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Motto 

 

▪ Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles) 

▪ Hanya kebodohan meremehkan pendidikan (P.Syrus) 

▪ Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. (Lessing) 

▪ Keajaiban adalah nama lain dari kerja keras kita sendiri. 

▪ Tidak ada yang bisa merubah nasib manusia, kecuali kehendak tuhan yang maha 

kuasa dan usaha dari manusia itu sendiri 
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ABSTRAK 

 

FINDA KAROLIN, 1221103430, “PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN DAN PEMBERIAN MOTIVASI TERHADAP UPAYA 

PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN 

KONVEKSI FAJAR BAHAGIA TEMPURSARI KLATEN”, Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. 

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir selama mengikuti pendidikan Strata 1 

(S1) pada Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten maka 

mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian ilmiah dalam format skripsi. Atas 

dasar ini peneliti mengambil topik Pengaruh gaya kepemimpinan dan pemberian 

motivasi terhadap upaya peningkatan kinerja karyawan pada perusahaan konveksi 

fajar bahagia tempursari klaten. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

peningkatan kinerja karyawan pada perusahaan konveksi fajar bahagia tempursari 

klaten, bagaimana pengaruh motivasi terhadap peningkatan kinerja karyawan pada 

perusahaan konveksi fajar bahagia tempursari klaten dan bagaimana pengaruh 

gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap peningkatan kinerja karyawan pada 

perusahaan konveksi fajar bahagia tempursari klaten. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya 

kepemimpinan (X1) dan motivasi (X2) terhadap kinerja karyawan (Y). Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer. Rumus 

yang digunakan dalam pengumpulan data adalah korelasi yang hasilnya untuk 

gaya kepemimpinan adalah thitung > ttabel yaitu 2,672 > 2,048 dan hasil uji korelasi 

motivasi  adalah thitung > ttabel yaitu 2,985 > 2,048  dengan persamaan regresi Y = 

ao+b1X1+b2X2 maka didapat Y = 4,698 + 0,313X1 + 0,563X2 dan uji signifikasi 

ialah Fhitung > Ftabel maka 5,929 > 3,340 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesa diterima atau terbukti bahwa ada pengaruh positif secara komprehensif  

maupun parsial yang signifikan antara gaya kepemimpinan dan pemberian 

motivasi terhadap upaya peningkatan kinerja karyawan pada perusahaan konveksi 

fajar bahagia tempursari klaten. Dan variabel motivasi yang paling dominan 

berpengaruh. 

 

Kata kunci : gaya kepemimpinan, pemberian motivasi dan kinerja 

         karyawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam suatu sistem operasi perusahaan, potensi Sumber Daya Manusia 

pada hakekatnya merupakan salah satu modal dan memegang suatu peran 

yangg paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu 

perusahaan perlu mengelola Sumber Daya Manusia  sebaik mungkin. Sebab 

kunci sukses suatu perusahaan bukan hanya pada keunggulan teknologi dan 

tersedianya dana saja. Tapi faktor manusia merupakan faktor yang terpenting 

pula.(J. Ravianto, 1986).Di hampir semua perusahaan yang ada, pegawai 

merupakan asset penting yang wajib mereka jaga.Oleh karena itu bagi 

perusahaan yang mengandalkan kinerja karyawan di perusahaannya, maka 

perusahaan tersebut dituntut untuk mampu mengoptimalkan kinerja 

pegawainya. Salah satu pendekatan dalam  upaya meningkatkan hal tersebut 

dapat dilakukan melalui praktek kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang 

handal dan pemberian motivasi yang saling menguntungkan kedua belah 

pihak, baik perusahaan dan karyawannya. 

Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya 

mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya 

dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang 

mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai 

tujuan bersama.Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam 
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menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai 

tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. 

Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-

orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, 

dan kerjasama secara royal untuk menyelesaikan tugas (Field Manual 22-

100).Kepemimpinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan upaya 

meningkatkan kinerja karyawan, karena keberhasilan seorang pemimpin 

dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sangat tergantung kepada kewibawaan, dan juga pemimpin itu di dalam 

menciptakan semangat didalam diri setiap orang bawahan, kolega maupun 

atasan pemimpin itu sendiri. Kurang adanya peranan kepemimpinan dalam 

menciptakan komunikasi yang harmonis serta memberikan pembinaan 

pegawai, akan menyebabkan tingkat kinerja  pegawai rendah. Demikian 

halnya dengan kurangnya semangat pegawai seperti tidak disiplin masuk 

kerja, malas-malasan dalam bekerja akan menyebabkan produktivitas pegawai 

rendah. 

Praktek kepemimpinan atau gaya kepemimpinan dan pemberian 

motivasi  yang baik dapat juga menunjang keberhasilan suatu perusahaan 

dalam mencapai tujuannya. Sebab melalui adanya dua faktor tersebut akan 

menciptakan kinerja karyawan karyawan yang tinggi sehingga menunjang 

keberhasilan perusahaan.Oleh karena itu perkembangan mutu Sumber Daya 

Manusia semakin penting keberadaannya.Hal ini mengingat bahwa 

perusahaan yang mempekerjakan Sumber Daya Manusia, menginginkan suatu 
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hasil dan manfaat yang baik dan dapat mengikuti perubahan dan 

perkembangan yang terjadi dalam perusahaan. 

Setiap perusahaan selalu menginginkan kinerja karyawan dari setiap 

karyawannya meningkat. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus 

memberikan praktek kepemimpinan atau gaya kepemimpinan dan pemberian 

motivasi yang baik kepada seluruh karyawannya agar dapat mencapai prestasi 

kerja dan meningkatkan kinerja karyawan.Dalam melakukan upaya 

peningkatan kinerja karyawan pada perusahaan Konveksi Fajar Bahagia telah 

menetapkan beberapa upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

karyawannya.Adapun upaya tersebut dengan memberikan beberapa fasilitas-

fasilitas kerja yang sangat menunjang dalam meningkatkan produktivitas 

kepada seluruh karyawanya.Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi pakaian kerja, 

jaminan makan, rekreasi, tempat ibadah, tunjangan hari raya, ruang 

pengobatan, asuransi, gaji, bonus, upah lembur dan sebagainya.Semua itu 

diberikan oleh perusahaan, agar seluruh karyawan yang bekerja di dalamnya 

benar-benar terjamin sekaligus dapat menciptakan suatu motivasi yang baik 

guna mencapai peningkatan kinerja karyawan. 

Mengingat kinerja pegawai memiliki peran yang penting dan strategis 

dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan, khususnya 

bagi perusahaan Konveksi Fajar Bahagia maka penelitian mengenai kinerja 

karyawan di perusahaan tersebut baik secara teoritis maupun praktis menarik 

untuk dilakukan. Peran penting kinerja pegawai tersebut memotivasi 

dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi :Pengaruh Gaya Kepemimpinan 
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dan Pemberian Motivasi Terhadap Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan 

Pada Perusahaan Konveksi Fajar Bahagia Tempursari Klaten. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Subyektif 

a. Penulis ingin mengetahui dan memberikan informasi kepada public 

mengenai Gaya Kepemimpinan dan Pemberian Motivasi Terhadap 

Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan pada perusahaan Konveksi 

Fajar Bahagaia Tempursari klaten. 

2. Alasan Obyektif 

a. Kinerja pegawai merupakan variable penting dan strategis dalam 

mendukung tercapainnya tujuan Perusahaan Konveksi Fajar Bahagia di 

Tempursari Klaten dalam menjalakan tugas dan fugsinya maka 

sehingga peneliti dengan obyek Kinerja pegawai layak dilakukan. 

b. Peneliti mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai 

Perusahaan Konveksi Fajar Bahagia di Tempursari Klaten selama ini 

belum pernah dilakukan, khususnya Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan 

Pemberian Motivasi Terhadap Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan. 

 

C. Penegasan Judul   

Dalam rangka menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran 

terhadap varibel– variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut 

ini disampaikan penegasan terhadap variabel-variabel yang terdapat pada 

judul penelitian ini. 
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1. Gaya Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah proses pemberian motivasi agar orang-

orang yang dipimpin melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan 

program yang telah ditetapkan (Nawawi, 2004: 11). Menurut Drs. H. 

Malayu S.P. Hasibuan, Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang 

kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian 

dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan 

proses mempengaruhi dan meningkatkan semangat kerja karyawan agar 

tujuan perusahaan tercapai sehingga seorang pemimpin harus mampu 

mengarahkan dan membimbing bawahannya dengan baik. 

2. Pemberian Motivasi 

Motivasi merupakan hal yang berperan penting dalam 

meningkatkan suatu efektivitas kerja. Karena orang yang mempunyai 

motivasi dan pengalaman kerja yang tinggi akan berusaha dengan sekuat 

tenaga supaya pekerjaanya dapat berhasil dengan sebaik-baiknya, akan 

membentuk suatu peningkatan produktivitas kerja. (Moekijat,1999) 

3. Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan 

Kinerja mengacu pada peningkatan tugas-tugas yang membentuk 

sebuah pekerjaan seorang karyawan.Kinerja merefleksikan seberapa baik 

karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan (Simamora, 2006: 

339). 
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D. Batasan Masalah  

Penelitian ini hanya pada pembuktian pengaruh variabel gaya 

kepemimpinan dan pemberian motivasi terhadap upaya peningkatan kinerja 

karyawan pada perusahaan konveksi Fajar Bahagia Tempursari Klaten  pada 

tahun 2016. 

 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka pokok 

masalah yang dihadapi dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut ini : 

a. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap peningkatan 

kinerja karyawan pada perusahaan konveksi Fajar Bahagia 

Tempursari ?  

b. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap peningkatan kinerja 

karyawan pada perusahaan konveksi Fajar Bahagia Tempursari ?  

c. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap 

peningkatan kinerja karyawan pada perusahaan konveksi Fajar 

Bahagia Tempursari ? 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap upaya 

peningkatan kinerja karyawan pada perusahaan konveksi Fajar 

Bahagia Tempursari. 

b. Untu menguji pengaruh motivasi terhadap upaya peningkatan kinerja 

karyawan pada perusahaan konveksi Fajar Bahagia Tempursari. 
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c. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap 

upaya peningkatan kinerja karyawan pada perusahaan konveksi Fajar 

Bahagia Tempursari. 

G. Manfaat  Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan evaluasi bagi perusahaan di masa mendatang. 

b. Bagi Penelitian Lebih Lanjut 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi 

penelitian berikutnya. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan pemberian 

motivasi terhadap karyawan bagi suatu perusahaan atau organisasi. 

H. Kerangka Pemikiran 

Kesuksesan suatu organisasi tergantung dari kualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki, karena sumber daya manusia yang berkualitas adalah 

sumber daya yang mampu berprestasi secara maksimal.Gaya Kepemimpinan 

dan pemberian motivasi mempunyai peran penting dalam upaya peningkat 

kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan yang baik dalam suatu organisasi akan 

membuat karyawan lebih merasa senang dan betah dalam melakukan atau 

menyelesaikan pekerjaannya. 
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Selain itu, pemberian motivasi juga sangatlah berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Pemberian motivasi merupakan salah satu faktor penting yang 

harus diperhatikan oleh organisasi. 

Dari uraian singkat tersebut, maka penulis menguraikan kerangka 

pemikiran yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini pada gambar 1.1 di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

  Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

I. Hipotesis 

Hipotesis merupakan anggapan yang mungkin benar digunakan 

sebagai dasar pembuatan keputusan atau pengarahan penyelidikan selanjutnya. 

Maka, perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Diduga Ada Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Pemberian Motivasi 

terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Konveksi Fajar Bahagia 

Tempursari Klaten”. 

 

J. Sistematika Penulisan  

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian 

sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

Gaya 

Kepemimpinan 

Pemberian 

Motivasi 

KinerjaKaryawa

n 
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BAB I PENDAHULUAN. 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka pikir, hipotesis dan sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka,pengertian manajemen, pengertian 

sumber daya manusia, pengertian manajemen sumber daya manusia, 

penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang sumber dan jenis data, populasi dan sempel, 

metode pengumpulan data, teknik pengolaan data, uji validitasda reabilitas, 

teknik analisis data, definisi operasional variabel, gambaran umum objek 

penelitian. 

BAB IVANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi data, hasil pengujian hipotesis, analisi data 

beserta penjelasannya dan interprestasi dari hasil yang didapatkan. 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, implikasi dan saran penelitian dan 

gambaran untuk penelitian berikutnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh motivasi 

kerja, dan kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan UD. Konveksi 

Fajar Bahagia Tempursari Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara 24-29 tahun. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 4,698+0,313X1+0,563X2 menunjukkan 

bahwa konstanta 4,698 berarti tanpa ada variabel X1 (kepemimpinan), X2 

(motivasi)  Kinerja karyawan mempunyai nilai sebesar 4,698 satuan 

kinerja.  

3. Variabel yang terdiri dari kepemimpinan, motivasi berpengaruh secara 

signifikan .pada variabel kineja karyawan sebesar = 0,313 satuan, motivasi 

sebesar = 0,563satuan dengan asumsi variabel bebasnya sama dengan nol, 

sehingga jika dinaikan satu satuan maka kinerja karyawan akan meningkat 

sebesar 0,313 satuan untuk motivasi 0,563. 

4. Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa 

besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari 

variabel terikatnya. Secara sederhana koefisien determinasi dihitung 

dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R). 
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1) rx1y (dimana x1 = kepemimpinan ; y  = kinerja karyawan) 

Hasil analisis korelasi antara kepemimpinan (x1) terhadap kinerja 

karyawan (y) diperoleh angka sebesar 0,299. Maka koefisien determinasi 

(R square) adalah sebesar 0,299x 0,299 = 0,0894 (8,94%). Ini berarti 

kinerja karyawan akan dipengaruhi oleh kepemimpinan sebesar 8,94%. 

Sedangkan kinerja karyawan akan dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 

91,06%. 

2) rx2y (dimana x2 = motivasi ; y  = kinerja karyawan) Hasil analisis korelasi 

antara motivasi (x2) terhadap kinerja karyawan (y) diperoleh angka sebesar 

0,348. Maka koefisien determinasi (R square) adalah sebesar 0,348 x 

0,348 = 0,1211 (12,11%). Ini berarti kinerja karyawan akan dipengaruhi 

oleh rmotivasi sebesar 12,11%. Sedangkan kinerja karyawan akan 

dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 87,89%. 

3) Rx1x2y (dimana x1 = kepemimpinan ; x2 = motivasi ; y  = kinerja 

karyawan) Hasil analisis korelasi antara kepemimpinan (x1) dan motivasi 

(x2) terhadap kinerja karyawan (y) diperoleh angka sebesar 0,552. Maka 

koefisien determinasi (R square) adalah sebesar 0,552 x 0,552 = 0,3047 

(30,47%). Ini berarti kinerja karyawan akan dipengaruhi oleh 

kepemimpinan dan motivasi sebesar 30,47%%. Sedangkan kinerja 

karyawan akan dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 69,53%. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai pertimbangan didalam mengambil kebijakan di masa yang 

akan dating sebagai pertimbangan perusahaan untuk memperhatikan hal apa 

yang dapat meningkatkan kinerja karyawan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan yaitu : 

1. Variabel Kepemimpinan secara signifikan meningkatkan kinerja 

karyawan. Terbukti dengan tidak adanya pemogokan kerja yang terjadi 

pada perusahaan dan karyawan merasa senang dengan pekerjaan yang 

mereka hadapi sekarang. Akan tetapi perlu ditingkatkan dalam membuat 

karyawan untuk merasa bahwa keberhasilan dalam pekerjaan yang mereka 

lakukan merupakan hal yang utama, sehingga mereka merasa harus 

dengan sungguh-sungguh melakukan apapun pekerjaan yang diberikan 

perusahaan kepada mereka. 

2. Motivasiyang diberikan kepada karyawansecara signifikan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan, akan tetapi perlu diperhatikan lagi 

mengenai bonus yang diberikan kepada karyawan harus diberitahukan 

secara terbuka agar karyawan lebih termotivasi dalam menjalankan 

pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. 

3. Dari hasil analisis tersebut motivasi mempunyai nilai pengaruh lebih 

dominan meskipun motivasi mempunyai pengaruh yang lebih dominan, 

perusahaan juga harus memberikan kepemimpinan yang baik kepada 
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karyawan bila ingin meningkatkan kinerja karyawan, karena 

kepemimpinan tersebut juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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