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MOTTO 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan) maka tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
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ABSTRAK 

 

Novianti, NIM : 1521103697, Skripsi ini dengan Judul : PENGARUH 

KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

(PADA KSPPS SEKAWAN)”, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, 

Universitas Widya Dharma Klaten 2019. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada KSPPS Sekawan, 

serta mengetahui dan menganalisis berapa besar pengaruh kepemimpinan dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan pada KSPPS Sekawan. 

 Teknik pengumpulan data dengan angket (kuesioner), dokumentasi, studi 

kepustakaan, dan wawancara. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 33 karyawan. 

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas yaitu kepemimpinan 

(X1) dan motivasi (X2) serta variabel terikat (Y) yaitu kinerja karyawan. 

 Analisis data menggunakan uji asumsi klasik (ujinormalitas, uji 

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, dan 

uji hipotesis (uji simultan, uji parsial,dan uji koefisien determinasi). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dan motivasi secara 

simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan dengan 

diperoleh fhitung sebesar 16,766 yang lebih besar dari ftabel 3,32 yang berarti 

semakin baik kepemimpinan dan motivasi, maka kinerja karyawan akan ikut 

meningkat. Kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan dengan diperoleh thitung sebesar 4,105 lebih besar dari ttabel 2,042. 

Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan dengan 

diperoleh thitung sebesar 2,212 lebih besar dari ttabel 2,042. Dan variabel kinerja 

dapat dijelaskan/dipengaruhi oleh variabel kepemimpinan dan motivasi dengan 

diperoleh nilai R square sebesar 52,8% 

 

Kata kunci: Kepemimpinan, Motivasi, dan Kinerja Karyawan 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi dunia yang ditandai oleh terbukanya persaingan bebas 

disegala bidang merupakan suatu tantangan bagi pelaksanaan pembangunan 

bangsa Indonesia. Pada sektor perbankan, bank-bank menghadapi tantangan 

yaitu dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

karyawannya agar mampu bersaing dengan para competitor-nya. 

Dalam perkembangannya, dunia perbankan saat ini mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Diantaranya mulai banyak bermunculan 

lembaga-lembaga keuangan syariah yang dirasa dapat memenuhi kebutuhan 

umat muslim yang memiliki pertimbangan kehalalannya. Karenanya 

lembaga-lemaga keuangan syariah saat ini dituntut untuk mampu 

meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kerjanya. Sehingga dapat 

bersaing dengan dengan lembaga keuangan-keuangan syariah yang lain 

maupun lembaga keuangan konvensional. 

Kemampuan suatu perusahaan untuk berkembang sangat bergantung 

pada kemampuan sumber daya manusia untuk memanfaatkan sumber daya 

yang ada di perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas kerja. Keberhasilan 

seluruh pelaksanaan tugas-tugas kerja suatu perusahaan sangat ditentukan 

oleh tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu
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sangat diperlukan pengelolaan sumber daya manusia guna tercapainya tujuan 

organisasi. 

Pengelolaan sumber daya manusia memiliki peran penting dalam 

suatu organisasi perusahaan. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang 

baik akan meningkatkan kinerja karyawan. Oleh karena itu perusahaan perlu 

mengelola Sumber Daya Manusia sebaik mungkin.  

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 tersebut, 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. 

Faktor kepemimpinan merupakan faktor penting bagi keberhasilan 

suatu perusahaan. Terlebih dalam usaha perbankan seperti koperasi seorang 

pemimpin harus tahu bagaimana organisasi yang dipimpinnya dapat 

berkembang maju, terlebih dapat meningkatkan pendapatan di bidang simpan 

pinjam serta dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat atau nasabah terhadap organisasi yang dipimpinya. Seorang 

pemimpin harus mampu melihat, mengamati, memahami keadaan atau 

situasi tempat kerjanya, dalam artian bagaimana para bawahannya, 
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situasi penugasannya dan juga gaya kepemimpinan yang diterapkan 

untuk mengintegrasikan tujuan perusahaan dengan tujuan individu. 

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam upaya meningkatkan 

kinerja, adalah motivasi. Perusahaan juga harus meningkatkan motivasi kerja 

para karyawan karena motivasi dapat mempengaruhi seseorang atau 

memberikan dorongan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Untuk 

menginspirasi orang untuk bekerja, sebagai individu maupun kelompok 

dengan cara yang dapat menghasilkan hasil terbaik, kita perlu membuka 

kesempatan motivasional pribadi mereka sendiri. Seni untuk memotivasi 

orang dimulai dengan mempelajari bagaimana mempengaruhi perilaku 

individu. Apabila telah memahami, kita mungkin akan mendapatkan manfaat 

yang diinginkan baik organisasi maupun pekerjaannya. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kepemimpinan dan 

motivasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

KSPPS Sekawan. Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat 

diajukan sebuah penelitian dengan judul “PENGARUH KEPEMIMPINAN 

DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (PADA KSPPS 

SEKAWAN)” 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini, ada alasan-alasan tertentu dalam pengambilan judul 

tersebut. Adapun alasannya adalah : 
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1. Alasan Objektif 

a. Mengingat pentingnya kedudukan dan peranan manajemen sumber 

daya manusia dalam suatu perusahaan/organisasi khususnya peranan 

kepemimpinan dalam suatu perusahaan atau organisasi. 

b. Mengingat pentingnya peranan motivasi karyawan dalam sebuah 

perusahaan, dimana karyawan merupakan salah satu alat 

produktivitas kinerja untuk melaksanakan tujuan perusahaan. 

2. Alasan Subjektif 

a. Penelitian ini menarik bagi penulis untuk diteliti karena banyak 

permasalahan tentang kepemimpinan dan motivasi yang 

mempengaruhi keberlangsungan sebuah perusahaan. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

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 

penelitidan ini. 

1. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah suatu proses di mana pimpinan dilukiskan akan 

memberi perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi 

pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Farland, dalam Danim, 2004). 
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2. Motivasi 

Motivasi yaitu suatu tenaga atau faktor yang terdapat di dalam diri 

manusia, yang menimbulkan, mengarahkan dan mengorganisasikan 

tingkah lakunya. Sedangkan kata motif adalah suatu alasan/dorongan 

yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu/melakukan tindakan / 

bersikap tertentu.  

3. Kinerja karyawan 

Menurut Helferd Veithzal Rifai kinerja merupakan perilaku nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan karyawan 

sesuai dengan peranannya dalam perusahaan, yang mana kinerja 

karyawan sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai 

tujuannya. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tesebut, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan pada KSPPS Sekawan.  

2.  Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja 

karyawan pada KSPPS Sekawan. 

3.  Untuk mengetahui dan menganalisis berapa besar pengaruh kepemimpinan 

dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada KSPPS Sekawan.  
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E. Pembatasan Masalah 

Melihat identifikasi masalah di atas dan disesuaikan dengan beberapa faktor 

antara lain faktor biaya, keterbatasan waktu penelitian dan kemampuan 

peneliti, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah kepemimpinan, 

motivasi, dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan dengan subjek 

penelitian KSPPS Sekawan.  

F. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka untuk lebih lanjut penulis 

akan menguraikan tentang “Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi 

Terhadap Kinerja Karyawan (Pada KSPPS Sekawan)”. Sehingga dalam 

penulisan ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Apakah kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada KSPPS Sekawan?  

2.  Apakah motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

KSPPS Sekawan?   

3. Berapa besar pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja 

karyawan pada KSPPS Sekawan? 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibedakan menjadi 2 macam, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan berdasar 

pada disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah khususnya 

lingkup manajemen sumber daya manusia.  
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b. Untuk menambah informasi sumbangan pemikiran dan pengetahuan 

dalam penelitian.  

2. Manfaat Praktis 

a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, 

membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui 

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

b. Untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diteliti. 

c. Untuk KSPPS Sekawan khususnya, untuk mengetahui sejauh mana 

kepemimpinan dan motivasi berdampak pada kinerja yang 

diharapkan perusahaan. 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2003). 

Penolakan dan penerimaan hipotesis tergantung pada hasil 

penyelidikan terhadap fakta-fakta. Dengan demikian, hipotesis adalah suatu 

teori sementara yang kebenarannya masih perlu di uji. 

Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada pengaruh antara kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja 

karyawan KSPPS Sekawan. 

2. Ada pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan KSPPS 

Sekawan. 
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3. Ada pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan KSPPS 

Sekawan. 

I. Sistematika Penulisan 

Penulis menyusun Skripsi dengan menggunakan sistematika yang sederhana 

dengan maksud agar lebih mudah menerangkan segala permasalahan menjadi 

terarah pada sasaran. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai 

berikut. 

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, tujuan penelitian, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang teri-teori manajemen sumber daya 

manusia, kepemimpinan, motivasi kerja, tinjauan tentang kinerja, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

Bab III Metode penelitian berisi tentang gambaran umum perusahaan serta 

metode-metode yang dilakukan dalam penelitian. 

Bab IV Hasil dan pembahasan berisi tentang analisis data dan pembahasan 

yang berisi tentang penyajian data dan analisis data penelitian. 

Bab V Simpulan dan saran berisi kesimpulan dari keseluruhan bab skripsi 

yang ada beserta saran-sarannya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan hasil analisis yang 

telah diuraikan dari Bab 1 sampai Bab 4, maka hasil penelitian ini dapat 

disimpulakan sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan dan motivasi secara simultan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan yang berarti semakin baik 

kepemimpinan dan motivasi, maka kinerja karyawan akan ikut 

meningkat. Berdasarkan uji simultan (uji F) dengan hasil fhitung sebesar 

16,766 yang lebih besar dari nilai ftabel sebesar 3,32 maka hipotesis yang 

menyatakan “Ada pengaruh antara kepemimpinan dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan KSPPS Sekawan” dapat diterima. 

2. Kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini dibuktikan secara parsial (uji t) dengan hasil thitung 

sebesar 4,105 lebih besar dari ttabel 2,042 maka hipotesis yang 

menyatakan “Ada pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan KSPPS Sekawan” dapat diterima. 

3. Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal 

ini dibuktikan secara parsial (uji t) dengan hasil sebesar 2,212 lebih besar 

dari ttabel 2,042 maka hipotesis yang menyatakan “Ada pengaruh antara 

motivasi terhadap kinerja karyawan KSPPS Sekawan” dapat diterima. 
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4. Variabel kinerja dapat dijelaskan / dipengaruhi oleh variabel 

kepemimpinan dan motivasi, hal ini dibuktikan dengan nilai R square 

pada analisis determinasi (R
2
) sebesar 52,8%. Sedangkan sisanya sebesar 

47,2% variabel kinerja dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak 

ada pada model atau tidak diamati oleh penelitian ini. 

B. Saran 

Adapun saran yang diajukan oleh penulis pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Pimpinan KSPPS Sekawan 

Dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan, maka variabel yang 

harus segera mendapat perhatian adalah motivasi kerja karyawan. 

Motivasi kerja secara tidak langsung menjadi variabel yang strategis 

dalam mendukung kinerja karyawan, dan juga kinerja organisasi. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan motivasi 

kerja karyawan antara lain: 

a. Meningkatkan hubungan yang baik diantara karyawan. 

b. Meningkatkan hubungan yang baik antara atasan dan karyawan. 

c. Meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja sehingga antar 

karyawan dapat terjalin hubungan yang baik dan tercipta rasa aman 

dalam menjalankan tugas. 

d. Memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan. 
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e. Memberikan kesejahteraan karyawan, bisa dengan cara memberikan 

tunjangan. 

f. Bersikap adil dan selalu memberikan sugesti positif kepada karyawan 

agar dapat berprestasi tinggi. 

g. Menjadi sumber inspirasi/panutan bagi karyawan dan selalu 

memotivasi karyawan sehingga dapat bekerja sesuai ketentuan yang 

ada. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain yang berminat meneliti kinerja karyawan, 

disarankan untuk menambah beberapa variabel lain, yang secara teoritis 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian akan 

didapat hasil penelitian yang lebih baik dan lebih komprehensif.
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