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ABSTRAK 

 

 

SEPTIAN MUHAMMAD PRADANA, NIM. 1321103505, Fakultas Ekonomi, 

Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH 

KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN UPAH TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN CATERING ANEKA RASA DI KLATEN” 
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan Catering Aneka Rasa di Klaten, 2) untuk mengetahui 

pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan Catering Aneka Rasa di Klaten, 3) 

untuk mengetahui pengaruh upah terhadap kinerja karyawan Catering Aneka Rasa 

di Klaten, 4) mengetahui pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja dan upah 

terhadap kinerja karyawan Catering Aneka Rasa di Klaten.  

Teknik pengumpulan data dengan observasi angket, dan studi pustaka. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 50 karyawan. Variabel dalam penelitian ini 

adalah variabel bebas yaitu kepemimpinan (X1), motivasi (X2), dan upah (X3) 

serta variabel terikat (Y) yaitu kinerja karaywan. Teknik analisis data dibantu 

dengan program SPSS.  

Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 2,856,    

X2= 3,959 dan X3= 3,548 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah 

taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar 2,856 > t tabel sebesar 2,000 sehingga 

hipotesis dapat diterima yang berarti terdapat pengaruh kepemimpinan tehadap 

kinerja karyawan. Untuk X2, t hitung sebesar 3,959 > t tabel sebesar 2,000 

sehingga hipotesis dapat diterima yang berarti terdapat pengaruh motivasi tehadap 

kinerja karyawan. Untuk X3, t hitung sebesar 3,548 > t tabel sebesar 2,000 

sehingga hipotesis dapat diterima yang berarti terdapat upah tehadap kinerja 

karyawan. 

 

 

Keywords : kepemimpinan, motivasi, upah, kinerja karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan bagian penggerak dari perusahaan 

yang memiliki potensi berkembang dan secara aktif mendorong produktivitas 

dalam memenuhi tujuan perusahaan. Mengelola karyawan tidak hanya sekedar 

memberi diskripsi pekerjaan dan peraturan yang harus dipatuhi saja, tetapi 

perlu adanya hubungan yang sinergis antara perusahaan dengan karyawan 

untuk mencapai tujuan perusahaan secara bersama. 

Sumber daya manusia berperan dalam mengolah dan memanfaatkan 

sumber daya dan material sehingga  menjadi produk. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan kinerja, perlu diperhatikan agar sumber daya manusia dapat 

bekerja secara efisien dan menampilkan kinerja yang bisa memberi 

sumbangan terhadap produktivitas merupakan masalah mendasar dari berbagai 

konsep manajemen dan kepemimpinan. 

Setiap perusahaan dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya 

manusia dan bagaimana sumber daya manusia dikelola. Pengelolaan sumber 

daya manusia tidak lepas dari faktor karyawan yang diharapkan dapat 

berprestasi sebaik mungkin demi mencapai tujuan perusahaan. Karyawan 

merupakan asset utama perusahaan dan mempunyai peran yang strategis di 

dalam perusahaan yaitu sebagai pemikir, perencana, dan pengendali aktivitas 

perusahaan. Demi tercapainya tujuan perusahaan, karyawan memerlukan 
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motivasi untuk bekerja lebih rajin. Dengan motivasi kerja yang tinggi, 

karyawan akan bekerja lebih giat didalam melaksanakan pekerjaannya. 

Sebaliknya dengan motivasi kerja yang rendah karyawan tidak mempunyai 

semangat bekerja, mudah menyerah, dan kesulitan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya.  

Motivasi merupakan dorongan, keinginan, hasrat dan tenaga penggerak 

yang berasal dari diri manusia untuk berbuat atau untuk melakukan sesuatu 

(Wursanto, 2005:301). Jadi pada dasarnya apabila perusahaan ingin meraih 

kinerja yang optimal sesuai dengan target yang telah di tentukan maka 

perusahaan haruslah memberikan motivasi pada karyawan agar karyawan mau 

dan rela mencurahkan tenaga dan pikiran yang dimiliki demi pekerjaan. 

Persoalan dalam memotivasi karyawan tidak mudah karena dalam diri 

karyawan terdapat keinginan, kebutuhan dan harapan yang berbeda antara satu 

karyawan dengan karyawan lain. Jadi apabila manajemen dapat memahami 

persoalan motivasi dan mengatasinya maka perusahaan akan mendapatkan 

kinerja karyawan yang optimal sesuai dengan standar yang di tentukan. 

Perlu diketahui bahwa karyawan sebagai sumber daya manusia yang 

penting bagi perusahaan, maka tenaga kerja memerlukan penghargaan serta 

diakui keberadaannya, juga prestasi kerja yang mereka ciptakan dan harga diri 

yang mereka miliki karena sumber daya manusia bukan mesin yang siap 

pakai. Salah satu cara memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja 

karyawan yaitu dengan melalui upah. Upah merupakan masalah yang menarik 

dan penting bagi perusahaan, karena upah mempunyai pengaruh yang sangat 
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besar terhadap pekerja. Apabila upah yang diberikan oleh perusahaan dirasa 

sudah sesuai dengan jasa atau pengorbanan yang diberikan maka karyawan 

akan tetap bekerja dan lebih giat dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan 

kinerjanya. 

Sumber daya manusia dalam perusahaan tidak akan terlepas dari 

kepemimpinan dan karyawan. Dalam sebuah kepemimpinan ada gaya kepe-

mimpinan yang diharapkan dapat memajukan perusahaan dan mensejahtera-

kan karyawan. Setiap pemimpin memiliki perilaku kepemimpinan yang 

berbeda yang disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang 

baik dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan memberikan 

motivasi pada karyawan. Pemimpin yang baik tidak akan ada tanpa bawahan 

yang baik, begitu pula sebaliknya. Antara pimpinan dan bawahan saling 

membutuhkan untuk bersinergi menjadikan perusahaan lebih maju. 

Dewasa ini perusahaan membutuhkan pemimpin yang dapat menciptakan 

visi masa depan, dan memberikan inspirasi kepada karyawan agar bersedia 

mencapai visi tersebut. Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan suatu tindakan pada 

seseorang atau kelompok untuk tujuan tertentu (As’ad, 2001). Hal tersebut 

juga dikuatkan dengan pernyataan bahwa Gaya kepemimpinan merupakan 

cara seorang pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan 

mengendalikan bawahan dengan cara tertentu sehingga bawahan dapat 

menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien (Purwanto, 2006).  
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Dalam dunia bisnis penerapan gaya kepemimpinan seseorang dapat 

mempengaruhi sikap dan perilaku bawahan. Keberhasilan dan kegagalan 

sebuah perusahaan di pengaruhi oleh seorang pemimpin, kepemimpinan yang 

efektif memberi dampak kemajuan pada perusahaan. Baik dan buruknya cara 

seseorang memimpin dapat mempengaruhi kinerja karyawan baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

Masing-masing orang mempunyai cara berbeda untuk memenuhi 

kebutuhan pokoknya, dalam hal ini makanan, bisa dengan mengolah sendiri  

atau dengan menggunakan jasa penyedia makanan (katering). Penggunaan jasa 

penyedia makanan akhir-akhir ini meningkat cukup pesat, karena para 

konsumen yang menginginkan kepraktisan dalam menyediakan makanannya 

terutama dalam jumlah besar seperti : acara pernikahan, acara rapat dan lain-

lain. Terbukanya peluang usaha ini menjadi cikal bakal berdirinya Catering 

Aneka Rasa di Klaten. 

Namun masih ada kendala dalam manajemen perusahaan sehingga sulit 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Kondisi tersebut adalah kurangnya 

komunikasi antara pimpinan dan bawahan sehingga bawahan sulit 

merepresentasikan perintah yang diberikan oleh pimpinannya. Di samping itu 

karyawan kurang termotivasi dalam mengerjakan tugasnya sehingga dirasa 

kinerja karyawan menjadi menurun yang berakibat menurunnya produktivitas 

perusahaan. Pemberian upah yang dirasa kurang layak juga menjadi masalah 

tersendiri. 



 5 

Dalam kaitannya dengan kinerja karyawan, hal tersebut tentunya harus 

segera dibenahi agar para pimpinan dan bawahan yang bekerja di Catering 

Aneka Rasa dapat memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen 

secara lebih profesional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

gaya kepemimpinan, motivasi dan upah mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam memberikan motivasi 

kepada karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Berdasarkan 

uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diajukan sebuah penelitian 

dengan judul  “PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN UPAH 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN CATERING ANEKA RASA DI 

KLATEN.” 

 

B.  Alasan Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah : 

1. Alasan Objektif 

a.  Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

motivasi kerja. Apabila karyawan termotivasi dalam bekerja maka 

kinerjanya akan meningkat dan sebaliknya apabila tidak ada motivasi 

dari karyawan akan menyebabkan kinerja karyawan menurun. 

b. Peningkatan kinerja karyawan dapat tercapai apabila kebutuhan 

karyawan dapat dipenuhi oleh perusahaan. Salah satu kebutuhan 

tersebut adalah pemberian upah oleh perusahaan serta kebutuhan akan 
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lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja di dini termasuk 

hubungan dengan sesama rekan kerja serta hubungan dengan atasan, 

termasuk gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan. 

2. Alasan Subjektif 

Peneliti tertarik meneliti masalah kepemimpinan, motivasi dan upah di 

Catering Aneka Rasa Klaten karena peneliti bekerja di Katering tersebut. 

 

C.  Penegasan Judul 

Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penulisan ini, maka 

perlu penulis tegaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian : 

1. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, 

dan mengarahkan suatu tindakan pada seseorang atau kelompok untuk 

tujuan tertentu (As’ad, 2001). 

2. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang terdorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan (Handoko, 2002 : 328). 

3. Upah 

Upah adalah suatu  penerimaan  sebagai  imbalan  dari  pengusaha kepada  

tenaga  kerja  untuk  suatu  pekerjaan  atau  jasa  yang  telah atau  akan  

dilakukan, dinyatakan,  atau  dinilai  dalam  bentuk  uang yang  ditetapkan  

menurut  suatu  persetujuan  atau  peraturan perundang-undangan  dan  
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dibayarkan  atas  dasar  suatu  perjanjian kerja  antara  pengusaha  

(pemberi  kerja)  dan  pekerja  termasuk tunjangan baik untuk pekerja 

sendiri maupun keluarganya (Permen No.8 Th. 1981). 

4. Kinerja  

Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau 

sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama (Rivai & Basri, 2004). 

 

D.  Pembatasan Masalah 

Dalam hal ini penulis akan membatasi masalah yang diteliti meliputi 

pengaruh dari kepemimpinan, motivasi dan upah terhadap kinerja karyawan 

Catering Aneka Rasa di Klaten.  

1. Kepemimpinan disini dibatasi pada bagaimana pimpinan memperlakukan 

bawahan dalam hubungannya dengan pekerjaan.  

2. Motivasi disini dibatasi pada pemberian penghargaan berupa bonus, 

jaminan kerja serta pujian yang diberikan perusahaan maupun pimpinan 

pada karyawannya. 

3. Upah dibatasi pada layak serta adil atau tidaknya perusahaan dalam 

memberikan upah pada karyawannya. 

 

E.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

adalah: 
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1. Adakah pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Catering 

Aneka Rasa di Klaten? 

2. Adakah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan Catering Aneka 

Rasa di Klaten? 

3. Adakah pengaruh upah terhadap kinerja karyawan Catering Aneka Rasa di 

Klaten? 

4. Adakah pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja dan upah terhadap kinerja 

karyawan Catering Aneka Rasa di Klaten? 

 

F.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

Catering Aneka Rasa di Klaten. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan Catering 

Aneka Rasa di Klaten. 

3. Untuk mengetahui pengaruh upah terhadap kinerja karyawan Catering 

Aneka Rasa di Klaten. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja dan upah 

terhadap kinerja karyawan Catering Aneka Rasa di Klaten. 

 

G.  Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang 

ada tidaknya pengaruh antara kepemimpinan, motivasi kerja dan upah 

terhadap kinerja karyawan. 
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2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pimpinan Catering Aneka 

Rasa di Klaten guna peningkatkan dan perbaikan kinerja para 

karyawan dengan cara memanipulasi variabel-variabel yang 

berpengaruh pada kinerja karyawan.  

b. Hasil penelitian ini juga merupakan kontribusi praktis untuk 

memotivasi karyawan atau bawahan dalam meningkatkan kinerjanya. 

Dengan demikian ada kontribusi yang cukup memadahi dalam 

meningkatkan motivasi kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis dalam kegiatan penelitian pada dasarnya merupakan kesimpulan 

sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji 

secara empiris (Sugiyono 2001 : 60). Dengan kata lain hipotesis identik 

pengertiannya dengan dugaan awal yang bersifat sementara yang harus 

dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Catering Aneka 

Rasa di Klaten. 

2. Ada pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan Catering Aneka Rasa di 

Klaten. 

3. Ada pengaruh upah terhadap kinerja karyawan Catering Aneka Rasa di 

Klaten. 
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4. Secara simultan ada pengaruh kepemimpinan, motivasi dan upah terhadap 

kinerja karyawan Catering Aneka Rasa di Klaten. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Bab I  Pendahuluan berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka berisi manajemen sumber daya manusia, gaya 

kepemimpinan, motivasi kerja, tinjauan tentang upah, tinjauan 

tentang kinerja serta penelitian terdahulu.  

Bab III Metode Penelitian berisi tentang metode-metode yang dilakukan 

dalam penelitian serta gambaran umum perusahaan. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi tentang analisis data dan pembahasan 

yang berisi tentang penyajian data dan analisis data penelitian. 

Bab V Simpulan dan Saran berisi kesimpulan dari keseluruhan bab skripsi 

yang ada beserta saran-sarannya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel 

kepemimpinan, motivasi dan upah terhadap kinerja karyawan. Dari hasil dan 

analisis data serta pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut ini : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 3,769 + 0,193 X1 + 0,235 X2 + 0,246 X3.  

Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai 

berikut:  

a. Konstanta 3,769 menunjukkan bila tanpa ada kepemimpinan, motivasi 

dan upah, kinerja karyawan tetap bernilai 3,769. 

b. Nilai 0,193 pada variabel  kepemimpinan (X1) menunjukkan bila 

kepemimpinan dinaikkan satu satuan maka kinerja karyawan akan naik 

0,193 satuan. 

c. Nilai 0,235 pada variabel motivasi (X2) menunjukkan bila motivasi 

dinaikkan satu satuan maka kinerja karyawan akan naik 0,235 satuan. 

d. Nilai 0,246 pada variabel upah (X2) menunjukkan bila upah dinaikkan 

satu satuan maka kinerja karyawan akan naik 0,246 satuan. 

Setiap variabel bernilai positif yang berarti bahwa kepemimpinan, 

motivasi dan upah berpengaruh terhadap kinerja karyawan Catering Aneka 

Rasa Klaten. 
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2. Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 2,856,  X2= 

3,959 dan X3= 3,548 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di 

bawah taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar 2,856 > t tabel sebesar 2,000 

sehingga hipotesis dapat diterima yang berarti terdapat pengaruh 

kepemimpinan tehadap kinerja karyawan. Untuk X2, t hitung sebesar 

3,959 > t tabel sebesar 2,000 sehingga hipotesis dapat diterima yang 

berarti terdapat pengaruh motivasi tehadap kinerja karyawan. Untuk X3, t 

hitung sebesar 3,548 > t tabel sebesar 2,000 sehingga hipotesis dapat 

diterima yang berarti terdapat upah tehadap kinerja karyawan. 

3. Dari perhitungan uji F didapatkan F hitung sebesar 31,202 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan Fhitung  lebih 

kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel kepemimpinan, 

motivasi dan upah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0,695. Hal ini 

berarti 69,5% kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel 

kepemimpinan, motivasi dan upah. Sedangkan sisanya yaitu 30,5% kinerja 

karyawan Catering Aneka Rasa Klaten dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

B. Saran 

1. Salah satu teknik untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan 

memberikan dorongan-dorongan berupa pemberian upah yang pantas dan 
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sesuai, karena karyawan adalah penentu keberhasilan perusahaan. Dengan 

dorongan-dorongan ataupun motivasi yang diberikan diharapkan kinerja 

karyawan agar lebih meningkat sehingga dapat diandalkan dalam 

mendukung tercapainya tujuan perusahaan. 

2. Agar pemimpin/pimpinan di Catering Aneka Rasa Klaten dapat dihormati 

oleh bawahan maka perlu mempunyai sikap kebersamaan, bekerja sama, 

dapat dipercaya dan mampu mempercayai orang lain, ahli dibidangnya dan 

berpandangan luas. 

3. Perusahaan seharusnya memberikan upah yang sesuai dengan UMK yang 

telah dituskan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan akan 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

4. Diharapkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya jumlah responden 

diperbanyak untuk lebih menambah keakuratan data. 
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