel yang merupakan rangsangan yang 

mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif 

maupun yang pengaruhnya negative (Ferdinand, 2006). Sebagai 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

a. Gaya kepemimpinan (X1),  

b. Motivasi kerja (X2) 

 

- Variabel dependen (variabel terikat) 

Yaitu suatu jawaban atau hasil dari perilaku yang telah 

dirangsang. Dalam hal ini dependen variabelnya adalah Kinerja 

Karyawan (Y). Kerangka pemikiran tersebut serta uraian di atas 

dapat dikatakan bahwa anatara gaya kepemimpinan, motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan mempunyai hubungan positif, artinya 

apabila gaya kepemimpinan, motivasi kerja dapat dilakukan 

dengan baik, maka dapat diciptakan kinerja karyawan yang tinggi 

pada akhirnya tujuan instansi akan tercapai. 
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B. Sistematis Penulisan Skripsi 

 

Untuk memahami isi dan uraian dari aktivitas penulisan judul yang 

penulis mkasud, maka perlu adanya sistematis penulisan adalah sebagai 

berikut: 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Mencakup latar belakang masalah, alasan pemilihan jdul, 

penegasan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

rumusan masalah,kerangka pemikiran, sistematika 

penulisan. 

 BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang gaya kepemimpinan, pengertian gaya 

kepemimpinan, pengertian motivasi, pengertian kinerja 

karyawan dan hubungan antara variabel  

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Mencakup metode penelitian, sumber dan jenis data, 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, uji instrument, teknik analisis data, 

sejarah perkembangan perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan. 

 



11 
 

 BAB VI : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang analisis kualitatif, uji instrument 

penelitian, hasil analisis data. 

 BAB V  : PENUTUP 

      Mencakup Simpulan dan Saran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

  Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dari pengaruh gaya 

kepemimpinan, motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan CV. Adi 

Perkasa Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara 24-29 tahun. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 4,698 + 0,313X1 + 0,563X2 

menunjukkan bahwa konstanta 4,698 berarti tanpa ada variabel X1 

(kepemimpinan), X2 (motivasi), kinerja karyawan mempunyai nilai 

sebesar 4,698 satuan kinerja. 

3. Variabel yang terdiri dari kepemimpinan, motivasi berpengaruh secara 

signifikan. Pada variabel kinerja karyawan sebesar  = 0,313 satuan, 

motivasi sebesar  = 0,563 satuan dengan asumsi variabel bebasnya 

sama dengan nol, sehingga jika dinaikkan satu satuan maka kinerja 

karyawan akan meningkat sebesar 0,313 satuan untuk motivasi 0,563. 

4. Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai 

seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan 

varians dari variabel terikatnya.  
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B. SARAN  

  Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai pertimbangan didalam mengambil kebijakan di masa 

yang akan dating sebagai pertimbangan perusahaan untuk memperhatikan 

hal apa yang dapat meningkatkan kinerja berdasarkan penelitian yang 

dilakukan yaitu : 

1. Variabel Kepemimpinan secara signifikan meningkatkan kinerja 

karyawan. Terbukti dengan tidak adanya pemogokan kerja yang terjadi 

pada perusahaan dan karyawan merasa senang dengan pekerjaan yang 

mereka hadapi sekarang. Akan tetapi perlu ditingkatkan dalam 

membuat karyawan untuk merasa bahwa keberhasilan dalam pekerjaan 

yang mereka lakukan merupakan hal utama, sehingga mereka merasa 

harus dengan sungguh-sungguh melakukan apapun pekerjaan yang 

diberikan perusahaan kepada mereka. 

2. Motivasi yang sering diberikan kepada karyawan secara signifikan 

dapat meningkatkan kinerja karyawan, akan tetapi perlu diperhatikan 

lagi mengenai bonus yang diberikan kepada karyawan harus 

diberitahukan serta terbuka agar karyawan lebih termotivasi dalam 

menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. 

3. Dari hasil analisis tersebut motivasi mempunyai nilai pengaruh lebih 

dominan meskipun motivasi mempunyai pengaruh dominan, 

perusahaan juga harus memberikan kepemimpinan yang baik kepada 
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karyawan bila ingin meningkatkan kinerja karyawan, karena 

kepemimpinan tersebut juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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