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MOTTO 

 

 

 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 

sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 

kepada Tuhanmulah engkau berharap”. (QS. Al-Insyirah, 6-8) 

 Kesuksesan tidak akan bertahan lama jika dicapai dengan jalan pintas. 

 

 Memulai dengan penuh Keyakinan 

Menjalankan dengan penuh Keiklasan 

Menyelesaikan dengan penuh Kebahagiaan 
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ABSTRAK 

 
 

Ratih Kurnia Hapsari, 1621100091 "PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN 

DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS 

PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KLATEN" JURUSAN MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN, 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dan menganalisis pengaruh 

antara variabel gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan unit yang diteliti adalah pegawai yang ada pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. Penelitian ini termasuk penelitian populasi 

dengan jumlah populasi 30 orang pegawai. Kuesioner diuji validitas dan realibilitas 

setelah melakukan pengumpulan data penelitian. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan (X1) tidak berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai (Y) yang ditunjukkan dengan nilai t hitung 0,835 < t tabel 

2,052 dan tingkat signifikan sebesar 0,411 > 0,05. Motivasi kerja (X2) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan nilai t 

hitung 2,145 > t tabel 2,052 dan nilai signifikan sebesar 0,041 < 0,05. Gaya 

kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

kinerja pegawaiyang ditunjukkan dengan nilai F hitung 11,416 > F tabel 3,34 

dengan taraf signifikasi 0,000 < 0,05. 

 
 

Kata kunci : gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kinerja pegawai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemampuan suatu perusahaan/instansi untuk berkembang sangat 

tergantung pada kemampuan sumber daya manusia. Adapun bentuk dan tujuan 

suatu organisasi didirikan berdasarkan visi untuk kepentingan bersama, dan 

dalam pelaksanaan misinya akan diurus oleh anggota organisasi. Untuk 

memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada organisasi dan 

melaksanakan tugas-tugas kerja dalam kerangka kerja yang terarah perlu 

adanya tenaga kerja atau pegawai yang berkualitas. Tanpa adanya tenaga kerja 

atau pegawai mustahil tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. 

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya yang 

memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang baik dalam 

bekerja. Oleh karena itu organisasi perlu mengambil langkah agar dapat 

mengembangkan dan meningkatkan kinerja pegawai. Pegawai diharapkan 

selalu mengasah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan agar lebih baik 

sesuai dengan tuntutan zaman serta dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam 

organisasi tersebut. Penekanan kinerja dapat bersifat jangka panjang maupun 

jangka pendek, juga dapat pada tingkat individu, kelompok maupun organisasi. 

Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang dirancang untuk 

menghubungkan tujuan organisasi dan tujuan kelompok. Kinerja juga dapat 
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merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan oleh 

seseorang dalam kurun waktu tertentu. 

Dalam pencapaian tujuan organisasi, banyak unsur-unsur yang menjadi 

hal penting dalam pemenuhan, diantaranya adalah unsur kepemimpinan dan 

motivasi kerja. Sumber daya manusia yang telah tersedia jika tidak dikelola 

dengan baik maka tidak akan memperoleh tujuan yang telah direncanakan, 

sehingga peranan pemimpin sangat penting agar dapat mempergunakan 

wewenang dan gaya kepemimpinan untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya 

menurut arep & tanjung (2002 : 235) menerangkan bahwa kepemimpinan 

adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain yang bebeda-

beda menuju pencapaian tujuan tertentu. Jadi seorang pemimpin harus mampu 

mempengaruhi bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif 

sesuai dengan perintah, seorang pemimpin yang ideal harus memiliki gaya 

kepemimpinan yang baik. Seorang pemimpin sangat perlu memperhatikan gaya 

kepemimpinan dalam mengarahkan kegiatan anggota kelompoknya serta 

mengkoordinasikan tujuan organisasi agar keduanya tercapai. 

Motivasi kerja menurut Suwanto dan Donni Juni Priansa (2011 : 171) 

menyatakan motivasi berasal dari kata latin (movere) yang berarti dorongan, 

daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau 

perbuatan. Motivasi mempersoalkan cara mengarahkan daya dan potensi 

bawahan agar mau bekerja secara produktif dalam mencapai dan mewujudkan 
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tujuan yang telah ditentukan. Motivasi yang ada pada seseorang merupakan 

kekuatan, suatu perilaku yang baik dalam mencapai kepuasan diri dan mengarah 

dengan positif mendekati objek yang menjadi tujuan. Dengan motivasi yang 

tinggi, pegawai akan bekerja lebih giat dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Sebaliknya jika motivasi kerja rendah maka pegawai tidak mempunyai 

semangat bekerja, mudah menyerah, dan kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah. Disinilah pentingnya pegawai yang profesional mampu memberikan 

pelayanan dengan baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Kinerja suatu organisasi tidak dapat berhasil atau tidak dapat tercapai 

dengan baik, hal ini disebabkan karena setiap pegawai dalam suatu organisasi 

belum menyumbangkan tenaga dan kemampuannya sesuai kebutuhan oranisasi 

dan pemimpin belum mengetahui bagaimana cara mengukur tingkat sumbangan 

tenaga kerja dalam bentuk kinerja pegawai serta belum mengetahui kapan 

kinerja pegawai harus dinilai sehingga pegawai tidak bekerja secara optimal 

(Suyadi prawiro sentoso 1999 : 5). 

Kinerja pegawai merupakan hasil dari persepsi mereka tentang 

pekerjaan mereka. Berdasarkan beberapa faktor di lingkungan kerja seperti, 

kondisi kerja yang dialami pegawai, kebijakan prosedur, gaya kepemimpinan, 

hubungan kerja, dan tunjangan tambahan.  

Dinas pekerjaan umum (DPU) Kabupaten Klaten merupakan Dinas 

yang berada dibawah pemerintahan kabupaten klaten yang mengusulkan, 
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merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi setiap pembangunan 

pemerintah. Berdasarkan pengamatan awal dan wawacara kepada salah satu 

pegawai bagian pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Klaten, 

bahwa setiap pegawai yang hadir harus segera mengisi daftar hadir dengan 

mengunakan Finger Print. Pemimpin masih belum mengerakkan semangat 

kerja pegawai secara keseluruhan, pengawasan yang diberikan oleh pemimpin 

masih rendah dan perhatian yang diberikan pemimpin kepada pegawai masih 

belum sesuai dengan apa yang diharapkan pegawai. Selain itu, motivasi kerja 

para pegawai masi belum sesuai dengan harapan pegawai, sebagian kecil 

pegawai jika tidak ada pekerjaan dikantor ada yang bolos kerja, ada pegawai 

yang datang terlambat, masih ada pegawai yang belum serius dalam bekerja dan 

sebagian kinerja pegawai masi belum sesuai dengan harapan dan tujuan 

organisasi. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul penulisan 

dengan judul “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI 

KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PEKERJAAN UMUM 

KABUPATEN KLATEN”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Pemilihan judul yang dilakukan penulis seperti yang tercantum dalam 

skripsi ini didasari oleh alasan : 
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1. Alasan Obyektif 

Penulis ingin mengetahui Gaya Kepemimpinan pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Klaten karena gaya kepemimpinan merupakan variabel 

penting dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai. 

2. Alasan Subyektif 

Penulis ingin memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja 

pegawai jika didalam perusahaan tersebut terdapat gaya kepemimpinan dan 

motivasi kerja. 

 

C. Penegasan Judul 

Dalam rangka menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap 

variable-variabel yang digunakan dalam penelitian, maka berikut ini 

disampaikan penegasan terhadap variable-variabel yang terdapat pada judul 

penelitian ini. 

1. Gaya Kepemimpinan 

Gaya Kepemimpinan menurut (Nurkolis 2006 : 167) adalah pola tingkah 

laku yang lebih disukai oleh seorang pimpinan dalam proses mengarahkan 

dan mempengaruhi para pekerja. 

2. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan 

kerja. Oleh sebab itu, motivasi kerja dalam psikologi biasa disebut 
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pendorong semangat kerja. Kuat dan lemahnya motivasi kerja seorang 

tenaga kerja ikut menentukan besar kecilnya prestasi. (Anoraga, 2009). 

3. Kinerja Pegawai 

Moeheriono (Rosyida 2010 : 11) Dalam bukunya menyimpulkan pengertian 

kinerja pegawai atau defisi kinerja atau performance sebagai hasil kinerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu 

organisasi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sesuai dengan 

kewewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, serta untuk 

menghindari perluasan permasalahan yang akan diteliti, maka dengan 

keterbatasan yang ada, peneliti membatasi pokok-pokok permasalahan dan 

objek dari penelitian ini. Peneliti hanya menguji gaya kepemimpinan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Klaten. 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah 

pada penelitian yaitu : 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten? 

3. Apakah pengaruh antara gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja 

pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitin 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. 

2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. 

3. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap 

kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. 
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G. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Instansi/ perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi instansi dalam 

meningkatkan kinerja pegawai dengan memperbaiki gaya kepemimpinan 

dari pemimpin dan meningkatkan motivasi kerja.  

2. Bagi Pegawai 

Untuk memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi internal 

pegawai Dinas Pekerjaan Umum mengelola sumber daya manusia terkait 

permasalahan yang berhubungan dengan pengaruh gaya kepemimpinan, 

motivasi kerja dan kinerja pegawai. 

3. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan baru bagi penulis mengenai 

pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. 

Dan untuk membuktikan secara ilmiah bagaimana pengaruh gaya 

kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. 
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H. Hipotesis 

Hipotesis identik pengertiannya dengan dugaan awal yang bersifat 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H1: Diduga ada pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. 

H2 : Diduga ada pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. 

H3 : Diduga ada pengaruh antara gaya kepemimpinan dan motivasi kerja 

  terhadap kinerja pegawai. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian tentang “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN 

MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS 

PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KLATEN” disususun berdasarkan 

sistematika penulisan skripsi sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, alasan pemilihan 

judul, penegasan judul, pembatasan permasalahan, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, hipotesis. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pengartian Sumber Daya Manusia, pengertian gaya kepemimpinan, pengertian 

motivasi kerja dan pengertian kinerja pegawai, kerangka berfikir, dan penelitian 

terdahulu. 
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BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, jenis data dan 

sumber data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan uji hipotesis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Dalam hal ini penulis menyajikan hasil penelitian yang dilengkapi tabel. Bagian 

pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, mengintreprestasikan 

penemuan secara logis. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dipaparkan dari hasil pembahasan yang dilakukan pada bab-bab 

diatas, kemudian memberikan saran yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

instansi yang diteliti. 



 
 

65 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan data primer yang diperoleh dari penyelesaian maka dilakukan 

pengujian validitas dan realibilitas yaitu untuk mengetahui bahwa jawaban 

responden terhadap kuesioner dari waktu ke waktu. Hasil dari uji validitas 

dan realibitas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dari kuesioner 

dalam setiap variabel yaitu valid dan reliabel. 

2. Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai, dapat 

dilihat dari nilai significant tabel output, diketahui nilai Sig. (2-tailed) 

antara Gaya Kepemimpinan (X1) dan Kinerja Pegawai (Y) adalah sebesar 

0,000 < 0,05 dan r hitung sebesar 0,603 > r tabel 0,361 yang berarti terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara Gaya kepemimpinan dengan Kinerja 

Pegawai. Selanjutnya hubungan antara Motivasi Kerja (X2) dengan Kinerja 

Pegawai (Y) memiliki nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05 dan t hitung 

0,666 > t tabel 0,361 yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara Motivasi Kerja dengan Kinerja Pegawai. 

3. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum 
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Kab. Klaten dapat ditarik kesimpulan : Y = 7,263 + 0,187 X₁ + 0,470 X₂. 

Hasil analisis tersebut diinterprestasikan sebagai berikut : 

 Konstanta sebesar 7,263 berarti apabila gaya kepemimpinan (X1) dan 

motivasi kerja (X2) nilainya 0, kinerja pegawai mempunyai nilai sebesar 

7,263 satuan. 

 Koefesien regresi variabel gaya kepemimpinan (X1) sebesar 0,184 

berarti variabel gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja pegawai 

sebesar 0,184 satuan gaya kepemimpinan atau berpengaruh positif 

yang artinya jika gaya kepemimpinan ditingkatkan satu satuan, maka 

kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,184 satuan kinerja pegawai. 

dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. 

 Koefesien regresi variabel motivasi keja (X2) sebesar 0,470 berarti 

variabel motivasi kerja mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 0,470 

satuan motivasi kerja atau berpengaruh positif yang artinya jika 

motivasi kerja ditingkatkan satu satuan saja maka kinerja pegawai akan 

meningkat 0,470 satuan kinerja pegawai. Dengan asumsi variabel 

independen lainnya bernilai tetap. 

4. Dari hasil estimasi yang dilakukan secara persial variabel gaya 

kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pekerjaan Umum kabupaten klaten. Hal ini di buktikan dengan nilai 

signifikasi untuk pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai
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adalah sebesar 0,411 > 0,05 dan nilai thitung 0,835 < ttabel 2,052, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Hο diterima dan H₁ ditolak yang berarti tidak 

terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan (X1) terhadap kinerja 

pegawai (Y). 

5. Dari hasil estimasi yang dilakukan secara persial variabel moivasi kerja 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum kabupaten 

Klaten. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikasi untuk pengaruh motivasi 

kerja terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 0,041 < 0,05 nilai signifikasi 

tersebut di bawah 0,05. Dan t hitung sebesar 2,145 > t tabel sebesar 2.052. 

sehingga dapat disimpulkan H₂ diterima dan Hο ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh positif dan signifikan dari tingkat motivasi kerja (X2) 

terhadap kinerja pegawai (Y). 

6. Variabel gaya kepemimpinan dan motivasi kerja secara bersama sama 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum kabupaten 

Klaten Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai F hitung 11,416 > T tabel 

3,34 dengan taraf signifikasi 0,000 < 0,05 maka Hₒ ditolak dan H₃ diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan dan motivasi kerja 

secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Pekerjaan Umum kabupaten klaten. 
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B. Saran  

Dari hasil kesimpulan yang telah dilakukan maka masih banyaknya kekurangan 

dalam laporan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan : 

1. Bagi Perusahaan : 

a. Di harap pemimpin meningkatkan motivasi kerja untuk lebih 

meningkatkan kinerja pegawai. 

b. Ada baiknya motivasi kerja kepada pegawai dapat ditingkatkan lagi 

agar kinerja pegawai dapat meningkat lagi. 

c. Hendaknya seorang pemimpin lebih memperhatikan sikap maupun 

tindakan yang diterapkan oleh seorang pemimpin ketika ia mencoba 

mempengaruhi kinerja bawahannya, sehingga berpengaruh terhadap 

gaya kepemimpinan dan berakibat meningkkatnya kinerja pegawai. 

2. Bagi peneliti selanjutnya : 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi perbandingan untuk melakukan 

penelitian yang sama dimasa-masa yang akan datang, dan diharapkan 

peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang mempengaruhi 

kinerja pegawai yang belum diungkapkan dalam penelitian ini.
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