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 The Only Time You Should Ever Look Back is to see how far you go. 
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ABSTRAK 

 

ZELY PRIMA ADETIYAS, NIM : 172110001, PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN, KOMPENSASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN DI PT. SEKAR LIMA TEXTILE INDUSTRI. Skripsi, 

2021, Jurusan Ekonomi Manajemen, Universita Widya Dharma Klaten. 

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dalam mengikuti pendidikan Strata 

1 ( satu ) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Manjemen Universitas Widya 

Dharma Klaten maka mahasiwa diwajibkan melakukan penelitian ilmilah dalam 

format skripsi. Atas dasar tersebut peneliti mengambil topik pengaruh gaya 

kepemimpinan, kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. 

SEKAR LIMA TEXTILE INDUSTRI. 

Penelitian ini bertujuan : “ untuk memgetahui pengaruh gaya kepemimpinan, 

kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. SEKAR LIMA 

TEXTILE INDUSTRI.” Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan 

penyebaran angket kuesioner. Sedangkan uji instrumen penelitiannya melalui 

ujinvaliditas dan uji realiabilitas.  

Dari hasil analisa Berdasarkan perhitungan mengunakan Regresi Linear 

Berganda diperoleh hasil hasil hitung Y= 13.461 + 1.120 𝑋1+ 0.786 𝑋2+ 0.726 𝑋3+ 

e, dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Koefisien konstanta bernilai 

positif artinya ketika suatu perusahaan dalam meningkatkan Kinerja Karyawan untuk 

dapat mempertimbangkan tentang Gaya kepemimpinan, Kompensasi dan Motivasi 

Kerja untuk dapat meningkatkan Kinerja Karyawan sehingga apa yang diharapkan 

oleh perusahaan dapat tercapai. Hasil uji t hitung gaya kepemimpinan 2.843 , 

kompensasi 2.403 , motivasi kerja 2.835 yang artinya ketiganya secara parsial 

bersama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh 

variable Gaya kepemimpinan, kompensasi dan motivasi kerja hal itu terbukti dengan 

Membandingkan nilai f hitung dengan nilai f menurut tabel, bila f hitung lebih besar 

dari nilai f tabel (12.216 >2.77 ) , maka hipotesis alternative nilai ( Ha ) diterima, 

yang berarti bahwa variable gaya kepemimpinan, kompensasi dan motivasi kerja 

secara bersama-sama mempengaruhi positif dan signifikan variable kinerja 

karyawan. 

Kata kunci : Gaya Kepemimpinan, Kompensasi, Motivasi Kerja, Kinerja 

Karyawan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi, organisasi 

memerlukan sumber daya untuk dapat mencapainya. Sumber daya tersebut 

adalah sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya ilmu 

teknologi, dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan asset 

organisasi yang paling penting, dan membuat sumber daya lain dapat 

berkerja. Sumber daya lainnya tidak akan bekerja dan kurang bermanfaat 

dalam mencapai tujuan organisasi tanpa sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia dalam perusahaan terdiri dari pemimpin dan 

karyawan. Keduanya mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Setiap 

sumber daya manusia di dalam perusahaan berhubungan baik agar tercipta 

harmonisasi sumber daya manusia untuk dapat mencapai tujuan perusahaan 

dengan efektif dan dapat menciptakan keunggulan bersaing.  

Masalah utama sumber daya manusia yang patut mendapat perhatian 

organisasi adalah kinerja karyawan. Kinerja dianggap hal penting bagi 

organisasi karena keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi kinerja 

karyawan. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh 

karyawan dalam melakukan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Menurut Mangkunegaran ( 2000 ), faktor yang mempengaruhi 
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kinerja karyawan adalah kemampuan dan faktor motivasi. Setiap organisasi 

dan perusahaan berusaha meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai 

tujuan organisasi yang ditetapkan. Untuk meningkatkan kinerja karyawan 

berbagai cara dapat ditempuh misalnya pendidikan, pelatihan, pemberian 

kompensasi dan motivasi serta pemberian lingkungan kerja yang baik. Upaya 

peningkatan kinerja karyawan adalah tantangan yang paling serius 

dikarenakan kebrhasilan tercapainya tujuan serta serta kelangsungan hidup 

dalam perusahaan tergantung pada kualitas kinerja sumber daya yang ada 

didalamnya. Gaya kepemimpinan , komunikasi organisasi dan motivasi kerja 

adalah salah satu faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan ( Putu Sunarcaya, 2008 ). 

Menurut Widodo ( 2006 ), Kinerja karyawan adalah hal yang penting 

untuk diperhatikan organisasi, karena dapat dipengaruhi tercapainya tujuan 

dan kemajuan organisasi dalam suatu persaingan global yang sering berubah-

ubah. Kinerja merupakan melakukan sesuatu kegiatan serta 

menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang 

diharapkan. Kinerja yang baik dapat dilihat dari hasil yang didapat, sesuai 

standar yang ditetapkan. 

Faktor – faktor negatif yang dapat menurunkan kinerja karyawan 

adalah menurunnya kegiatan karyawan untuk mencapai prestasi kerja, 

kurangnya ketetapan waktu dalam penyelesaian pekerjaan sehingga kurang 
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menaati peraturan, pengaruh yang berasal dari lingkungannya, teman kerja 

yang juga mengalami penurunan semengat dan tidak ada contoh yang dapat 

dijadikan acuan dalam pencapaian prestasi kerja yang baik. Peran seorang 

pemimpin dalam membangun semangat kebawahannya bekerja untuk 

mencapai tujuan perusahaan bekerja menjadi sangat penting untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

Pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola 

dengan baik bawahannya, karenanya seorang pemimpin akan sangat 

mempengaruhi keberhasilan organisasi dlam mencapai tujuannya. Menurut 

Nawawi ( 2003 ), Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih 

dan dipergunakan pemimpin dalam memperngaruhi pikiran, perasaan, sikap 

dan perilaku para anggota organisasi dibawahnnya. 

Bagi perusahaan penelitian kinerja sangat berguna untuk menilai 

kuantitas, kualitas, efisiensi perubahan, kinerja karyawan yang optimal sangat 

dibutuhkan untuk meninggkatkan produktivitas dan menjaga kelangsungan 

hidup perusahaan ini. Menurut Dharma ( 2005 ) menetapkan cara untuk 

mengukur pelaksanaan kegiatan, banyak cara pengukuran yang dapat 

digunakan dengan cara pengukuran  kuantitas, kualitas, dan ketetapan waktu. 

Setiap perusahhan tidak akan pernah luput dari hal pemberian balas jasa atau 

kompensasi yang merupakan salah satu maslaah penting dalam hal pekerjaan, 

karena untuk meningkatkan kinerja karyawan perlu akan pemenuhan 
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konpensasi untuk mendukung karyawan. Maka akan dapat membuahkan hasil 

kerja yang baik sekaligus berkualitas dari pekrjaan yang dilaksanankannya.  

Tidak hanya gaya kepemimpinan dan kompensasi yang didapatkan 

oleh karyawan yang perlu diperhatikan oleh perusahan guna meningkatkan 

kinerja karyawan tetapi perusahaan juga harus memperhatikan faktor 

motivasi. Kurangnya motivasi kinerja pada karyawan dapat membuat suasana 

kerja menjadi kurang kondusif. Dengan adanya motivasi dapat mendorong 

karyawan tekun, displin dalam bekerja sehingga tujuan dalamm perusahaan 

dapat tercapai.  Motivasi adalah keadaan dalam pribasi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu untuk 

mencapai tujuan ( Handoko , 2001 ). 

Pada masa sekarang permasalahan manusia semakin kompleks dan 

rumit hal ini disebabkan karena sangat hetrogennya manusia dari sifatnya, 

kecerdasannya dan juga kebutuhannya. Semua jajaran yang terdapat dalam 

organisasi perusahaan wajib memperhatiikan dan menaruh perhatian penuh 

terhadap pengelolaan sumber daya manusia. Agar sumber daya manusia 

berjalan dengan efektif mengharuskan para pemimpin untuk menemukan cara 

terbaik untuk memperkerjakan sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan 

dan meningkatkan kinerja perusahaan. Perusaahan digolongkan berhasil jika 

dapat meningkatkan kinerja karyawan akan tetapi ini tergantung terhadap 

kinerja karyawan tersebut apakah sudah efektif. Oleh karena itu penulis 
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dalam melakukan penelitian skripsi ini mengambil judul : Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. SEKAR LIMA TEXTILE INDUSTRI. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Berdasarkan uraian diatas tentang gaya kepemimpinan, kompensasi 

dan motivasi kerja dengan kinerja karyawan bahwa penelitian ini dilakukan 

untuk mengatuhi pengaruh gaya kepemimpinan, kompensasi dan motivasi 

karyawan terhadap kinerja karyawan  dalam organisasi. Adapun alasan 

penulis untuk memilih judul penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan Gaya kepemimpinan yang baik serta kompensasi yang sesuai 

dan pemberiaan Motivasi kerja akan dapat mempengaruhi Kinerja 

Karyawan dalam bekerja atau melaksanankan tugasnya. 

2. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di PT. SEKAR LIMA 

TEXTILE INDUSTRI karena dekar dengfan tempat tinggal penulis 

sehingga dapat menghemat waktu dalam melakukan penelitian. 

3. Penulis tertarik dengan aspek-aspek gaya kepemimpinan, kompensasi dan 

motivasi pada PT. SEKAR LIMA TEXTILE INDUSTRI sehingga 

mampu mempengaruhi kinerja karyawan. 
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C. Penegasan Judul 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dulu peneliti harus 

mengetahui maksud arti judul. Dengan melakukan konsep penelitian 

diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam pemecahan masalah. Konsep yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia merupakam  rancangan sistem 

formal dalam organisasi dalam memastikan pengunaan jasa atau bakat 

manusia berjalan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan 

organisasi atau perusahaan. Baik perusahaan tersebut perusahaan 

besar yang memiliki ribuan karyawan atau nirlaba kecil dengan 

puluhan tenaga kerja. 

b. Gaya Kepemipinan  

Gaya kepemimpinan merupakan pola tingkah laku yang dirancang 

untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat memaksimalkan 

kinerjanya sehingga kinerja organisasi dan tujuan perusahaan dapat 

berjalan maksimal. 

c. Kompensasi  

Kompensasi merupakan penghargaan atau ganjaran dan dapat 

didenfinikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan 
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kepada karywan sebagai balas jasa atas konstribusi yang mereka 

berikan kepada organisasi.( Pangabean, 2002 ) 

d. Motivasi Kerja  

Motivasi kerja adalah dorongan atau semangat yang timbul dalam diri 

seseorang untuk melakukan sesuatu atau bekerja, karena ada 

rangsangan yang berasal dari luar yang mempengaruhi baik itu dari 

atasan serta adanya dasar untuk memenuhi kebutuhan dan rasa puas, 

serta memenuhi tanggung jawab atas tugas yang diberikan dan 

dilakukan dalam organisasi atau perusahaan. 

e. Kinerja Karyawan 

Kinerja merupakan hasil kerja baik itu secara kualitas maupun 

kuantitas yang telah dicapai karyawan, dalam menjalankan tugas 

sesuai tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi, hasil kerja 

disesuaikan oleh apa yang diharapkan oleh organisasi, melalui standar 

yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Berhasil atau 

tidaknya kinerjayang dicapai organisasi tersebut di pengaruhi kinerja 

karyawan secara individual maupun berkelompok. Semakin baik 

kinerja karyawan semakin baik organisasi. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukan diatas, maka 

permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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1) Bagaimana variable Gaya Kepemimpinan ( 𝑋1 ) berpengaruh terhadap 

Kinerja Karyawan ( Y ) atau secara parsial terhadap PT. Sekar Lima 

Textile Industri ? 

2) Bagaimana variable Kompensasi ( 𝑋2 ) berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan ( Y ) atau secara parsial terhadap PT. Sekar Lima Textile 

Industri ? 

3) Bagaimana variable Motivasi Kerja ( 𝑋3 ) berpengaruh terhadap 

Kinerja Karyawan ( Y ) atau secara parsial terhadap PT. Sekar Lima 

Textile Industri ? 

4) Bagaimana pengaruh variable Gaya Kepemimpinan ( 𝑋1 ), 

Kompensasi ( 𝑋2 ) dan Motivasi Kerja ( 𝑋3 ) terhadap Kinerja 

Karyawan ( Y ) atau secara simultan pada PT. Sekar Lima Textile 

Industri ? 

E. Batasan Penelitian  

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya, maka 

dikemukakan pembatasan masalah penelitian sebagai berikut : 

1) Bentuk Gaya kepemimpianan, Kompensasi dan Motivasi kerja yang 

diberikan kepada karyawan PT. Sekar Lima Textile Industri. 

2) Pengaruh Gaya kepemimpinan, Kompensasi dan Motovasi kerja 

terhadap Kinerja Karyawan PT. Sekar Lima Textile Industri. 
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F. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah : 

1) Manfaat Teoritis  

a. Untuk menambah teori-teori yang telah ada sehubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

b. Sebagai bahan untuk menanbah wacana pustaka, baik ditingkat 

fakultas atau universitas. 

2) Manfaat Praktis  

Diharapkan dapat memberikan konstribusi praktis bagi organisasi 

khususnya PT. Sekar Lima Textile Industri, agara pemimpinnya aatau 

manager melakukan gaya kepemimpinan, kompensasi yang sesuai serta 

memotivasi bawahannya dalam rangka meningkatkan kinerja 

bawahannya. 

G. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan 

diatas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hedak dicapai dalam pemelitian 

ini. Adapun tujuan yang dicapai, sebagi berikut : 

1) Untuk menguji sejauh mana pengaruh Gaya Kepemimpinan ( 𝑋1 ) 

terhadap Kinerja Karyawan ( Y ) secara parsial pada PT. Sekar Lima 

Textile Industri.  
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2) Untuk menguji sejauh mana pengaruh Konpensasi ( 𝑋2 ) terhadap 

Kinerja Karyawan ( Y ) secara parsila pada  PT. Sekar Lima Textile 

Industri. 

3) Untuk  menguji sejauh mana pengaruh Motivasi Kerja ( 𝑋3 ) terhadap 

Kinerja Karyawan secara parsial pada PT. Sekar Lima Textile 

Industri.  

4) Untuk menguji sejauh mana pengaruh Gaya Kepemimpinan ( 𝑋1 ), 

Kompensasi ( 𝑋2 ) dan Motivasi Kerja ( 𝑋3 ) terhadap Kinerja 

Karyawan ( Y ) atau secara simultan pada PT. Sekar Lima Textile 

Industri. 

H. Kerangka Penelitian 
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 Keterangan : 

 Berdasarkan kerangka pemilkiran diatas, disebutkan bahwa terdapat 

variable Gaya Kepemimpinan. Kompensasi dan Motivasi Kerja yang secara 

bersama berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. Dimana Gaya 

kepemimpinan memiliki peranan penting dalam perusahaan. Apabila 

penerapan Gaya Kepemimpinan untuk mengelola dengan baik 

bawahannya, karenanya seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi 

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.  

Kompensasi juga dapat membuat kinerja karyawan menjadi lebih baik dan 

dapat meningkatkan produksi oleh karyawan. Motivasi kerja juga berperan 

penting dalam meningkatkan kinerja karyawan karena dapat menimbulkan 

sifat positif dan semangat kerja yang baik dalam meningkatkan kinerja 

karyawan.  

I. Hipotesis   

Menurut Suharsimi Arikunto ( 1998 ), Hipotesis merupakan suatu 

jawaban yang bersifat sementrara terhadap permasalahan penelitian sampai 

bukti data yang terkumpul. Berdasarkan masalah pokok yang dikemukakan  
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diatas, berikut disajikan hipotesis sebagai jawaban atau dugaan sementara 

dalam penelitiian ini, yaitu sebagai berikut :  

1. Diduga Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Sekar Lima Textile Industri. 

2. Diduga Konpensasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT. Sekar Lima Textile Industri. 

3. Diduga Motivasi Kerja berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap  Kinerja Karyawan pada PT. Sekar Lima Textile Industri. 

4. Diduga Gaya kepemimpinan, Kompensasi dan Motivasi kerja secara 

simultan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Sekar Lima Industri. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penilitian dan perhitungan data yang dilakukan oleh penulis, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan perhitungan mengunakan Regresi Linear Berganda diperoleh hasil 

hasil hitung Y= 13.461 + 1.120 𝑋1+ 0.786 𝑋2+ 0.726 𝑋3+ e, dari persamaan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Koefisien konstanta bernilai positif artinya 

ketika suatu perusahaan dalam meningkatkan Kinerja Karyawan untuk dapat 

mempertimbangkan tentang Gaya kepemimpinan, Kompensasi dan Motivasi 

Kerja untuk dapat meningkatkan Kinerja Karyawan sehingga apa yang 

diharapkan oleh perusahaan dapat tercapai.. 

2. Berdasarkan penelitian dan perhitungan data tentang gaya kepemimpinan dapat 

disimpulkan bawah dengan  membandingkan nilai t hitung dengan titik kritis 

menurut t tabel ( 2.843 > 1.672), bila nilai t hitung lebih tinggi dibandingkan t 

tabel maka hipotesis alternative ( Ha ) diterima dan 𝐻𝑜 ditolak  yang berarti 

bahwa suatu variable Gaya Kepemimpinan secara positif dan signifikan 

berpengaruh terhadap variable kinerja karyawan. 

3. Sedangkan dengan Membandingkan nilai t hitung dengan titik kritis menurut t 

tabel ( 2.403 > 2.003 ), bila nilai t hitung lebih tinggi dibandingkan t tabel maka 

hipotesis alternative ( Ha ) diterima yang berarti bahwa variable Kompensasi 

secara signifikan dan positif mempengaruhi variable Kinerja Karyawan. 



54 

 

 

4. Dan dengan juga Membandingkan nilai t hitung dengan titik kritis menurut t 

tabel ( 2.385 > 2.003 ), bila nilai t hitung lebih tinggi dibandingkan t tabel maka 

hipotesis alternative ( Ha ) diterima yang berarti bahwa variable Motivasi kerja 

secara signifikan dan positif mempengaruhi variable Kinerja Karyawan. 

5. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh variable Gaya kepemimpinan, kompensasi 

dan motivasi kerja hal itu terbukti dengan Membandingkan nilai f hitung dengan 

nilai f menurut tabel, bila f hitung lebih besar dari nilai f tabel (12.216 >2.77 ) , 

maka hipotesis alternative nilai ( Ha ) diterima, yang berarti bahwa variable 

gaya kepemimpinan, kompensasi dan motivasi kerja secara bersama-sama 

mempengaruhi positif dan signifikan variable kinerja karyawan. 

B. SARAN 

Dari hasil analisa data dan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut :  

1. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap secara positif  dan signifikan terhadap  

kinerja karyawan. Dalam hal ini gaya kepemimpinan yang baik merupakan peran 

pimpinan memberikan peran yang cukup penting dalam meningkatikan kinerja 

karyawan. Oleh karena itu pempimpin diharapkan memberikan perhatian khusus 

pada karyawandan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dia emban.  

2. Perlu adanya penilaian kinerja yang dilakukan secara berkala untuk mengetahuhi 

bagaimana kinerja karyawan serta dapat mengetahui apakah kompensasi yang 

diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan karyawan dan sesuai dengan 

kinerjanya. 
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3. Untuk meningkatkan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan cara memberi 

motivasi bagi pegawai agar semangat bekerja sehungga apa yang diharapkan oleh 

perusahaan dapat tercapai dengan baik.  
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