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ABSTRAK 

 

Ratna Ika Putri, NIM. 1521103733. Skripsi. Jurusan Manajemen. Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan di PT Kembar Jaya Pengecoran 

Logam Ceper Klaten.  

 

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Pengecoran Logam Baja di Ceper merupakan 

perusahaan pengecoran logam. Tujuan dilakukan penelitian karena sesuai dengan 

tekad perusahaan untuk membangun lingkungan kerja yang nyaman dan 

meningkatkan kinerja karyawan agar menjadi sumber daya manusia yang 

unggul.Pemimpin mengharapkan keberadaan karyawan. Agar dapat mencapai 

tujuan perusahaan, peran pemimpin disini sangat dibutuhkan karena harus 

memperhatikan kebutuhan serta masukanmasukan dari karyawannya. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menguji apakah gaya kepemimpinan berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan di PT Kembar Jaya Pengecoran Logam Ceper 

Klaten. Desian penelitian cross sectional dengan jenis penelitian analitik. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT Kembar Jaya Pengecoran 

Logam Ceper Klaten sebanyak 36 orang. analisa data regresi. Berdasarkan uji t 

menunjukkan bahwa nilai hasil dari thitung variabel gaya kepemimpinan sebesar 

2,664, ini berarti bahwa thitung>ttabel maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang 

signifikan gaya kepemimpinan terhadap Kinerja karyawan  secara individu. 

Berdasarkan uji F menunjukkan nilai Fhitung sebesar 7,040,  angka tersebut berarti 

Fhitung lebih besar daripada Ftabel sehingga keputusannya menolak Ho. Dengan 

demikian secara simultan variabel gaya kepemimpinan signifikan mempengaruhi 

kepuasan Kinerja karyawan.  Ini menunjukkan bahwa pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap Kinerja karyawan. 

 

 

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sumber daya manusia merupakan kebutuhan utama untuk dapat 

menjalankan segala kegiatan yang ada di berbagai bidang organisasi dalam 

perusahaan. Salah satu faktor yang yang sangat memiliki peran untuk 

mempengaruhi perusahaan dalam mencapai target dalam berkompetisi 

adalah perusahaan diharapkan mempunyai sumber daya manusia yang 

kompeten, oleh karena itu manajemen sumber daya manusia memegang 

peranan yang penting untuk membantu perusahaan memperoleh sumber 

daya manusia yang tepat. Sumber daya yang dimaksud adalah pemimpin 

dan karyawan. 

Perusahaan diharapkan mampu mengelola sumber daya manusia 

dengan baik agar dapat diandalkan dalam mencapai visi, misi dan target 

perusahaan, karena pengelolaan sumber daya manusia yang kurang baik 

dapat berdampak negatif terhadap terhambatnya tujuan perusahaan. 

Perusahaan diharapkan mendapatkan karyawan yang memiliki pengetahuan 

kemampuan serta keterampilan yang tinggi. Akan tetapi, keberhasilan 

perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak hanya ditentukan oleh kualitas 

dari karyawan yang dimiliki perusahaan tersebut.Perusahaan diharapkan 

pula memiliki pemimpin yang mampu mendorong motivasi para 

karyawannya untuk dapat bekerja dengan baik dan optimal. 
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Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin di dalam 

suatu perusahaan memegang kunci utama dalam tercapainya lingkungan 

kerja yang baik. Dalam rangka peningkatan motivasi karyawan yang 

dilakukan oleh pemimpinakan berdampak pada peningkatan produktivitas 

dan kinerja karyawan, sehingga tujuan utama yang ingin dicapai oleh 

perusahaan dapat terwujud. Kepemimpinan yang efektif adalah pemimpin 

yang dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan tingkat 

kematangan karyawan. 

Gordon dalam Nawawi (2016 : 63) mengungkapkan bahwa “kinerja 

merupakan suatu fungsi kemampuan pekerja dalam menerima tujuan 

pekerjaan, tingkat pencapaian tujuan dan interaksi antara tujuan serta 

kemampuan karyawan”. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

karyawan memegang peranan penting dalam menjalankan aktifitas 

perusahaan, agar dapat tumbuh dan mempertahankan kelangsungan proses 

kerja dalam suatu perusahaan.Berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan 

juga pengaruhnya terhadap kinerja karyawan, maka dua komponen tersebut 

berkaitan satu dengan yang lainnya, begitu juga sebaliknya. Bagi karyawan 

dengan adanya kepemimpinan yang baik dalam perusahaan akan membuat 

mereka terdorong dan termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Dalam hal ini, pemimpin berperan aktif dalam meningkatkan motivasi diri 

karyawan untuk meningkatkan kinerja sehingga yang menjadi dalam tujuan 

perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Mangkunegara (2006 : 

13)  menyatakan bahwa  terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja 
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yaitu faktor kemampuan dan faktor motivasi. Faktor motivasi dalam diri 

karyawan terbentuk dari sikap karyawan itu sendiri dan situasi kerja 

karyawan (faktor luar dari diri karyawan). Situasi kerja yang dimaksut 

mencakup hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan 

dan pola kepemimpinan kerja. 

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Pengecoran Logam Baja di Ceper 

merupakan perusahaan pengecoran logam. Tujuan dilakukan penelitian 

karena sesuai dengan tekad perusahaan untuk membangun lingkungan kerja 

yang nyaman dan meningkatkan kinerja karyawan agar menjadi sumber 

daya manusia yang unggul. Pemimpin mengharapkan keberadaan karyawan. 

Agar dapat mencapai tujuan perusahaan, peran pemimpin disini sangat 

dibutuhkan karena harus memperhatikan kebutuhan serta masukanmasukan 

dari karyawannya. 

Bеrdаsаrkаn lаtаr bеlаkаng yаng tеlаh diurаikаn, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul  “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

terhadap Kinerja Karyawan”. (Studi pada karyawan PT Kembar Jaya 

Pengecoran Logam Ceper Klaten) 

1. Rumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah ada 

pengaruh gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan di PT Kembar 

Jaya Pengecoran Logam Ceper Klaten 
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Berdasarkan  latar belakang dan identifikasi masalah di  atas, ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor kemampuan 

dan faktor motivasi. Faktor motivasi dalam diri karyawan terbentuk dari 

sikap karyawan itu sendiri dan situasi kerja karyawan (faktor luar dari 

diri karyawan). Maka  penelitian ini dibatasi pada pengaruh gaya  

kepemimpinan dan kinerja karyawan di PT Kembar Jaya Pengecoran 

Logam Ceper Klaten 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai  bahan kajian 

atau referensi bagi mahasiswa  dan dapat digunakan sebagai bahan 

penelitian sejenis. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk  menambah wawasan, pengetahuan dan 

pengalaman serta mengamati secara langsung dunia bisnis dan 

perusahaan. 

2) Bagi PT. Pengecoran Logam Baja  

Sebagai  harapan yang dapat menjadi suatu bahan evaluasi 

terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia dan 

berguna sebagai masukan bagi  perusahaan yang bersangkutan 

dimasa yang akan datang. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di PT Kembar Jaya 

Pengecoran Logam Ceper Klaten 

 

C. Sistematika Penulisan Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori dari masing-masing variabel 

penelitian dan mengenai beberapa penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang hipotesis, kerangka pemikiran, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran unum perusahaan, pengujian data 

dan hipotesis, serta hasil pengujian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan 

saran-saran dari penulis yang bersifat membangun untuk pihak yang 

bersangkutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa nilai hasil dari thitung variabel gaya 

kepemimpinan sebesar 2,664, ini berarti bahwa thitung>ttabel maka Ho ditolak 

sehingga ada pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan terhadap Kinerja 

karyawan  secara individu. 

 

B. Keterbatasan  

Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner, penelitian tidak melakukan 

wawancara, sehingga kesimpulan yang dikemukakan hanya berdasarkan pada 

data yang terkumpul melalui instrument secara tertulis. 

2. Dalam pengumpulan data hanya menyebarkan kuesioner berjumlah 36 

responden, hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu dalam penelitian. 

3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel untuk melihat pengaruh 

kinerja karyawan, padahal masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi 

kinerja 

 

 

 

C. Saran-Saran 
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Selama proses penelitian berlangsung, peneliti menemui beberapa 

keterbatasan yang menyebabkan penelitian ini memiliki kekurangan-kekurangan. 

Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kepuasan terhadap kinerja 

menunjukkan cukup baik sehingga perlu dipertahankannya kepuasan karyawan 

di PT Kembar Jaya Pengecoran Logam Ceper Klaten untuk menghasilkan kinerja 

yang meningkat. 

2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode wawancara dalam 

mendapatkan data agar data menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. 

3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar menambah tempat penelitian yang 

diteliti agar data yang diperoleh lebih akurat. 

4. Pada penelitian selanjutnya disarankan agar menambah variabel yang 

mempengaruhi kinerja karyawan seperti budaya organisasi dan stres kerja. 

 

D.  Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penelitian ini dapat berimplikasi 

bagi: 

1. Pimpinan dinilai perlu mengembangkan sebuah sikap untuk menarik perhatian 

karyawan yang selama ini dirasa lemah oelh karyawan. Hal ini dapat 

ditingkatkan dengan tingkat kehadiran yang lebih sering di tengah karyawan. 

Kehadiran seorang pemimpin yang lebih sering akan menjadikan pemimpin 

dekat dengan karyawan sehingga karyawan akan meningkatkan kinerja.  
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2. Pimpinan dinilai perlu sedikit memberikan keleluasaan kepada karyawan untuk 

mengerjakan tugas dengan caranya sendiri, hal ini juga memberikan 

tanggungjawab lebih kepada masing-masing individu.  

3. Pimpinan dan manajemen perlu melakukan berbagai pendekatan kepada 

karyawan untuk menekankan nilai loyalitas dan kesetiaan kepada organisasi 

seperti pemberian penghargaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kesetiaan dan kepuasan karyawan dalam bekerja  

4. Pimpinan perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat dan baik untuk 

meningkatkan ketepatan waktu karyawan dalam menyelesaikan tugas masing-

masing 
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