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ABSTRAK 

 

Edy Deny Prasetyo, Nomor Induk Mahasiswa: 1321103521, Falkutas 

Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi 

”Pengaruh Kepemimpinan Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Di Stasiun Lempuyangan”. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kepemimpinan dan 

kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Di Stasiun Lempuyangan? Apakah kepemimpinan dan 

kompensasi secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Di Stasiun Lempuyangan? Teknik pengambilan 

data dilakukan dengan teknik kuesioner. Teknik analisis data dengan analisis 

regresi berganda. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kepemimpinan dan 

kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Di Stasiun Lempuyangan. Hasil ini dapat dilihat dari Fhitung 

sebesar 44504,307 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α 

(0,000<0,05). Pengaruh variable kepemimpinan dan kompensasi sebesar 100%. 

Kepemimpinan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pegawai PT. KAI 

(Persero) Di Stasiun Lempuyangan (thitung=4.457; p=0,000<0,05). Kompensasi 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja pegawai PT. 

KAI (Persero) Di Stasiun Lempuyangan (thitung=3,777; p=(0,001)<0,05). 

 

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kompensasi, dan Kinerja Pegawai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah langkah-

langkah perencanaan, penarikan, seleksi pengembangan, pemeliharaan, dan 

penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu 

maupun organisasional. Oleh karena itu keberhasilan pengelolaan organisasi 

sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia 

tersebut. 

Dewasa ini peranan sumber daya manusia sangat penting artinya 

dalam menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan, karena betapapun  

sempurnanya peralatan yang dimiliki suatu perusahaan tetapi tanpa manusia 

yang bermoral baik, dinamis dan bersatu maka suatu perusahaan tidak dapat 

bertahan hidup lama. 

Perusahaan adalah suatu lembaga yang diorganisir dan dijalankan 

untuk menyediakan barang dan jasa agar dapat melayani permintaan 

konsumen akan kebutuhan mereka. Setiap perusahaan baik milik pemerintah 

maupun swasta selalu mengharapkan adanya peningkatan kinerja karyawan. 

Peningkatan kinerja karyawan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

capaian target atau output yang telah ditentukan oleh perusahaan yang 

bersangkutan. 
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Tenaga kerja atau karyawan merupakan sumber daya manusia yang 

paling berharga, bagian yang integral dari satu kumpulan faktor-faktor 

produksi dan memegang peranan paling penting dibanding faktor lainnya. 

Tanpa adanya tenaga kerja yang berkualitas, mustahil suatu perusahaan akan 

berhasil. 

Kepemimpinan dan kompensasi merupakan salah satu hal yang 

memegang peranan sangat penting untuk meningkatkan kinerja pegawai, 

dimana kinerja pegawai tersebut adalah merupakan salah satu prinsip 

ekonomi yang harus selalu dijunjung tinggi perusahaan. Agar tujuan 

perusahaan tercapai, maka perusahaan harus dapat meningkatkan kinerja 

pegawainya. 

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif tentunya tidak 

dengan begitu saja dapat diwujudkan oleh perusahaan. Disini juga dibutuhkan 

figur seorang pemimpin yang mampu meningkatkan produktifitas 

perusahaan. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 

untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan dalam 

kondisi tertentu. Pemimpin dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya 

berusaha mempengaruhi tingkah laku dan motivasi bawahannya. 

Pemimpin berupaya agar para karyawan mau dan mampu bekerja 

secara optimal kearah produktivitas kerja. Gaya kepemimpinan perlu 

diperhatikan seorang manajer ketika menjalankan fungsinya sebagai seorang 

pemimpin. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang digunakan 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba untuk mempengaruhi perilaku 
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orang lain. Seorang pemimpin yang baik haruslah pandai memilih dan 

menerapkan gaya kepemimpinan apa yang terbaik yang harus diterapkan, 

sehingga ia dapat mengetahui tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan 

mengerti akan kebutuhan para karyawannya, yang nantinya berdampak pada 

cara kerja karyawan terhadap tugas yang diberikan dan pada akhirnya 

produktivitas kerja yang diharapkan dapat tercapai. 

Disamping itu salah satu jalan untuk meningkatkan produktivitas kerja 

setiap karyawan adalah dengan jalan pemberian kompensasi kepada 

karyawan. Hal ini juga dapat membentuk suatu pola hubungan baik antara 

karyawan dengan perusahaan. Dimana para karyawan akan berpikir bahwa 

perusahaan tempat dimana mereka bekerja menilai hasil kerja mereka, ini 

yang menjadi pemicu para karyawan berlomba-lomba mengeluarkan 

kemampuan terbaik mereka. Dari sudut pandang perusahaan, pemberian 

kompensasi atau balas jasa merupakan suatu biaya yang harus dikeluarkan 

oleh pihak perusahaan kepada karyawannya. Oleh karena itu pihak 

perusahaan harus melakukan suatu penilaian yang teliti mengenai prestasi 

kerja yang dihasilkan oleh setiap karyawannya. Hal tersebut dilaksanakan 

oleh pihak perusahaan karena perusahaan tersebut menghendaki adanya suatu 

prestasi kerja yang maksimal dari biaya kompensasi yang mereka keluarkan. 

Wujud pemberian kompensasi bisa saja berupa insentif yang dapat 

dinilai dengan uang atau yang tidak bisa dinilai dengan uang. Misalnya upah 

yang layak, pekerjaan yan menarik, kesempatan baik pangkat maupun 

kemajuan, penyerahan kepercayaan dan tanggung jawab, penghargaan atas 
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pekerjaan yang telah diselesaikan, kondisi lingkungan kerja yang baik, tata 

tertib dan disiplin yang bijaksana, jaminan pekerjaan yang tetap, pemberian 

bantuan dalam persoalan pribadi dan keluarga dan sebagainya. 

Secara umum semua perusahaan melakukan upaya untuk 

meningkatkan kinerja pegawainya agar tetap unggul dalam bersaing. Ada 

perusahaan yang menggunakan sistem kerja kontrak dan bahkan ada yang 

secara perlahan mengurangi pegawai yang dianggap memiliki kinerja yang 

rendah, semua ini substansinya adalah untuk meningkatkan kinerja para 

pegawai sebab bagaimanapun juga hidup dan matinya suatu perusahaan 

sangat ditentukan oleh kinerja para pegawainya. Padahal kinerja pegawai 

dalam kenyataan tidak selalu meningkat, tetapi mengalami pasang surut atau 

naik turun. 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai salah satu perusahaan 

yang bergerak dibidang jasa transportasi perlu meningkatkan kinerja 

karyawan mereka untuk mempertahankan sebagai salah satu perusahaan jasa 

transportasi yang kompetitif. Diantaranya dengan gaya kepemimpinan dan 

pemberian kompensasi kepada para karyawannya yang berprestasi. Kinerja 

pegawai sebagaimana variabel-variabel keperilakuan lainnya pada umumnya 

merupakan variabel yang relatif kompleks dan multidimensi, tidak hanya 

ditentukan oleh satu atau dua faktor saja tetapi ditentukan oleh banyak faktor. 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Artinya, jika kepemimpinan semakin baik maka kinerja pegawai cenderung 
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akan meningkat. Variabel organisasional lainnya yang dapat mempengaruhi 

kinerja pegawai adalah kompensasi. Kompensasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Mengingat kinerja pegawai memiliki peran yang penting dan strategis 

dalam mendukung percapaian tujuan organisasi atau perusahaan, khususnya 

bagi PT. Keret Api Indonesia (Persero) di Stasiun Lempuyangan maka 

penelitian mengenai kinerja pegawai di perusahaan tersebut baik secara 

teoritis maupun praktis menarik untuk dilakukan. Peran penting kinerja 

pegawai tersebut memotivasi dilakukannya penelitian dalam bentuk skripsi 

berjudul: "Pengaruh Kepemimpinan dan Kompensasi terhadap Kinerja 

Pegawai PT. Kereta Api (Persero) Di stasiun Lempuyangan". 

 

B.  Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan subyektif 

a. Penulis ingin mengetahui dan memberi informasi kepada publik 

mengenai kinerja pegawai PT. KAI (Persero) Di stasiun 

Lempuyangan karena penulis bekerja di instansi tersebut. 

b. Perizinan dan pelaksanaan penelitian dapat penulis peroleh dan 

lakukan dengan mudah karena penulis bekerja sebagai pegawai di PT. 

KAI (Persero) Di stasiun Lempuyangan. 

2. Alasan obyektif 

a. Kinerja pegawai merupakan variabel penting dan strategis dalam 

mendukung tercapainya tujuan PT. KAI (Persero) Di stasiun 
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Lempuyangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga 

penelitian dengan obyek kinerja pegawai layak dilakukan. 

b. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai PT. KAI (Persero) Di stasiun Lempuyangan selama ini belum 

pernah dilakukan, khususnya pengaruh faktor kepemimpinan dan 

kompensasi terhadap kinerja pegawai. 

 

C.  Penegasan Judul 

Dalam rangka menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran 

terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut 

ini disampaikan penegasan terhadap variabel-variabel yang terdapat dalam 

judul penelitian ini. 

1. Kinerja pegawai 

Kinerja mengacu pada kadar pencapaian tugas-tugas yang 

membentuk sebuah pekerjaan seorang karyawan atau pegawai. Kinerja 

merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah 

pekerjaan (Simamora, 2006: 339). 

2. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah proses pemberian motivasi agar orang-orang 

yang dipimpin melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan program 

yang telah ditetapkan (Nawawi, 2004: 11). Kepemimpinan juga berarti 

usaha mengarahkan, membimbing dan mempengaruhi orang lain, agar 

pikiran dan kegiatannya tidak menyimpang dari tugas pokok 
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unit/bidangnya masing-masing (Nawawi, 2004: 12). Kepemimpinan 

merupakan proses mempengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, dan 

mengarahkan semua fasilitas untuk mencapai tujuan bersama yang telah 

ditetapkan secara bersama-sama pula. 

3. Kompensasi 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau 

barang langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai 

imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 

2002: 118). 

 

D.  Perumusan Masalah dan Batasan Masalah 

1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. 

a. Apakah kepemimpinan dan kompensasi secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai PT. KAI (Persero) Di Stasiun 

Lempuyangan? 

b. Apakah kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif terhadap 

kinerja pegawai PT. KAI (Persero) Di Stasiun Lempuyangan? 

c. Apakah kompensasi secara parsial berpengaruh positif terhadap 

kinerja pegawai PT. KAI (Persero) Di Stasiun Lempuyangan? 
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2. Batasan Masalah 

a. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di PT. KAI 

(Persero) Di Stasiun Lempuyangan  pada tahun 2015. 

b. Variabel yang diduga mempengaruhi kinerja pegawai adalah 

kepemimpinan dan kompensasi. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk menguji secara empiris dan menguji pengaruh kepemimpinan 

dan kompensasi secara simultan terhadap kinerja pegawai PT. KAI 

(Persero) Di stasiun Lempuyangan 

b. Untuk menguji secara empiris dan menguji pengaruh kepemimpinan 

secara parsial terhadap kinerja pegawai PT. KAI (Persero) Di stasiun 

Lempuyangan 

c. Untuk menguji secara empiris dan menguji pengaruh kompensasi 

secara parsial terhadap kinerja pegawai PT. KAI (Persero) Di stasiun 

Lempuyangan 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi PT. KAI (Persero) Stasiun Lempuyangan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

empiris mengenai kinerja pegawai kepada pihak manajemen maupun 
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pimpinan PT. KAI (Persero) Di stasiun Lempuyangan. Hasil 

penelitian diharapkan dapat menjelaskan pengaruh dari kepemimpinan 

dan kompensasi terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, 

informasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan 

dalam upaya peningkatan kinerja pegawai di lingkungan PT. KAI 

(Persero) Di Stasiun Lempuyangan 

b. Bagi peneliti lain 

Bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian tentang 

kinerja pegawai, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu 

referensi empiris yang berguna. 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori yang telah disampaikan diatas, maka 

hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan dan kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap 

Kinerja pegawai PT. KAI (Persero) di Stasiun Lempuyangan 

2. Kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja 

pegawai PT. KAI (Persero) di Stasiun Lempuyangan  

3. Kompensasi secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja pegawai 

PT. KAI (Persero) di Stasiun Lempuyangan 
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G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, perumusan masalah dan batasan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan tentang  pengertian kinerja karyawan, kriteria 

penilaian kinerja, pengertian kepemimpinan dan kompensasi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai subyek penelitian, 

lokasi dan obyek penelitian, variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, data dan teknik 

pengumpulan data serta teknik analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas hasil-hasil penelitian dan pengujian hipotesis, uji 

validitas dan reliabilitas kuesioner, deskripsi variabel penelitian, 

hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran – 

saran sebagai masukan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Kepemimpinan dan kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai PT. KAI (Persero) di Stasiun Lempuyangan 

(Fhitung= 44504,307; p= 0,000 < 0,05). Koefisien determinasi dari model 

regresi penelitian ini sebesar R²=1,000 atau 100%. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa, tinggi rendahnya kinerja pegawai PT. KAI (Persero) 

di Stasiun Lempuyangan 100% dipengaruhi oleh kepemimpinan dan 

kompensasi. Dengan demikian hipotesis kepemimpinan dan kompensasi 

mempengaruhi kinerja pegawai PT. KAI (Persero) di Stasiun 

Lempuyangan terbukti 

2. Kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai PT. KAI (Persero) di Stasiun Lempuyangan (thitung=4.457; 

p(0,000)<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa, semakin baik 

pemimpinnya maka kinerja pegawainya cenderung akan meningkat. 

Dengan demikian hipotesis kepemimpinan mempengaruhi kinerja pegawai 

PT. KAI (Persero) di Stasiun Lempuyangan terbukti 

3. Kompensasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai PT. KAI (Persero) di Stasiun Lempuyangan (thitung=3,777; 

p(0,001)<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa, besarnya kompensasi 

mempengaruhi kinerja pegawai. Karena di PT. KAI (Persero) 
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memberlakukan aturan pegawai yang berprestasi akan mendapatkan 

penghargaan, sedang pegawai yang lalai/ceroboh akan mendapatkan 

sanksi. Dengan demikian hipotesis kompensasi mempengaruhi kinerja 

pegawai PT. KAI (Persero) di Stasiun Lempuyangan terbukti 

 

B. Saran 

1. Bagi Pimpinan PT. KAI (Persero) Di Stasiun Lempuyangan 

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kinerja pegawai, maka 

variabel yang harus mendapat perhatian adalah kepemimpinan dan 

kompensasi. Kedua variabel tersebut secara tidak langsung menjadi 

variabel yang strategis dalam mendukung kinerja pegawai, dan juga 

kinerja organisasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya 

meningkatkan kinerja pegawai antara lain: 

1. Pemimpin yang tegas, pemimpin yang bisa menjadi panutan dan yang 

bisa mengayomi bawahannya 

2. Pelatihan leadership 

3. Menciptakan kondisi kerja yang kondusif, sehingga antar pegawai 

dapat terjalin hubungan yang baik 

4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai 

5. Memberikan peluang peningkatan reward yang jelas kepada pegawai 

6. Memberikan imbalan kepada pegawai sesuai dengan jasa yang telah 

dikeluarkannya 
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2. Bagi Peneliti lain 

Bagi peneliti lain yang berminat meneliti kinerja pegawai, 

disarankan untuk meneliti beberapa variabel lain, yang secara teoritis 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian akan 

didapat hasil penelitian yang lebih baik, dan lebih komprehensif. 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Alwi, S. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan 

Kompetitif. Edisi Kedua. BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

Azwar, S. 2001. Validitas dan Reliabilitas. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 

Dessler, Gary. 2003. Human Resource Manajemen 8th Edition. Prentice-Hall,Inc, 

New Jersey. 

Hadi, Sutrisno. 1987. Metodologi Research. Rineka Cipta. Jakarta. 

Hair, et al. 2003. Multivariate Data Analyisis. Sixth Edition, Prentice-Hall 

International, New Jersey. 

Hasibuan, S. P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bhumi Aksara. Jakarta. 

Hasibuan, S. P. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi Bhumi 

Aksara, Jakarta. 

Husein, Umar. 2005. Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. Edisi Kelima, 

Gramedia. Jakarta. 

Kreitner, K. dan Kinicki, A. 2005. Perilaku Organisasi. Edisi Kelima, Salemba 

Empat, Jakarta. 

Martoyo, Susilo. 1998. Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE. Yogyakarta. 

Munandar, A. S. 2001. Psikologi Industri dan Organisasi. UI Press, Jakarta. 

Nawawi, H. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang 

Kompetitif. Gadjah Mada Press, Yogyakarta. 

Nawawi, H. 2005. Kepemimpinan Mengefektifan Organisasi. Gadjah Mada Press, 

Yogyakarta. 



 

 

Nawawi, H., 2006. Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkugan Perusahaan 

dan Industri. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

Sekaran, U. 2003. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 

Fourth Edition, John Willey & Sons, New York 

Simamora, H. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. STIE YKPN, 

Yogyakarta. 

Simamora, H. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi III, STIE YKPN, 

Yogyakarta. 

Sugiyono, 2008. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung. 

Suryabrata, S. 2000. Pengembangan Alat Ukur Psikologis. Andi Offset, 

Yogyakarta. 

Yilmaz, C. 2002. "Salesperson Performance and Job Attitudes Revisited". 

European Journal of Marketing. Vol. 36, No. 11, pp. 1389-1414. 

Yukl, G. 2005. Kepemimpinan dalam Organisasi. Edisi Kelima, Indeks, Jakarta. 

Yuniarsih, Tjutju. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Alfabeta. 


	COVER.pdf
	BAB I.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

