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Motto 

 

 Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. 

 Jikaengkau 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 terandung oleh batu kecil. 

 Mulailah sesuatu dengan itu dari nol, agar andabisa merasakan indahnya 

perjuangan dan kesuksesan. 

 Didalam diri kitasudah diberikan Tuhan kemampuan yang sangat hebat 

untuk kita gunakan secara maksimal 

 Sebagian besar orang berhasil tidak karena mereka ditakirkan, melainkan 

karena mereka memfokuskan hati untuk melakukan hal itu. 
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ABSTRAK 

 

ERMA WARDANI, 1621100008, “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, 

MOTIVASI, DAN PENGAWASAN KERJA TERHADAP KEPUASAN 

KERJA DI PERUSAHAAN MD JAYA PENGECORAN LOGAM CEPER” 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gaya kepemimpinan,motivasi, 

dan pengawasan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja di perusahaan MD 

Jaya Pengecoran Logam Ceper. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah semua karyawan diperusahaan MD Jaya Pengecoran Logam Ceper yang 

berjumlah 50 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah di 

uji validitas dan reliabilitasnya. Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji korelasi, analisis regresi berganda, uji t, uji f, dan koefisien 

determinansi R
2
. 

 Hasil penelitian untuk  gaya kepemimpinan thitung> ttabel yaitu 2,159 > 

2,01290, hasil uji t motivasi thitung> ttabelyaitu 2,404 > 2,01290, dan hasil uji t 

pengawasan kerja thitung< ttabel yaitu 1,487 < 2,01290 dengan persamaan regresi Y 

= a+b1X1+b2X2+b3X3 maka didapat Y = 8,493+0,207X1 + 0,282X2 + 0,134X3dan 

uji signifikasi ialahFhitung> Ftabel maka 7,933 > 2,84 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesa diterima atau terbukti bahwa ada pengaruh poitif secara 

komprehensif maupun parsial yang signifikan antara gaya kepemimpinan, 

motivasi,dan pengawasan kerja diperusahaan MD Jaya Pengecoran Logam Ceper, 

dan variabel gaya kepemimpinan dan motivasi yang paling dominan berpengaruh. 

 

Kata kunci : gaya kepemimpinan, motivasi, dan pengawasan kerja terhadap 

kepuasan kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang besar dalam suatu 

organisasi. Keberhasilan mencapai tujuan organisasi datang dari perilaku 

karyawannya sendiri oleh karena itu para karyawanlah yang membentuk 

struktur organisai dan memanfaatkan teknologi. Pada kenyataannya mudah 

dijelaskan bahwa keberhasilan organisasi adalah kepemimpinan yang 

dikembangkan pada organisasi itu dan kompensasi yang diberikan kepada 

para anggota (gagal bekerjasama) bagi pencapaian tujuan. 

Efektivitas organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan 

organisasi tidak terlepas dari peranan pemimpin. Kepemimpinan 

merupakan tulang punggung pengembangan organisasi karena tanpa 

kepemimpinan yang baik akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi, 

bahkan untuk beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi di dalam 

maupun diluar organisasi. Sementara bagi organisasi sendiri dalam usaha 

mencapai tujuan sangat membutuhkan peran serta manusia yang menjadi 

anggota organisasi itu. Kegiatan organisasi tidak akan berjalan tanpa 

adanya keterlibatan unsur manusia yang ada didalamnya. 

Tercapainya tujuan organisasi tidak hanya tergantung pada 

peralatan modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih 
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tergantung pada manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh 

karena itu petugas yang berkualitas, adalah petugas yang melaksanakan 

pekerjaannya dan mampu memberikan hasil kerja yang baik supaya 

kepuasaan kerja semakin meningkat atau mempunyai prestasi kerja yang 

tinggi dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Karena pada 

dasarnya keberhasilan organisasi secara keseluruhan adalah kontribusi dari 

hasil kerja karyawannya. 

Kepemimpinan itu sifatnya khas diperlukan bagi suatu situasi 

khusus yang melalui sifat-sifat utama dari pemimpin dan kepemimpinan 

nya harus sesuai dan diterima oleh kelompok dan keahlian khusus yang 

tepat (Kartini kartono, 1994:49).Gaya kepemimpinan merupakan norma 

yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba 

mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat(Sutarto, 2005:607). 

Gaya kepemimpinan seorang suatu organisasi dapat menentukan berhasil 

atau tidaknya tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu dalam 

upaya meningkatkan peran karyawan, maka pelaksanaan prinsip-prinsip 

komunikasi perlu lebih ditingkatkan dan gaya kepemimpinan perlu 

diperhatikan. Hubungan yang harmonis antara karyawan dan pemimpin 

merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan jika dihubungkan 

dengan tingkat kepuasan kerja. 

Motivasi merupakan kemauan untuk berjuang atau berusaha ke 

tingkat yang lebih tinggi menuju tercapainya tujuan organisasi dengan 

syarat tidak mengabaikan kemampuannya untuk kepuasan dalam 



3 
 

 
 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pribadi (Robbins, 2002:55).Jadi pada 

dasarnya apabila organisasi ingin meraih kinerja yang optimal sesuai 

dengan target yang telah ditentukan maka organisasi haruslah memberikan 

motivasi pada karyawan agar karyawan mau dan rela mencurahkan tenaga 

dan pikiran yang dimiliki demi pekerjaan. 

Pengawasan kerja merupakan tindakan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh manajer untuk mengetahui apakah jalannya pekerjaan dan 

hasilnya sudah sesuai dengan rencana (G.R. Terry dalam Hasibuan, 

2009:242). Dengan adanya pengawasan yang baik maka suatu pekerjaan 

akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan hasil kerja 

yang baik pula. Akan tetapi, pengawasan yang dilaksanakan pimpinan 

bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, melainkan ditujukan agar 

rencana–rencana dapat dilaksanakan dengan sebaik–baiknnya. Selain itu 

dibutuhkan juga pengawasan yang berkelanjutan agar dapat menghasilkan 

dampak positif untuk perkembangan dan perubahan yang lebih baik, suatu 

kegiatan tanpa adannya pengawasan dapat mengakibatkan disiplin kerja 

menurun dan dapat menghambat pencapaian tujuan suatu organisasi. 

Kepuasan kerja mempunyai peran penting dalam 

rangkamendukung tercapainya tujuan instansi. Kepuasan kerja 

memberikan sumbangan yang besar terhadap keefektifan organisasi, serta 

merangsang semangat kerja dan loyalitas karyawan. Kepuasan kerja 

merupakan sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan 

perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah 
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yang diterima pekerja dan jumlah yang meyakini seharusnya mereka 

terima (Robbins, 2003:78). Pandangan senada Kepuasan kerja merupakan 

sikap yang dimiliki pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal tersebut 

merupakan hasil dari perepsi mereka tentang pekerjaan. Kepuasan  kerja 

respon affective atau emosional terhadap berbagai segi pekerjaan 

seseorang (Kreitner dan Kinicki, 2001:224). 

Pengecoran MD Jaya Logam Ceper yang terletak di Jl. Batur, 

Tegalrejo, Ceper, Klaten. Perusahaan ini membuat pompa air (dragon) dan 

roda pintu dari bahan baja logam. Karyawan di sini berjumlah 50 karyawan 

sebagai karyawan tetap. Meskipun banyak persaingan antar industri 

pengecoran logam yang terletak di Ceper, tetapi perusahaan memiliki 

karateristik yang berbeda-beda dan jenis yang mereka produksi setiap 

perusahaan berbeda. Perusahan ini berupaya untuk memberikan kualitas 

yang baik untuk konsumen agar mencapai Visi dan Misi perusahaan.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di perusahaan MD Jaya 

Pengecoran Logam Ceper bahwa gaya kepemimpinan, dan pengawasan 

kerja belum sepenuhnya diterapkan di perusahaan ini, meskipun ada nya 

pengawasan dari pimpinan bukan bermaksud untuk mencari-cari kesalahan, 

melainkan ditujukan agar rencana–rencana dapat dilaksanakan dengan 

sebaik–baiknnya. 

Peneliti juga melihat fenomena yang terjadi di lingkungan kerja pada 

umumnya adalah karyawan dalam menjalankan tugas masing-masing 

terkadang kurang menunjukkan hasil yang diharapkan, hal ini disebabkan 
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karena karyawan kurang memahami tugas pokok dan fungsinya. Dalam 

menganalisis di Perusahaan MD Jaya Pengecoran Logam Ceper penulis 

melihat adanya masalah kekurangan dalam hal pelaksanaan kinerja 

karyawan yang ada di perusahaan MD Jaya Pengecoran Logam Ceper yaitu 

: Adanya karyawan yang sedang menerima telefon pada saat jam bekerja, 

bekerja sambil merokok mengakibatkan kurangnya disiplin kerja dan 

produktivitas menurun, adanya karyawan yang lalai dalam melaksanakan 

tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dalam artian tidak tepat 

waktu dalam melaksanakan pekerjaan, dan bekerja sambil bercakap dengan 

rekan kerja lainnya, hal itu bisa mengakibatkan kurangnya kepuasan kerja. 

Fenomena di atas disebabkan kurangnya pengawasan kerja kepada 

karyawan, Sehingga karyawan tidak bekerja dengan sungguh-sungguh dan 

kurangnya motivasi dalam diri karyawan maupun motivasi dari orang lain. 

Sebagai seorang pimimpinan seharusnya lebih bersifat tegas, bijaksana 

kepada karyawan nya dalam bentuk pengawasan kerja sehingga karyawan 

bisa melaksanakan disiplin kerja pada saat jam kerja, dapat mencegah 

produktivitas perusahaan menurun, dan kepuasan kerja lebih meningkat. 

Melihat kondisi ini,penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, 

MOTIVASI, DAN PENGAWASAN KERJA TERHADAP 

KEPUASAN KERJA DIPERUSAHAAN MD JAYA PENGECORAN 

LOGAM CEPER” 
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B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Pertumbuhan sumber daya manusia yang semakin besar 

jumlahnya,menuntut setiap perusahaan harus pandai memilih dan 

menempatkan karyawan di bidang yang tepat dan sesuai. Selain itu banyak 

faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja karyawan di suatu perusahaan, 

contohnya adalah gaya kepemimpinan,motivasi,dan pengawasan kerja 

yang terkadang perusahaan tidak begitu memperhatikan faktor tersebut 

dengan teliti. 

 

C. PENEGASAN JUDUL 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan 

maka dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut: 

1. Gaya kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan merupakan norma yang digunakan sesorang pada 

saat orang tersebut mencoba memepengaruhi perilaku orang lain 

seperti yang dilihat (Sutarto, 2005:607). 

2. Motivasi 

Motivasi merupakan kemauan untuk berjuang atau berusaha ke tingkat 

yang lebih tinggi menuju tercapainya tujuan organisasi dengan syarat 

tidak mengabaikan kemampuannya untuk kepuasan dalam pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan pribadi (Robbins, 2002:55). 
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3. Pengawasan Kerja 

Pengawasan kerja merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan 

oleh manajer untuk mengetahui apakah jalannya pekerjaan dan 

hasilnya sudah sesuai dengan rencana (G.R. Terry dalam Hasibuan, 

2009:242). 

4. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan sikap umum terhadap pekerjaan seseorang 

yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang 

diterima pekerja dan jumlah yang diterima pekerja dan jumlah yang 

meyakini seharusnya mereka terima (Robbins, 2003:78). 

 

D. PEMBATASAN PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, serta 

untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan diteliti, maka 

penulis membatasi obyek yang diteliti. Penulis hanya menguji pengaruh 

Gaya kepemimpinan, motivasi, dan pengawasan kerja terhadap kepuasan 

kerja di perusahaan MD Jaya Pengecoran Logam Ceper. 

 

E. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja di 

perusahaan MD Jaya Pengecoran Logam Ceper? 
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2. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja di perusahaan 

MD Jaya Pengecoran Logam Ceper? 

3. Bagaimana pengaruh pengawasan kerja terhadap kepuasan kerja di 

perusahaan MD Jaya Pengecoran Logam Ceper? 

4. Bagaimana gaya kepemimpinan, motivasi dan pengawasan kerja 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja di perusahaan MD Jaya 

Pengecoran Logam Ceper? 

 

F. TUJUAN PENELITIAN 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menguji pengaruhgaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 

di Perusahaan MD Jaya Pengecoran Logam Ceper 

2. Untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja di 

Perusahaan MD Jaya Pengecoran Logam Ceper 

3. Untuk menguji pengaruh pengawsan kerja terhadap kepuasan kerja di 

Perusahaan MD Jaya Pengecoran Logam Ceper 

4. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan 

pengawasan kerja terhadapkepuasan kerja di Perusahaan MD Jaya 

Pengecoran Logam Ceper 
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G. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan penulis ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan, wawasan, dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk 

penelitian yang sejenis pada masa mendatang 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan dari penulis untuk 

lebih mengetahui seberapa berpengaruhnya gayakepemimpinan, 

motivasi, dan pengawasan kerjaberpengaruh bagi kepuasan kerja 

karyawan. 

b. Bagi Instansi 

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh gayakepemimpinan, 

motivasi, dan pengawasan kerja berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja, yang mana dari hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan 

pertimbangan oleh perusahaan dalam meningkatkan kinerja 

karyawan supaya mempermudah langkahnya dalam mencapai 

tujuan organisasi. 
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c. Bagi Pembaca 

Memberikan bahan referensi penelitian kepada pembaca mengenai 

pengaruh gayakepemimpinan, motivasi, danpengawasan kerja 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

 

H. HIPOTESIS 

Keterangan: 

H1 : Pengaruh gayakepemimpinan terhadap kepuasan kerja. 

H2 : Pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja. 

H3 : Pengaruh pengawasan kerja terhadap kepuasan kerja. 

H4 :Pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan pengawasan kerja  

terhadap kepuasan kerja. 

 

I. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka disusunlah 

sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, alasan pemilihan 

judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat 

penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai kajian teori yang terdiri dari gaya 

kepemimpinan,motivasi, pengawasan kerja, dan kepuasan kerja. Selain itu 

juga menjelaskan mengenaipenelitian terdahulu,kerangka pemikiran. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai tempat dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan gambaran sejarah peruahaan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai karakteritik reponden, hasil uji instrumen, 

hasil uji analisis data 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan, 

simpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan pada perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 



69 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh gaya 

kepemimpinan, motivasi, dan pengawasan kerja terhadap kepuasan kerja 

di MD Jaya Pengecoran Logam Ceper dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan indentifikasi usia responden disimpulkan sebagian besar 

responden 25 tahun sampe 35 tahun sebanyak 22 orang atau 44%, 

2. Berdasarkan indentifikasi  jenis kelamin yang didominasi oleh laki-laki 

sebanyak 48 orang atau 96%. 

3.  Berdasarkan indentifikasi tingkat pendidikan sebagian besar SMP 

sebanyak 25orang atau 50%. 

4. Berdasarkan analisis korelasi diperoleh hasil output Variabel Gaya 

Kepemimpinan (X1) diperoleh sebesar 0,207 artinya gaya 

kepemimpinan berhubungan positif terhadap Kepuasan Kerja (Y), 

Hasil otput korelasi Motivasi (X2) diperoleh sebesar 0,282 artinya ada 

pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja (Y), Hasi output korelasi 

Pengawasan Kerja (X3) diperoleh 0,134 artinya ada pengaruh positif 

terhadap Kepuasan Kerja (Y). 

5. Berdasarkan analisis linier berganda dihasilkan persamaan 8,493+ 

0,207X1 + 0,282X2 + 0,134X3, Yang menunjukkan bahwa konstanta 

dalam pengujian ini sebesar 8,493 berarti apabila tanpa ada variabel 
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Gaya Kepemimpinan(X1), Motivasi(X2), dan Pengawasan Kerja(X3) 

akan terjadi peningkatan Kepuasan Kerja sebesar 8,493 satuan 

Kepuasan kerja. 

6. Variabel yang terdiri dari  Gaya Kepemimpinan(X1), Motivasi(X2), dan 

Pengawasan Kerja(X3) berpengaruh ssignifikan. Pada Variabel Gaya 

Kepemimpinan 0,207 satuan, Motivasi 0,282 satuan, Pengawasan 

Kerja 0,134 satuan dengan asumsi variabel bebas nya nol, sehingga 

jikadinaikkan satu satuan maka Kepuasan Kerja akan meningkat 

sebesar 0,207 untuk gaya kepemimpinan, 0,282 untuk motivasi, 0,134 

untuk pengawasan kerja yang baik di Perusahaan MD Jaya Pengecoran 

Logam Ceper akan membuat kepuasan kerja lebih meningkat. 

7. Berdasarkan pengujian uji T diketahui bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara gaya kepemimpinan,motivasi,dan pengawasan kerja 

terhadap kepuasan kerja di Perusahaan MD Jaya Pengecoran Logam 

Ceper, karena t hitung gaya kepemimpinan 2,159 >2,01290, t hitung 

motivasi 2,404  > 2,01290, t hitung pengawasan kerja 1,487< 2,01290. 

Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa gaya kepemimpinan, 

motivasi lebih dominan berpengaruh terhadap kepuasan kerja di 

Perusahaan MD Jaya Pengecran Logam Ceper,ini ditunjukkan dari 

tingkat signifikan pada uji t bahwa  gaya kepemimpinan, motivasi 

lebih besar daripada pengawasan kerja. 

8. Berdasarkan pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara Gaya kepemimpinan,Motivasi,dan Pengawasan kerja  
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terhadap Kepuasan kerja di MD Jaya Pengecoran Logam secara 

simultan, karena nilai signifikasi 0,000 < 0,05 dan F hitung = 7,933. 

Sehingga dapat disimpukan bahwa diterima. Yang berarti terdapat 

pengaruh X1,X2,X3 simultan terhadap Y. 

9. Berdasarkan Koefisien determinan (Adjusted R Square) sebesar 0,298 

atau 29,8% Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar presentase pengaruh variabel bebas Gaya 

Kepemimpinan (X1), Motivasi (X2), dan Pengawasan Kerja (X3) 

terhadap Kepuasan Kerja (Y) dan besarnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terkait dalam penelitian ini adalah 29,8% sedangkan 

sianya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. 

 

B. Saran 

1. Perusahaan agar lebih meningkatkan pengawasan kerja supaya dapat 

membantu karyawan meningkatkan kepuasan kerja saat  bersungguh-

sungguh dalam bekerja, dan mengurangi komunikasi antar karayawan 

saat bekerja. 

2. Karyawan yang datang tidak tepat waktu hendaknya diberi sanksi agar 

karyawan yang melanggar tidak mengulangi kesalahannya dan 

pimpinan lebih bersikap tegas dalam mengambil keputusan sehingga 

karyawan akan menghormati keputusannya tersebut. 
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