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Abstrak 
Sumber daya manusia merupakan roda organisasi yang sangat penting bagi kelancaran tugas organisasinya, 
karena sumber daya manusia yang tugasnya  melayani kepentingan publik, baik itu organisasi profit 
maupun organisasi non profit, Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pengorganisasian dan 
pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan 
organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan PT. Kingsland Internasional. Pengambilan sampel menggunakan Teknik 
Sampling jenuh dengan jumlah keseluruhan 25 sampel responden. Metode penelitian ini menggunakan 
metode analisis regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 
 
Kata Kunci : gaya, kepemimpinan, kinerja, karyawan, kuantitatif 
 

Abstract 

Human resources are an organizational wheel that is very important for the smooth running of the 

organization's tasks, because human resources whose duties are to serve the public interest, both profit 

organizations and non-profit organizations, Human resource management is an organization and supervision 

of the procurement, development and maintenance of manpower to achieve organizational goals. The purpose 

of this study was to determine whether the leadership style has an effect on the performance of employees of 

PT. Kingsland International. Sampling using the saturated sampling technique with a total of 25 samples of 

respondents. This research method uses a simple linear regression analysis method. The results of this study 

indicate that leadership style has a significant effect on employee performance. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Sumber daya manusia merupakan roda 
organisasi yang sangat penting bagi kelancaran 
tugas organisasinya, karena sumber daya manusia 
yang tugasnya  melayani kepentingan publik, baik 
itu organisasi profit maupun organisasi non-profit. 
Manajemen sumber daya manusia merupakan 
suatu pengorganisasian dan pengawasan terhadap 
pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan 
tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. 
 
Peningkatan kinerja para pegawai khususnya 
pegawai di lingkungan PT. Kingsland Internasional, 
masih  terus ditingkatkan, agar dalam memberikan 

pelayanan kepada perusahaan dan client dapat 
dilakukan secara maksimal serta mampu 
mengerjakan tugasnya secara efektif dan efisien. 
Dengan demikian, PT. Kingsland Internasional 
harus lebih meningkatkan kinerja pegawai. Ketika 
kinerja pegawai meningkat maka akan berpengaruh 
terhadap peningkatan pelayanan yang akan 
memberikan citra positif terhadap PT. Kingsland 
Internasional. 
 
Berdasarkan penelitian terdahulu selanjutnya, 
penelitian ini bahwa gaya kepemimpinan 
mempengaruhi kinerja karyawan pada usaha garam 
konsumsi CV. Karya Pertiwi (Dalimunthe, 2018) 
secara positif dan signifikan. Pemimpin yang 
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menunjukkan perhatian besar kepada 
kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan 
bawahan, lebih banyak mengkonsultasikan dan 
mendiskusikan pada bawahan sebelum membuat 
keputusan dan banyak berdiskusi dengan bawahan 
di tempat kerja dapat mempengaruhi kinerja 
karyawan pada usaha garam konsumsi CV. Karya 
Pertiwi. 

 
2. LANDASAN TEORI 

 
Gaya kepmimpinan merupakan sebuah ciri-ciri 

dari kepemimpinan yang digunakan untuk 
memberikan bawahan mapun karyawan lainnya 
untuk meniru dan mencontoh pemimpin pada 
organisasi tersebut, dan gaya kepemimpinan ini 
terdiri darii perilaku, dan juga strategi yang akan 
diterapkan oleh pemimpin (Rivai, 2016). Pemimpin 
yang menunjukkan perilakunya secara langsung 
maupun tidak, tentang keyakinan seorang pimpinan 
kepada para karyawannya yang memiliki arti yaitu 
gaya kepemimpinan adalah sebuah perilaku dan 
juga strategi dari sebuah pergabungan falsafah, sifat 
dan juga sikap yang akan sering diterapkan oleh 
pimpinan ketika memimpin suatu perusahaan dan 
karyawan bawahannya. 

Faktor kunci dari sebuah keberhasilan 
kepemimpinan yaitu mempunyai gaya 
kempimpinan individu (Robbins, 2015). Gaya 
kepemimpinan dari seorang individu yaitu akan 
tetap dan jika sebuah situasi akan mensyaratkan 
seorang pemimpin agar berorientasi pada sebuah 
tugas dan orang dalam posisi pemimpin tersebut 
yang akan berorientasi pada sebuah hubungan, dan 
salah satu situasi tersebut harus dimodifikasi dan 
juga pemimpin harus mengganti agar efektifitas 
akan optimal. 
 
3. METODE PENELITIAN 

 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk 

mendapatkan data-data guna memperoleh 
pengetahuan yag dapat dikembangkan untuk 
memecahkan masalah tertentu (Sugiyono, 2017).   
Metode penelitian adalah cara ilmiah (rasional, 
empiris, dan sistematis) untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Rasional 
yang berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan 
dalam penelitian tersebut dapat diamati oleh panca 
indera manusia. Sistematis yang berarti proses 
dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-
langkah yang bersifat logis. 
 
 
 
1. Kisi-Kisi Instrumen 

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen 

 

Sumber : (Hasibuan, 2016) 

2. Populasi dan Sampel 

Berdasarkan pada tempat penelitianya yang 
telah ditetapkan maka populasi yang dijadikan 
objek dalam penilian ini seluruh karyawan pada 
PT. Kingsland Internasional, sebanyak 25 orang. 

Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Teknik Sampling Jenuh. 
Menurut (Sugiyono, 2017) Teknik sampling 
jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 
semua anggota populasi digunakan sebagai 
sampel. Penelitian ini memilih sampel 
menggunakan teknik sampling jenuh karena 
jumlah populasi yang relatif kecil. Sehingga 
sampel yang digunakan pada penelitian ini 
berjumlah 25 orang 

 
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 
1. Uji Homogenitas 

Homogenitas bukan merupakan syarat mutlak 
artinya walaupun varians data tidak sama atau 
tidak homogen, uji independent sample t test 
masih tetap dapat dilakukan untuk menganalisis 
data penelitian. 

Tabel 2. Uji Homogenitas 



 

 

Jurnal Skripsi an Thomas Nugroho – 119108053 
 

3 

P-ISSN: - | E-ISSN: - Pengaruh Gaya Kepemimpinan 
 

 

Berdasarkan output diatas diketahui nilai Sig. 
Based on Mean untuk variabel Gaya 
Kepemimpinan & Kinerja Karyawan adalah 
sebesar 0.002. karena 0.002<0.05, maka dapat 
disimpulkan bahwa varians data Gaya 
Kepemimpinan & Kinerja Karyawan tidak 
homogen. 

2. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan salah satu bagian dari 
uji persyaratan analisis data atau uji asumsi 
klasik, artinya sebelum melakukan analisis 
statistik untuk uji hipotesis dalam hal ini adalah 
analisis regresi, maka data penelitian tersebut 
harus di uji kenormalan distribusinya 

Tabel 3. Uji Normalitas 

 

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, 
diketahui bahwa nilai signifikasi Asymp. Sig. (2-
tailed) sebesar 0.01 lebih kecil dari 0,05. Sesuai 
dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji 
normalitas Kolmogorov-smirnov diatas, dapat 
disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 
Dengan demikian, asumsi atau persyaratan 
normalitas dalam model regresi sudah 
terpenuhi 

3. Regresi Linier Sederhana 

Metode regresi linier dimaksudkan untuk 
mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh 
antara variabel bebas (independen) dengan 
variabel terikat (dependen). Metode ini juga bias 
digunakan sebagai ramalan, sehingga dapat 
diperkirakan antara baik atau buruknya suatu 
variabel X terhadap naik turunnya suatu tingkat 
variable Y, begitu sebaliknya 

Tabel 4. Regresi Linier Sederhana 

 

Dari tabel tersebut pada kolom B, tercantum 
nilai konstanta dan nilai koefisien regresi 
sederhana untuk variabel bebas. Berdasarkan 
nilai tersebut maka dapat ditentukan nilai 
regresi sederhana dinyatakan dalam persamaan 
sebagai berikut :  

Y = 21.305 + 0,039 X 

dari persamaan tersebut, hasil persamaan 
regresi sederhana berarti bahwa : 

a =  Angka Konstan dalam penelitian ini nilainya 
sebesar 21.305. Angka ini merupakan angka 
konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak 
ada Gaya Kepemimpinan (X) maka nilai Kinerja 
Karyawan (Y) adalah sebesar 21.305.  

b = Angka koefisien regresi, Nilainya sebesar 
0.039. Angka ini mengandung arti bahwa setiap 
penambahan 1% tingkat Gaya Kepemimpinan 
(X), maka Kinerja Karyawan (Y) akan meningkat 
sebesar 0,039. 

Karena nilai koefisien regresi bernilai positiv, 
maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
Gaya Kepemimpinan (X) berpengaruh Positif 
terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

 

4. Koefisien Korelasi 
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Dari hasil pengumpulan kuesioner sebanyak 25 
responden dengan kuesioner Gaya 
Kepemimpinan (X) sebanyak 10 pernyataan dan 
Kinerja Karyawan (Y) 10  pernyataan dan 
diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 5. Koefisien Korelasi 

 

Berdasarkan hasil analisis diatas dengan 
menggunakan pengolahan data SPSS 25 maka 
nilai korelasi sebesar 0,862 yang artinya 
terdapat hubungan yang sangat kuat antara 
Gaya Kepemimpinan (X) terhadap Kinerja 
Karyawan (Y) di PT. Kingsland Internasional 

5. Koefisien Determinasi 

Sedangkan untuk mengetahui besar presentase 
kontribusi antara Gaya Kepemimpinan (X) 
terhadap Kinerja Karyawan (Y) pada PT. 
Kingsland Internasional, diukur dengan 
koefisien determinasi atau koefisien penentu 
dengan pengolahan data menggunakan SPSS 25 
sebagai berikut 

Tabel 6. Koefisien Determinasi 

 

Berdasarkan tabel output SPSS “Model 
Summary” diatas, diketahui nilai koefisien 
determinasi atau R Square sebesar 0,752. 
Besarnya angka koefisien determinasi (R 
Square) adalah 0,752 atau sama dengan 75.2%. 
Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel 
Gaya Kepemimpinan (X) berpengaruh terhadap 
variabel Kinerja Karyawan (Y) sebesar 75.2% 
sedangkan sisanya (100% - 75.2% = 24.8%) 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan 
regresi ini atau variabel yang tidak diteliti 

6. Uji Hipotesis 

Tabel 7. Uji Hipotesis 

 

Dari tabel output SPSS “Coefficients” di atas, kita 
akan melakukan uji untuk mengetahui apakah 
variabel Gaya Kepemimpinan (X) berpengaruh 
pada  variabel Kinerja Karyawan (Y). 

Untuk melakukan uji hipotesis penelitian di atas, 
lebih dahulu harus mengetahui dasar 
pengambilan keputusan dalam uji t parsial. 
Dalam hal ini ada dua acuan yang dapat kita 
pakai sebagai dasar pengambilan keputusan, 
pertama dengan melihat nilai signifikasi (Sig), 
dan kedua membandingkan antara nilai t hitung 
dengan t tabel. 

Berdasarkan tabel output SPSS “Coefficients” 
diatas diketahui nilai Siginifikansi (Sig) Variabel 
Gaya Kepemimpinan (X) adalah sebesar 0,000. 
Nilai Sig. 0,020< probabilitas 0,05, dapat 
disimpulkan bahwa Hipotesis pertama diterima, 
artinya Terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan 
(X) terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

Berdasarkan output SPSS diatas nilai t hitung 
variabel Gaya Kepemimpinan (X) adalah sebesar 
2,798 > t tabel 2,068, dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis pertama diterima dan Hipotesis kedua 
ditolak. Artinya terdapat pengaruh Gaya 
Kepemimpinan (X) terhadap Kinerja Karyawan 
(Y). 

7. Hasil Penelitian 

Setelah diketahui hasil temuan dalam penelitian 
ini dan kemudian dianalisis bagaimana data 
tersebut untuk menjawab rumusan masalah 
yang sebelumnya dibahas pada bab I (satu) yang 
kemudian peneliti juga mempresentasikan hasil 
penelitian yang telah diangkat, dengan 
kemampuan dalam menjelaskan sejauh mana 
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pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja 
Karyawan. 

Berdasarkan data penelitian yang telah 
dilakukan di atas dapat diperoleh hasil sebagai 
berikut yaitu Variabel Gaya Kepemimpinan (X) 
adalah sebesar 2,798 > t tabel 2,068, maka dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima 
dan hipotesis kedua ditolak.Artinya variabel 
gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai. Hal ini menjelaskan bahwa 
hasil penelitian ini dapat mendukung atau 
memperkuat teori yang ada, yang menyatakan 
bahwa kepemimpinan yang dikatakan efektif 
jika orang yang dipengaruhi mau melaksanakan 
tugasnya dengan sukarela dan dapat menerima 
pengaruhnya dengan senang hati, penuh 
keyakinan, bukannya terpaksa, dan merasa 
bahwa apa yang dikerjakan dianggap sesuai 
dengan harapannya atau takut karena 
hukumandan seorang pemimpin harus bisa 
memberikan contoh yang baik atau bisa 
memberikan arahan ke bawahannya agar dalam 
memberikan pelayanan kepada perusahaan dan 
client dapat dilakukan secara maksimal serta 
mampu mengerjakan tugasnya secara efektif 
dan efisien. Ketika kinerja pegawai meningkat 
maka akan berpengaruh terhadap peningkatan 
pelayanan yang akan memberikan citra positif 
terhadap PT. Kingsland Internasional. 

Di samping itu pula penelitian ini juga didukung 
dengan hasil penelitian sebelumnya yang 
menjadi referensi dari penelitian ini yang 
menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan 
sebelumnya yang hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan di usaha pembungkusan 
garam pada CV. Karya Pertiwi Medan 
(Dalimunthe, 2018), dan juga hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian lain (Saputra & 
Natassia, 2014),  hasil dari penelitian ini 
menunjukkan terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan antara motivasi kerja terhadap 
kinerja karyawan pada Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kota Padang. 

Faktor yang sangat mendukung kepemimpinan 
pada PT. Kingsland Internasional adalah seorang 
pemimpin atau leader. Dalam meningkatkan 

kinerja para pegawainya dapat dilihat dari cara 
gaya kepemimpinan tersebut memperhatikan 
kebutuhan – kebutuhan organisasi, yang 
diperlukan oleh para pegawai, hal tersebut 
dapat meningkatkan kinerja pegawai untuk 
mencapai tujuan individu dan tujuan organisasi. 
Kepemimpinan PT. Kingsland Internasional 
dalam organisasi adalah meningkatkan kinerja 
pegawai PT. Kingsland Internasional dalam 
melaksanakan tugas serta mengawasi tingkat 
disiplin pegawai di organisasi tersebut dalam 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
perusahaan maupun klien. Kepemimpinan yang 
baik akan mendorong timbulnya kesediaan para 
bawahan untuk berperilaku sesuai dengan apa 
yang dikehendaki oleh seorang pemimpin. 

 
5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data 
yang telah dilakukan mengenai pengaruh Gaya 
Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada 
PT. Kingsland Internasional, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
 
Hipotesis pertama diterima dan Hipotesis kedua 
ditolak. Artinya terdapat pengaruh Gaya 
Kepemimpinan (X) terhadap Kinerja Karyawan (Y). 
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