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ABSTRAK 

 

SUHARLI, NIM 0921103188, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi : “ Analisis Hubungan Antara 

Semangat  Karyawan Dan Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Penagihan Pada 

Koperasi Simpan Pinjam ”Rukun”. 

Koperasi Simpan Pinjam “Rukun” bergerak di bidang jasa keuangan  dengan misi 

umum untuk memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen.  Selain 

menyediakan tempat untuk menyimpan uang, terkait dengan hal tersebut dalam 

bidang jasa pelayanan transaksi setoran/penarikan (juru bayar) dan lain 

sebagainya.   

Penelitian ini bertujuan untuk:  mengetahui hubungan antara semnagt karyawan 

dengan semangat arus kas (Efektivitas Pengaihan), dan mengetahui hubungan 

antara kepemimpinan dengan Arus arus kas (Efektivitas Penagihan).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel semangat karyawan berpengaruh 

dengan efektivitas penagihan sebesar 0,52, sehingga semangat karyawan 

mempunyai pengaruh dengan efektivitas penagihan. Pengaruh  kepemimpinan 

dengan efektivitas penagihan  sebesar 0,424 sehingga ada pengaruh yang positif 

antara kepemimpinan dengan efektivitas penagihan. Efektivitas  Penagihan 

dipengaruh oleh variabel semangat karyawan dan kepemimpinan  yaitu fhitung > f 

tabel yaitu 25,462 > 3,23. 

Kata Kunci : Kepemimpinan, Efektivitas Penagihan, Korelasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia 

bisnis yang bergerak di bidang jasa  keuangan adalah fenomena penagihan dan 

penungguan. Fenomena ini biasa terjadi apabila kebutuhan akan suatu 

pelayanan melebihi  kapasitas yang tersedia untuk penyelenggaraan pelayanan 

itu. Organisasai yang bergerak di bidang jasa harus memiliki manajer 

operasional sekaligus berfungsi sebagai kepala cabang yang baik dalam 

membuat sistem kegiatan yang akan dipakai, salah satu yang perlu 

diperhatikan dalam kegiatan usaha adalah masalah antrian.  Hal ini dapat 

dilihat ketika terjadinya baris tunggu dari nasabah yang sedang 

menunggu/antri untuk mendapatkan pelayanan, karena pada saat itu bagian 

pelayanan sedang melayani  yang lainnya sehingga tidak mampu melayani 

pada saat tersebut. Disamping beberapa cara untuk menarik nasabah, sistem 

antrian yang efisien akan mengurangi waktu tunggu bagi nasabah. 

Menurut Schneider, Donaghy dan Newman seorang pemimpin adalah 

seseorang yang secara formal diberi status tertentu melalui pemilihan, 

pengangkatan, keturunan, revolusi atau cara-cara lain. Tidak semua orang 

yang ditunjuk menjadi pimpinan dapat menjadi pemimpin yang baik dan tidak 

setiap pimpinan dapat menjadi pemimpin yang baik. Seorang pemimpin harus 

dapat memotivasi karyawan, harus dapat menentukan kapan bergaya keras 

kepada karyawan, kapan dapat mengajak karyawan berpartisipasi dengan hasil 
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yang memuaskan dan kapan pula dapat menyerahkan segala sesuatu yang 

dianggap patut dilaksanakan oleh karyawan tanpa banyak campur tangan yang 

tidak diperlukan.  

 Banyak faktor yang mempengaruhi semangat kerja karyawan dalam 

suatu instansi antara lain kerja yang secara mental menantang, imbalan yang 

pantas, kondisi kerja dan rekan sekerja yang mendukung, alat dan teknologi 

yang cocok atau memadai, penerapan gaya kepemimpinan yang baik, motivasi 

dan berbagai dimensi individual para karyawan dan masih banyak lagi faktor-

faktor dalam diri pekerja maupun instansi. (Robbins, 1996: 149). 

Hubungannya dengan penerapan gaya kepemimpinan, dalam menciptakan 

kepuasan kerja, sangat bergantung pada berhasil tidaknya seorang pemimpin 

menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

organisasi. Mengingat peranan kepemimpinan yang begitu besar, maka 

kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin dalam implementasinya harus 

dikelola sedemikian rupa disesuaikan dengan situasi bawahan, lingkungan 

kerja serta budaya organisasi yakan menimbulkan kerjasama dan hubungan 

kemitraan yang baik diantara elemen-elemen yang ada dan pada akhirnya 

akan memicu kepuasan kerja. 

Koperasi Simpan Pinjam “Rukun” yang bergerak di bidang jasa 

keuangan  dengan misi umum untuk memberikan pelayanan yang prima 

kepada konsumen.  Selain menyediakan tempat untuk menyimpan uang, 

terdapat juga kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan hal tersebut dalam 
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bidang jasa pelayanan, misalnya tempat layanan pelanggan (customer service), 

tempat transaksi setoran/penarikan (juru bayar) dan lain sebagainya.   

 Dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif, pemimpin bebas 

memakai gaya kepemimpinan sejauh mampu menggerakkan orang lain. Bebas 

bukan berarti menuruti kehendak sendiri, tetapi mengerti derajat situasional 

bawahan.  Gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpin di satu sisi akan 

menimbulkan kepuasan kerja, sebaliknya apabila ternyata gaya kepemimpinan 

yang diterapkan ternyata tidak sesuai dengan harapan karyawan, maka akan 

menimbulkan banyak konsekuensi seperti ketidakpuasan dan kinerja yang 

tinggi akan sulit tercapai. Seorang karyawan mungkin menjalankan pekerjaan 

yang diberikan kepadanya dengan baik, mungkin pula tidak. Jika karyawan 

menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik, itu adalah 

harapan seorang pemimpin. Tetapi jika tugas yang diberikan kepadanya tidak 

terlaksana dengan baik, maka pemimpin perlu mengetahui sebab-sebabnya. 

Mungkin karyawan memang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang 

ditugaskan kepadanya, tetapi mungkin juga karyawan tidak mempunyai 

semangat kerja, yaitu melakukan pekerjaan secara lebih giat sehingga dengan 

demikian pekerjaan akan dapat diharapkan lebih cepat dan lebih baik. Tidak 

jarang kita mendengar keluhan karyawan tentang pimpinannya. Mengapa 

pemimpin bertindak ketat dan keras kepadaku, atau mengapa pimpinanku 

melepaskan tanggung jawab dan melepaskan tanggung jawab dan 

menyerahkan segala sesuatunya kepadaku. Pimpinan menentukan suasana dan 

mempunyai tanggung jawab utama untuk menentukan iklim organisasi yang 
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sehat. Karena itu tindakan-tindakan pemimpin mempunyai pengaruh yang 

kuat atas efektivitas.   

 Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis 

tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang mengambil judul sebagai 

berikut: ANALISIS HUBUNGAN ANTARA SEMANGAT  KARYAWAN 

DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENAGIHAN PADA 

KOEPRASI SIMPAN PINJAM ”RUKUN”. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Pemilihan judul yang dilakukan penulis seperti yang tercantum pada 

skripsi ini didasari oleh alasan sebagai berikut : 

1 . Alasan Subyektif 

a. Dalam penelitian penulis mengambil lokasi di Koperasi Simpan 

Pinjam “Rukun” dengan alasan karena penulis bertempat tinggal di 

Boyolali sehingga sangat menghemat waktu, tenaga dan biaya dalam 

melakukan penelitian. 

b. Penelitian tersebut sangat berkaitan dengan materi yang di terima 

penulis pada saat kuliah yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. 

2 . Alasan Obyektif 

a. Faktor sumber daya manusia segi tenaga kerja memegang peranan 

penting dalam arus kas tergantung pada karyawan yang berfungsi 

sebagai debt collector (penagih). 
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b. Diharapkan dengan mengupas masalah-masalah semangat karyawan 

dan gaya pimpinan sehingga akan terjadi komitmen bersama untuk 

meningkatkan arus kas (Efektivitas Penagihan). 

C. Penegasan Judul 

 Penulis dalam penelitian ini mengambil judul “ Analisis Hubungan 

Antara Semangat  Karyawan Dan  Kepemimpinan Terhadap Arus Kas 

(Efektivitas Penagihan)  Pada Koprasi Simpan Pinjam ”Rukun”. Hubungan 

yang dimaksud adalah cara yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh semangat kerja dan gaya kepemimpinan dengan efektivitas 

penagihan. 

Semangat  yang dimaksud adalah bagaimana cara serta perilaku kerja 

karyawan itu sendiri. Dan gaya kepemimpinan yang dimaksud adalah pola 

tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan 

tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu sedangkan semangat kerja itu 

sendiri adalah melakukan pekerjaan lebih giat sehingga dengan demikian 

pekerjaan akan dapat diharapkan lebih cepat selesai dan lebih baik hasilnya. 

D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

penulis merumuskan pokok permasalahan, yaitu :  

1. Adakah hubungan antara semangat karyawan denga Efektiviats 

Penagihan? 

2. Adakah hubungan antara kepemimpinan dengan (Efektivitas Penagihan)? 
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E.  Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai adalah :  

1. Untuk mengetahui hubungan antara semnagt karyawan dengan semangat 

arus kas (Efektivitas Pengaihan).  

2. Untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan dengan Arus arus 

kas (Efektivitas Penagihan).  

F. Manfaat Penelitian  

1.  Bagi Koperasi Simpan Pinjam “Rukun”  

b. Dapat memberikan gambaran gaya kepemimpinan yang sebaiknya 

diterapkan pada Koperasi. 

b. Dapat menjadi bahan pertimbangan tentang gaya kepemimpinan yang 

sebaiknya diterapkan agar dapat meningkatkan efektivitas penagihan.   

2.  Bagi penulis  

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku 

kuliah dan membandingkan dengan praktek lapangan.  

3.  Bagi pihak lain  

Sebagai bahan rujukan atau pembanding untuk penelitian yang 

serupa di masa mendatang atau setidak-tidaknya  penelitian dapat 

dikembangkan lebih lanjut.  
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G. Sistematika Penulisan Penelitian 

Untuk mempermudah pembahasan yang lebih jelas tentang laporan 

penelitian yang berbentuk skripsi ini, maka perlu penulis paparkan sistematika 

penulisan. Skripsi ini terdiri atas lima bab, masing – masing bab terdiri dari 

beberapa sub bab. Skripsi ini penulis susun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB 1 :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika skripsi. 

BAB 2 :  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang teori – teori relevan yang digunakan 

sebagai dasar dalam berfikir untuk mendukung penelitian ini 

sehingga mendapatkan gambaran yang jelas berkaitan dengan 

penagihan. 

BAB 3 :  METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini memaparkan tentang metode– metode yang digunakan 

dalam memperoleh data, menganalisis, dan didapat kesimpulan yang 

akurat. Pemaparan dalam bab ini terdiri dari lokasi penelitian, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, sumber data, 

variabel penelitian, dan metode penelitian, dan teknik analisis data. 

BAB 4 :  PENGOLAHAN DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode analisis data dari hasil 

pengumpulan data serta pembahasannya. 
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BAB 5 :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang bisa 

digunakan pihak koperasi sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengambil kebijakan di masa yang akan datang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengolahan data  dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel semangat karyawan 

berpengaruh dengan efektivitas penagihan sebesar 0,52 dengan t hitung > t 

tabel yaitu 3,170 > 1,687 sehingga hipotesa diterima bahwa semangat 

karyawan mempunyai pengaruh dengan efektivitas penagihan. 

2. Kepemimpinan dapat diperoleh hasil bahwa pengaruh  kepemimpinan 

dengan efektivitas penagihan  sebesar 0,424 dan hasil perhitungan uji t 

adalah t hitung . t tabel yaitu sebesar 3,236 > 1,687 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif antara kepemimpinan dengan 

efektivitas penagihan. 

3. Efektivitas  Penagihan dipengaruh oleh variabel semangat karyawan dan 

kepemimpinan  yaitu fhitung > f tabel yaitu 25,462 > 3,23. 

B. Saran 

 Dari hasil analisa data dan pembahasan yang dilakukan maka  saran-

saran sebagai yang diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Pimpinan memperhatikan semangat kerja karyawan sehingga dapat 

meningkatkan cash flow (efektivitas penagihan). 
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2. Kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin  diupayakan mampu 

menjalankan kepemimpinannya sehingga tidak timbul konflik antara 

bawahan dan pimpinan sehingga kerja dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

3. Semangat kerja adalah motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik sehingga 

diharapkan semangat kerja dapat dibina dengan baik agar efektivitas 

penagihan dapat ditingkatkan, adapun cara memberikan fasilitas yang cukup 

dan ditunjang suasana yang konduktif. 
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