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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji atau menganalisis pengaruh 

gaya kepemimpinan, motivasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

Pengadilan Negeri Boyolali. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah karyawan atau pegawai Pengadilan 

Negeri Boyolali yang terdiri dari wakil panitera atau wakil sekertaris, panitera 

muda, panitera pengganti, kasi, dan juru sita. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data 

yang digunakan terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), uji regresi linier 

berganda, dan uji hipotesis (uji t, uji F, koefisien determinasi). 

Berdasarkan hasil analisis variabel gaya kepemimpinan diperoleh nilai 

signifikansi 0,018 <  = 0,05. Ho ditolak dan H1 diterima secara statistik, artinya 

variabel gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan, variabel motivasi diketahui nilai signifikansi 0,000 <  = 0,05. 

Ho ditolak dan H2 diterima secara statistik, artinya variabel motivasi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan dan variabel budaya 

organisasi mempunyai nilai signifikansi 0,015 <  = 0,05.  Ho ditolak dan H3 

diterima secara statistik, artinya variabel budaya organisasi  mempunyai pengaruh 

signifikansi terhadap kinerja karyawan Pengadilan Negeri Boyolali. 

 

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Budaya Organisasi, Kinerja 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia adalah aset yang sangat penting bagi sebuah 

organisasi. Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber 

daya manusia yang ada didalamnya, karena untuk pencapaian setiap tujuan 

organisasi dipengaruhi oleh perilaku organisasi itu sendiri. Keberhasilan 

organisasi didukung oleh kinerja karyawan atau hasil kerja yang dicapai oleh 

karyawan dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

Setiap organisasi memiliki budaya organisasi yang berfungsi untuk 

membentuk aturan dan pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam pencapaian 

tujuan yang di tetapkan. Hal ini berarti budaya organisasi yang tumbuh dan 

terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah perkembangan 

yang lebih baik. Tekanan utama dalam perubahan dan pengembangan budaya 

organisasi adalah mencoba untuk mengubah nilai-nilai, sikap dan perilaku dari 

anggota organisasi secara keseluruhan (Prihayanto dan Ratnawati, 2011). 

Pengadilan Negeri Boyolali merupakan suatu lembaga atau organisasi 

lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana 

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Boyolali sebagai kawal 

depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama 

(www.pn-boyolali.go.id).  

Alasan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah manajemen sumber 

daya manusia pada Pengadilan Negeri Boyolali terasa sangat sulit  manakala 

pemerintah daerah dihadapkan pada situasi menerima limpahan pegawai atau 

karyawan (mutasi) dari pemerintah pusat, Adanya kinerja karyawan satu dengan 

yang lainnya berbeda pada tingkat kedisiplinan dan kesiapan dalam mengemban 

tugas. Dalam peningkatan pelayanan publik terkait dengan budaya internal 

organisasi kurang stabil, sehingga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

etos kerja birokrasi harus lebih di tingkatkan untuk mewujudkan kinerja yang 

optimal. Untuk membangkitka suatu etos kerja karyawan, diperlukan gaya 

kepemimpinan yang transforsional dan transaksional, budaya organisasi yang 

sehat, guna memicu motivasi kinerja karyawan dalam pencapain kinerja yang 

optimal. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah perilaku kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Pengadilan Negeri Boyolali? 

2. Apakah motivasi berpengaruh  terhadap kinerja karyawan Pengadilan Negeri 

Boyolali? 

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan Pengadilan 

Negeri Boyolali? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

Pengadilan Negeri di Boyolali. 

2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan Pengadilan 

Negeri Boyolali 

3. Untuk menganalisis  pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

Pengadilan Negeri Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan yang 

berhubungan dengan kinerja karyawan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Objek penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi karyawan 

Pengadilan Negeri Boyolali serta sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

b. Bagi peneliti 

Dalam penelitian ini ,dapat menambah pengetahuan dan mengaplikasikan 

teori-teori tentang pengaruh kepemimpinan, motivasi dan budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan Pegawai Pengadilan Negeri boyolali. 

c. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan atau pembanding bagi peneliti lain yang penelitiannya sejenis. 

 

 

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan merupakan suatu sikap atau perilaku seorang 

pemimpin dalam menjalankan aktivitas organisasi. Menurut Teori Kreitner dalam 

Kasmir (2011) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses memengaruhi 

orang lain yang mana seorang pemimpin mengajak anak buahnya secara sukarela 

berpartisipasi guna mencapai tujuan. 

Terdapat empat macam gaya kepemimpinan (Robbins, 2006:469-473) 

yaitu: 

1 Gaya Kepemimpinan Kharismatik 

Gaya kepemimpinan kharismatik adalah gaya kepemimpinan yang dapat 

memicu kemampuan heroik atau luar biasa ketika para bawahan mengamati 

perilaku pemimpinnya. 
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2 Gaya Kepemimpinan Transaksional 

Gaya kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang 

memotivasi para bawahan menuju pada sasaran yang ditetapkan oleh 

organisasi dengan cara memperjelas persyaratan peran dan tugas. 

3 Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Gaya kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpiana yang 

menginspirasi para bawahannya untuk melampaui kepentingan pribadi 

mereka sehingga dapat membawa dampak yang mendalam dan luar biasa 

pada pribadi para bawahannya. 

4 Gaya Kepemimpinan Visioner 

Gaya kepemimpinan visioner merupakan gaya kepemimpinan yang dapat 

menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel, dan menarik 

mengenai masa depan organisasi atau unit organisasi yang tumbuh dan 

berkembang. 

Jenis-jenis gaya kepemimpinan berdasarkan teori jalur tujuan, menurut 

Hanafi (2011: 327-328) perilaku pemimpin dikatagorikan ke dalam empat 

kelompok, yaitu: 

1 Kepemimpinan yang suportif (mendukung) 

Dalam kepemimpinan suportif, pemimpin memberikan perhatian 

terhadap kebutuhan bahawan, kesejahteraan bawahan, dan menciptakan 

suasana organisasi yang menyenangkan. 

2 Kepemimpinan yang partisipatif  

Dalam kepemimpinan partisipatif, pemimpin memberikan kesempatan 

kepada bawahan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 

3 Kepemimpinan yang instrumental 

Dalam kepemimpinan yang instrumental, pemimpin  memberikan 

pengarahan yang spesifik dan menjelaskan apa yang diharapkan dari 

bawahan. 

4 Kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian prestasi 

Dalam kepemimipinan yang berorientasi pada pencapaian prestasi, 

pemimpin menetapkan tujuan, mencari cara untuk meningkatkan prestasi, dan 

mendorong kepercayaan pada bawahan untuk berpartisipasi agar dapat 

mencapai sasaran dan tujuan. 

Kehadiran pemimpin yang cakap, bijaksana, dan memiliki kualitas yang 

baik dapat mempengaruhi bawahannya untuk melaksanakan pekerjaan secara 

optimal. Peran pemimpin dapat berupa memberikan pengarahan kepada 

karyawan, memberikan perhatian kepada kebutuhan karyawan, menciptakan 

suasana organisasi yang menyenangkan, menetapkan tujuan, menetapkan 

kebijakan, dan meningkatkan prestasi kerja. Pada suatu organisasi dapat di maknai 

bahwa  meningkat atau menurunnya kinerja karyawan dalam menjalankan 

aktivitas organisasi, sangat tergantung dari gaya kepemimpinan yang dimiliki 

pimpinan. 

Dalam suatu organisasi agar dapat mewujudkan gaya kepemimpinan yang 

efektif, maka dipelukan gaya kepemimpinan yang kharismatik. Gaya 

kepemimpinan kharismatik menurut Conger dan Kanungo (1994) dalam hakim 

(2005) yaitu gaya kepemimpian yang mampu memformulasikan dan 
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mengartikulasikan sebuah ide, visi, dan aksi yang menciptakan sebuah kesan 

mendalam pada bawahan sehingga mereka akan menjalankan tugas-tugasnya 

dengan penuh keyakinan. Gaya kepemimpinan memegang pengaruh penting 

dalam suatu organisasi, karena perilaku atau gaya kepemimpinan dapat 

mempengaruhi moral dan kepuasan kerja karyawan, keamanan karyawan di 

tempat kerja,   kualitas kehidupan kerja karyawan, dan terutama mempengaruhi 

tingkat prestasi dalam suatu organisasi. Terdapat fungsi dari kepemimpinan 

mencakup kemampuan pemimpin dalam mengarahkan karyawan, manjaga pola 

komunikasi yang baik dengan karyawan, kemampuan membangkitkan motivasi 

karyawan, sehingga memberikan pengaruh pada aktivitas-aktivitas  sekelompok 

anggota organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan 

kinerja para karyawan. Hal ini menunjukkan hipotesis yang dapat diambil adalah 

gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadapt kinerja karyawan. 

 : Ada pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

 

B. Motivasi 

Menurut Robbin (2002: 55) dalam Brahmasari dan Suprayetno (2008) 

motivasi adalah keinginan untuk melakukan sebuah kesediaan atau mengeluarkan 

tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh 

kemampuan usaha demi memenuhi kebutuhan individual. Motivasi menurut 

Ariefiantoro (2012) merupakan sebuah keahlian pemimpin dalam mengarahkan 

karyawan pada tujuan organisasi agar  bersedia bekerja dan berusaha sehingga 

keinginan para karyawan dan tujuan organisasi dapat tercapai. 

Rivai (2004) dalam Ariefiantoro (2012) menunjukkan bahwa semakin kuat 

motivasi kerja, kinerja pegawai akan semakin tinggi. Apabila setiap pegawai 

mengalami peningkatan motivasi, maka akan menimbulkan suatu dorongan dalam 

meningkatkan kinerja pegawai untuk melaksanakan tugasnya didalam pekerjaan. 

Motivasi karyawan dapat timbul dari keinginan karyawan dalam memenuhi 

kebutuhan.Sehingga hipotesis yang diambil adalah Motivasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan Pengadilan Negeri Boyolali. 

 : Ada pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan. 

 

C. Budaya Organisasi 

Menurut Robbin (2007) dalam Widodo (2011) budaya organisasi adalah 

sebagai suatu pola dasar nilai-nilai, harapan, kebiasaan kebiasaan, dan keyakinan 

yang dimiliki bersama seluruh anggota organisasi sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Kuat atau lemahnya 

budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap potensi kinerja karyawan. Jones 

dan George dalam Widodo (2011) mengatakan bahwa, ketika para anggota 

organisasi memiliki komitmen kuat terhadap keyakinan, harapan, nilai-nilai, 

norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang digunakan dalam mencapai tujuan, 

menunjukkan budaya organisasi yang kuat. Sehingga hipotesis yang dapat diambil 

adalah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

 : Ada pengaruh antara buudaya organisasi terhadap kinerja karyawan 
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D. Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen Variabel Dependen 

  

  

  

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono dalam Cahyono, 2012). Populasi dalam 

penelitian  ini adalah seluruh karyawan Pengadilan Negeri Boyolali yang 

berjumlah 52 karyawan. Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 35 

orang karyawan yang terdiri dari wakil panitera atau wakil sekertaris, hakim,  

panitera muda, panitera pengganti, kasi, dan juru sita. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja, pemilihan sekelompok 

subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat yang dipandang memiliki hubungan 

erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya 

(Trenggonowati, 2009:68). Adapun karakteristik kriteria yang digunakan sebagai 

sampel yaitu: 

1. Karyawan atau pegawai tetap yang terdiri dari wakil panitera, hakim,  

panitera muda, kasi, panitera pengganti, dan juru sita. 

2. Pegawai yang bersedia mengisi kuesioner. 

3. Pegawai yang bukan pemimpinan Pengadilan Negeri Boyolali. 

 

B. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang didukung oleh data-data 

sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu sampel wajib pajak yang 

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa data kepustakaan dalam mencari sumber referensi yang 

terkait. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data  yang diperoleh dari hasil penelitian langsung 

secara empirik kepada responden dengan menggunakan teknik pengumpulan 

data berupa observasi, dan penyebaran kuesioner kepada responden yaitu 

karyawan Pengadilan Negeri Boyolali. 

1. Gaya Kepemimpinan 

 

Kinerja 
2. Motivasi 

3. Budaya Organisasi 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku, 

jurnal jurnal penelitian,  dan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah-

masalah penelitian atau yang dikumpulkan melalui hasil penelitian pihak lain 

yang berguna sebagai landasan teori dan alternatif dalam mencari pemecahan 

yang dihadapi. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner atau angket 

Peneliti menggunakan  kuesioner yang berisi daftar pertanyaan secara 

tertulis untuk diajukan kepada responden. Daftar pertanyaan berkaitan dengan 

identitas atau keterangan diri responden, tanggapan-tanggapan responden 

mengenai pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan yang terjadi pada Kantor Pengadilan Negeri 

Boyolali. 

2. Metode dokumentasi 

Peneliti memperoleh dan mempelajari literatur, buku, dan jurnal-jurnal 

yang berkaitan dengan masalah penelitian. Literatur, buku-buku, dan jurnal- 

jurnal yang berhubungan dengan sumber daya manusia terutama mengenai 

gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan. 

 

D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

Variabel dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan, motivasi, 

budaya organisasi, kinerja. Berikut adalah penjelasan dari masing masing variabel 

tersebut: 

1. Menurut Stoner (1995) dalam Suryo (2010), Kepemimpinan adalah proses 

pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok 

anggota yang saling berhubungan dengan tugasnya. Kuisioner terdiri dari 8 

pernyataan dengan skala likert 1-5 dan dengan pilihan jawaban SS, S, KS, TS, 

STS. 

2. Motivasi adalah faktor yang dapat mempengaruhi semangat dan gairah kerja 

karyawan untuk berperan secara aktif dalam proses kerja (Ariefiantoro, 2012). 

Kuisioner terdiri dari 10 pernyataan dengan skala likert 1-5 dan dengan pilihan 

jawaban SS, S, KS, TS, STS. 

3. Budaya organisasi diartikan sebagai nilai-nilai, simbol-simbol yang dimengerti, 

dipatuhi, dimiliki bersama dalam suatu organisasi sehingga anggota organisasi 

merasa satu keluarga dan dapat menciptakan suatu kondisi anggota organisasi 

tersebut merasa berbeda dengan organisasi lainnya (Prihayanto, 2011). 

Kuisioner terdiri dari 10 pernyataan dengan skala likert 1-5 dan dengan pilihan 

jawaban SS, S, KS, TS, STS. 

4. Kinerja  adalah  hasil kerja yang telah dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas yang menjadi tanggung jawabnya dalam kurun waktu tertentu (Cahyono, 

2012). Kuisioner terdiri dari 10 pernyataan dengan skala likert 1-5 dan dengan 

pilihan jawaban SS, S, KS, TS, STS. 

 



7 
 

E. Metode Kualitas Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk menguji 

kualitas pengumpulan data. Kuisioner dikatakan valid jika pernyataan pada 

kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 

tersebut. Kuesioner dikatakan handal, apabila jawaban responden terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil ( Ghozali, 2005:41).  Dalam penelitian 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

 

F. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun 

persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + € 

Keterangan: 

Y = Kinerja karyawan 

a = Konstanta 

b1 .. b3 = Koefisien regresi 

X1 = Kepemimpinan 

X2 = Motivasi 

X3 = Budaya organisasi 

€   = Kesalahan random 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Kuisioner 35 yang disebar kepada karyawan Pengadilan Negeri Boyolali, 

kuesioner diisi semua secara lengkap oleh responden. Sebagian besar responden 

didominasi oleh perempuan yaitu 18 (51,4%), sisanya pria sebanyak 17 (48,6%). 

Untuk responden yang berumur 20-30 sebesar 4 (11,4%), umur 31-40 sebesar 1 

(2,9%), umur 41-50 sebesar21 (60%), umur 51-60 sebesar 9 (25,7%). Untuk 

responden yang bergolongan 2 yaitu sebanyak 3 (8,6%) dan golongan 3 sebanyak 

32 (91,4%). Pendidikan terakhir sebagian besar adalah  SI/ sarjana 21 (60%), 

SMA/sederajat 12 (34,3%), S2 2 (5,7%). 

 

B. Hasil Pengujian Kualitas Pengumpulan Data 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan bantuan komputer 

SPSS versi 16.0, diketahui nilai signifikansi keempat variabel tersebut < 5% dan 

nilai rhitung > 0,334, sehingga dari pernyataan untuk semua variabel dikatakan 

valid. Sedangkan dari hasil uji reliabilitas, diketahui keempat variabel tersebut 

memiliki nilai cronbach’s alpha diatas 0,60, sehingga pernyataan yang digunakan 

oleh variabel gaya kepemimpinan, motivasi, budaya organisasi, dan kinerja dapat 

dipercaya atau handal untuk digunakan sebagai alat ukur variabel. 

 

C. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Hasil dari pengujian normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-

Smirnov (K-S) didapatkan nilai probabilitas > α, sehingga dari hasil pengujian 

dinyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normal. Sedangkan dari hasil 

uji multikolinieritas, variabel gaya kepemimpinan, motivasi, budaya organisasi 
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memiliki VIF < 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1, sehingga model 

regresi yang digunakan tidak terjadi adanya multikolinieritas. Hasil dari pengujian 

heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser, variabel gaya 

kepemimpinan, motivasi, dan budaya organisasi memiliki nilai signifikansi > 

0,05, sehingga bebas dari adanya heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. 

 

D. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 

versi 16.0, diketahui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = 0,573 + 0,225X1 + 0,511X2 + 0,313X3 

Persamaan diatas menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara gaya 

kepemimpinan, motivasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 

Koefisien regresi gaya kepemimpinan bernilai positif. Menunjukkan bahwa 

dengan demikian dapat diketahui bahwa gaya kepemimpinan yang bijaksana dan 

bersahabat, lebih banyak melakukan pengarahan yang berorientasi pada tujuan 

dan adanya terjalin hubungan baik dengan bawahan serta peran pemimpin yang 

dapat memotivasi ataupun menginspirasi bawahan dapat membuat karyawan lebih 

bersemangat dalam melaksanakan tugasnya sehingga memiliki kemampuan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan Pengadilan Negeri Boyolali. 

Koefisien regresi motivasi bernilai positif. Hal ini menunjukkan 

bahwademikian dapat diketahui bahwa motivasi karyawan yang berupa 

terpenuhinya fasilitas kerja yang memadai, penghasilan diberikan tepat waktu 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan indiviual, adanya rasa aman dan hubungan 

baik ditempat kerja memiliki kemampuan dalam meningkatkan kinerja, sehingga 

semakin baik motivasi yang diberikan maka semakin baik kinerja karyawan 

Pengadilan Negeri Boyolali. 

Koefisien regresi budaya organisasi bernilai positif. Hal ini menunjukkan 

dengan demikian bahwa budaya organisasi yang berorientasi berdasarkan 

pencapaian penilaian hasil kerja, lingkungan yang harmonis dan mengutamakan 

komunikasi yang baik antar karyawan memiliki kemampuan dalam meningkatkan 

kinerja karyawan Pengadilan Negeri Boyolali. 

 

E. Hasil Pengujian Hipotesis 

Dari hasil uji koefisien determinasi (R²), diketahui 65,8% variasi variabel 

kinerja karyawan Pengadilan Negeri Boyolali dapat dijelaskan oleh variabel gaya 

kepemimpinan, motivasi dan budaya organisasi, sedangkan sisanya yaitu 34,2% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti 

 Dari hasil uji signifikan simultan (uji F), diketahui bahwa Fhitung > Ftabel 

yaitu 22,829 > 3,32 dan nilai signifikansi = 0,000 <  = 0,05. Hal ini berarti Ho 

ditolak, sehingga variabel perilaku kepemimpinan, motivasi dan budaya 

organisasi mempunyai pengaruh bersama-sama dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan Pengadilan Negeri Boyolali. 

Dari hasil uji t pada variabelperilaku kepemimpinan diketahui nilai thitung 

(2,507) lebih besar daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 

0,018 <  = 0,05, variabel motivasi diketahui nilai thitung (4,371) lebih besar 

daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 <  = 0,05. 
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Variabel budaya organisasi diketahui nilai thitung (2,567) lebih besar daripada ttabel 

(2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,015 <  = 0,05. Oleh karena itu, 

artinya gaya kepemimpinan, motivasi, dan budaya organisasi mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Pengadilan Negeri Boyolali.. 

 

F. Pembahasan 

1.  : Ada pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

Variabel perilaku kepemimpinan diketahui nilai thitung (2,507) lebih besar 

daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,018 <  = 

0,05. Oleh karena itu,  H1 diterima, artinya variabel perilaku 

kepemimpinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Perilaku yang wibawa, baik dan bersahabat selalu ditunjukkan oleh pimpinan 

Pengadilan Negeri Boyolali. Gaya kepemimpinan sportif dan kharismatik 

yang dimiliki pemimpin Pengadilan Negeri Boyolali dapat memberikan kesan 

dan motivasi yang baik bagi kinerja karyawan yaitu pemimpin telah mampu 

menciptakan suasana organisasi yang menyenangkan, dan memberikan 

perhatian terhadap kebutuhan kebutuhan karyawan. Pemimpin Pengadilan 

Negeri Boyolali juga memiliki gaya kepemimpinan yang instrumental yaitu 

selalu memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap kinerja karyawan, 

selalu memberi tugas dan memberi tahu tugas apa yang harus dikerjakan 

dengan jelas yang membuat karyawan mengerti dan merasa nyaman dalam 

bekerja sehingga gaya kepemimpinan memiliki  pengaruh terhadap kinerja 

karyawan, semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam 

organisasi maka semakin baik kinerja karyawan. 

Penelitian sesuai dengan penelitian Widodo (2011) dan  Purnomo (2008) 

bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Gaya 

kepemimpinan merupakan sikap atau perilaku pemimpin dalam menjalankan 

aktivitas organisasi. Kehadiran pemimpin yang cakap, bijaksana, dan 

memiliki kualitas yang baik dapat mempengaruhi bawahannya untuk 

melaksanakan pekerjaan secara optimal. Peran pemimpin dalam 

mempengaruhi perilaku bawahan dapat berupa memberikan pengarahan 

kepada karyawan, memberikan perhatian kepada kebutuhan karyawan, 

menciptakan suasana organisasi yang menyenangkan, menetapkan tujuan, 

menetapkan kebijakan, dan meningkatkan prestasi kerja karyawan. Sehingga 

gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

2.  : Ada pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan. 

Variabel motivasi diketahui nilai thitung (4,371) lebih besar daripada ttabel 

(2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 <  = 0,05. Oleh karena 

itu, H2 diterima, artinya variabel motivasi mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan Pengadilan Negeri Boyolali. Motivasi yang 

diberikan untuk karyawan berupa adanya rasa aman dan hubungan yang 

harmonis ditempat kerja, adanya pemberian fasilitas-fasilitas yang menunjang 

dalam penyelesaian tugas, pemberian gaji setiap bulan selalu diberikan tepat 

waktu sehingga karyawan dapat memenuhi kebutuhan individualnya. 
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Motivasi yang diberikan membuat karyawan menjadi lebih bersemangat dan 

tidak mudah menyerah dalam bekerja. Namun dengan pemberian gaji lebih 

tinggi bukan berarti karyawan lebih termotivasi, tetapi karena karyawan 

merasa senang dapat bekerja di kantor Pengadilan Negeri Boyolali.  

Hasil penelitian diatas mendukung penelitian Cahyono (2012) dan  Ponto 

(2010) bahwa motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Motivasi 

karyawan melakukan suatu pekerjaan karena adanya keinginan untuk 

memperoleh uang atau penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Kebutuhan hidup dapat berupa kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, 

kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Kebutuhan dapat dipenuhi, apabila karyawan dapat lebih giat dan aktif dalam 

bekerja. Keaktifan dan semangat kerja karyawan didorong oleh motivasi yang 

ada pada diri karyawan dan motivasi yang diberikan oleh pimpinan. Apabila 

semakin tinggi motivasi karyawan, maka semakin tinggi kinerjanya. 

3.  : Ada pengaruh antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

Variabel budaya organisasi diketahui nilai thitung (2,567) lebih besar 

daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,015 <  = 

0,05. Oleh karena itu, H3 diterima, artinya variabel budaya organisasi 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Pengadilan 

Negeri Boyolali.  Semakin baik budaya organisasi, maka semakin baik 

kinerja karyawan. Budaya organisasi di kantor Pengadilan Negeri Boyolali 

berjalan dengan baik. Secara garis besar terdapat hubungan kekeluargaan  

antar pegawai dan atasan. Pegawai diperlakukan berbeda sesuai 

kedudukannya, namun komunikasi yang baik antar pegawai lebih diutamakan 

dalam lingkungan kerja. Budaya organisasi di Pengadilan Negeri Boyolali 

didasarkan atas kelompok kerja yaitu identitas pegawai dan keputusan 

penggajian, sehingga budaya organisasi yang diterapkan dapat meningkatkan 

kinerja pegawai menjadi lebih terdorong untuk mengembangkan jenjang 

karier dengan cara meningkatkan kualitas kinerjanya. 

Penelitian sesuai dengan penelitian  Kasmir (2011) dan Cahyono (2012) 

bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

Karyawan. Budaya organisai adalah nilai, aturan dan norma-norma yang 

dimiliki bersama berlaku di dalam organisasi guna menjadi pedoman bagi 

anggota atau karyawan dalam bertindak dan bekerja. Budaya organisasi dapat 

menjadi suatu identitas diri, karakter, dan ciri khas yang menjadi kebanggaan 

organisasi untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan kinerja 

karyawan, sehingga budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Hasil analisis uji t diperoleh bahwa : 
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a. Variabel gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan Pengadilan Negeri Boyolali dibuktikan dengan nilai 

signifikansi 0,018 <  = 0,05.  

b. Variabel motivasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan Pengadilan Negeri Boyolali dibuktikan dengan nilai signifikansi 

0,000 <  = 0,05 

c. Variabel budaya organisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan Pengadilan Negeri Boyolali dibuktikan dengan nilai  nilai 

signifikansi 0,015 <  = 0,05.  

2. Hasil uji F diperoleh hasil bahwa variabel perilaku kepemimpinan, motivasi 

dan budaya organisasi mempunyai pengaruh bersama-sama dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan Pengadilan Negeri Boyolali dibuktikan dengan nilai 

Fhitung > Ftabel yaitu 22,829 > 3,32 dan nilai signifikansi = 0,000 <  = 0,05. 

 

B. Keterbatasan 

Dalam pelaksanaan penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan yang 

dialami oleh, namun diharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi manfaat yang 

ingin dicapai. Keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Sampel dalam penelitian ini hanya diambil dari kantor Pengadilan Negeri 

Kabupaten Boyolali 

2. Keterbatasan metode survei menggunakan kuesioner yaitu bahwa peneliti tidak 

dapat mengontrol jawaban responden. 

3. Dimungkinkan masih adanya variabel lain selain perilaku kepemimpinan, 

motivasi dan budaya organisasi yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

C. Saran 
Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebaiknya di Pengadilan Negeri Boyolali dibudayakan adanya pemberian 

hadiah atau bonus bagi karyawan yang berprestasi, sehingga karyawan akan 

lebih termotivasi dan terdorong untuk bekerja lebih giat dan bersemangat 

dalam meningkatkan kinerjanya. 

2. Sebaiknya di Pengdilan Negeri Boyolali selalu berorientasi pada hasil dan 

orientasi tim sehingga dapat mendukung adanya kerjasama dalam pencapaian 

tujuan organisasi. 

3. Untuk penelitian selanjutnya penulis berharap agar menambah metode 

pengumpulan data, seperti metode observasi maupun wawancara. 

4. Untuk penelitian selanjutnya penulis berharap agar menambah variabel, 

sebagai contoh : variabel lingkungan kerja atau variabel kedisiplinan kerja dan 

mencari objek penelitian yang populasinya lebih besar, agar tidak hanya satu 

tempat dikantor Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Boyolali, misalnya 

dikantor Pengadilan Negeri Solo, atau Pengadilan Negeri Klaten, sehingga 

mempunyai kemampuan untuk di generalisasikan. 
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