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ABSTRAKSI 

 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, 
motivasi, dan komunikasi terhadap kinerja karyawan PT. Masaji Tatanan 
Container  Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. 
Masaji Tatanan  Container Semarang. Sampel penelitian ini berjumlah 56 
responden. 

Metode pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan uji realibitas. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis mencakup regresi 
linier berganda, uji F, uji t, dan uji R2. Semua data yang diperoleh sudah 
memenuhi uji asumsi klasik yang meliputi: uji normalitas, uji multikolinieritas, 
dan uji heteroskedastisitas. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa variabel gaya 
kepemimpinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal 
ini dapat dilihat dari nilai probabilitas thitung yang terbuktikan bahwa nilainya 
sebesar 0,000 (p < 0,05), sedangkan variabel motivasi mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas thitung 
yang membuktikan bahwa nilainya sebesar 0,003 (p < 0,05). Variabel komunikasi 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai probabilitas thitung yang terbuktikan bahwa nilainya sebesar 0,020 (p < 
0,05). 

 
Kata kunci :Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Komunikasi, dan Kinerja 

Karyawan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Menghadapi era global  seperti sekarang ini di mana  dunia persaingan 

yang semakin kompleks dan kompetitif dalam berbagai bidang khususnya 

kehidupan berorganisasi, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah 

sumber daya manusia, karena ditangan manusialah tujuan perusahaan atau 

organisasi dapat tercapai dengan baik. Menurut Robbins (1996) dalam penelitian 

Sehfudin (2011) pada dasarnya sumber daya manusia merupakan serangkaian 

tindakan dalam hal penarikan tenaga kerja, seleksi tenaga kerja, pengembangan, 

pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan 

individu maupun tujuan organisasi. Dengan demikian masalah departemen sumber 

daya manusia merupakan masalah yang kompleks bagi organisasi, dibandingkan 

dengan departemen lainnya. 

Masalah yang ada dalam manajemen sumber daya manusia, merupakan 

masalah utama yang patut  mendapat perhatian organisasi diantaranya adalah 

masalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan dianggap penting bagi organisasi 

karena keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja itu sendiri. Untuk 

memelihara dan menegakkan kinerja karyawan yang baik ada banyak hal yang 

mempengaruhi diantaranya adalah kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, 

motivasi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan lingkungan kerja. Dalam 

penelitian ini dipilih tiga faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu: gaya 

kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi. Faktor-faktor tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Gaya kepemimpinan merupakan kemampuan (seni) pemimpin atau 

manajer untuk mempengaruhi orang lain berupa perilaku baik secara perorangan 

maupun kelompok dalam mengikuti kehendaknya baik langsung maupun tidak 

langsung. Kepemimpinan tersebut muncul bersamaan dalam peranannya sebagai 

manajer. Menurut Anoraga (1992), Hersey, et al (1993), As‘ad (1995), Robbins 

(1998), Thoha  (2001) dalam penelitian Mamik (2010), peran manajer tersebut 

mengarahkan karyawan pada peningkatan kesadaran, pemahaman, dan kesediaan 

mengikuti saran atau petunjuknya. Keberhasilan perusahaan mencapai tujuannya, 

sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Gaya 



kepemimpinan berkaitan dengan cara yang digunakan oleh manajer dalam 

mengatur dan mempengaruhi karyawannya untuk meningkatkan kerja mereka 

dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Pemimpin memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan motivasi dan kinerja karyawan. Kartini (1994) dalam 

penelitian Sehfudin (2011) menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah 

memandu, menuntun, membimbing, membangun atau memberi motivasi kerja, 

dan membuat jaringan organisasi serta membawa pengikutnya kepada sasaran 

yang ingin dituju dengan ketentuan waktu dan perencanaan, sehingga setiap 

pemimpin akan memperlihatkan gaya kepemimpinannya lewat ucapan, sikap 

tingkah lakunya yang dirasa oleh dirinya sendiri maupun orang lain. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi. 

Motivasi merupakan faktor pendorong seseorang melaksanakan kegiatan guna 

mendapat hasil yang terbaik. Oleh karena itu, tidak heran jika karyawan yang 

mempunyai motivasi kerja yang tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi 

pula. Maka dari itu motivasi kerja karyawan perlu dibangkitkan agar karyawan 

bertanggungjawab dalam tugas yang diembannya. Hasbuan (2007) dalam 

penelitian Purwanto (2013) mengartikan bahwa motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau 

bekerja sama, efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk 

mencapai kepuasan. 

Selain motivasi, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

komunikasi. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan tidak lepas dari 

komunikasi dengan sesama rekan kerja, atasan dan bawahan. Komunikasi yang 

baik dapat menjadi sarana yang tepat dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

Melalui komunikasi karyawan dapat meminta petunjuk kepada atasan mengenai 

pelaksanaan kerja. Melalui komunikasi juga karyawan dapat berkerjasama satu 

sama lain. Robbins (1996) dalam penelitian  Sehfudin (2011) menyatakan bahwa 

komunikasi merupakan pentransferan makna maupun pemahaman makna kepada 

orang lain dalam bentuk lambang-lambang, simbol, atau bahasa tertentu sehingga 

orang yang menerima informasi memahami dari maksud informasi tersebut.  



PT. Masaji Tatanan Container merupakan anak perusahaan dari PT. 

Samudera Indonesia Group yang bergerak di bidang jasa  penanganan Container 

dan Container Depot di Indonesia yang terdapat di kabupaten Semarang, Jawa 

Tengah. Perusahaan jasa container ini berdiri  sejak dekade 1980-an dan 

ditetapkan dengan badan hukum pada tahun 1991, sehingga dipastikan memiliki 

komunikasi  yang baik serta peran pemimpin yang handal sehingga mampu 

berkompetensi dalam dunia bisnis selama puluhan tahun. Akan tetapi sangat 

disayangkan ketika dalam kesehariannya komunikasi kurang dibahas dan 

diperkenalkan sebagai pembentuk karakter dan penelaahan tujuan perusahaan itu 

sendiri. 

Kinerja karyawan yang tinggi sangatlah diharapkan oleh perusahaan 

tersebut untuk mempengaruhi kinerja karyawannya. Semakin banyak karyawan 

yang mempunyai kinerja tinggi, maka produktivitas perusahaan secara 

keseluruhan akan meningkat sehingga perusahaan akan bertahan dalam 

persaingan global. Karyawan dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Keberhasilan karyawan dapat 

diukur melalui kepuasan konsumen, berkurangnya jumlah keluhan, dan 

tercapainya target yang optimal.   

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yang 

dilakukan oleh Sehfudin (2011). Adapun perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian. Objek penelitian sebelumnya 

adalah pada           PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Semarang, 

sedangkan objek penelitian ini adalah pada PT Masaji Tatanan Container, 

Semarang.  

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif 

populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Masaji 

Tatanan Container Semarang. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PT. 

Masaji Tatanan Container Semarang yang berjumlah 120 responden. Data 

diperoleh melalui kuesioner atau angket dan wawancara. Sumber data diperoleh 

dari karyawan PT Masaji Tatanan Container Semarang. 



Data diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada karyawan PT Masaji 

Tatanan Container Semarang. Kuesioner pada penelitian ini mengacu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2012). Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji 

hipotesis. 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengujian tingkat signifikan uji hipotesis terhadap H1 menunjukkan 

bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Variabel gaya kepemimpinan memiliki nilai thitung (4,215) yang mana lebih besar 

daripada ttabel (2,007) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05, 

sehingga H1 diterima. Artinya gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Sehfudin (2011) yang mana hasil penelitian mengungkapkan 

bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Pola kepemimpinan seorang manajer berpengaruh dalam pencapaian visi 

suatu organisasi. Pemilihan gaya kepemimpinan yang benar disertai motivasi 

eksternal yang diterapkan sesuai dengan keinginan karyawan akan menghasilkan 

tingkat kinerja yang tinggi. Tanpa bimbingan seorang pemimpin, hubungan antara 

tujuan perseorangan dan organisasi akan menjadi renggang (lemah).  

Hasil pengujian tingkat signifikan uji hipotesis terhadap H2 menunjukkan 

bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel 

motivasi memiliki nilai thitung (3,135) yang mana lebih besar daripada ttabel (2,007) 

atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,003 < α = 0,05, sehingga H2 diterima. 

Artinya motivasi mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Sehfudin (2011) yang mana hasil penelitian mengungkapkan bahwa motivasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 



Motivasi karyawan dapat meningkat jika bersemangat untuk mencapai 

prestasi kerja dan ada keinginan untuk memperoleh penghasilan lebih untuk 

memperoleh pengakuan atau keinginan untuk meningkatkan karir. Apabila 

motivasi kerja karyawan meningkat, niscaya tujuan organisasi akan tercapai. 

Dengan demikian kinerja karyawan akan meningkat pula. 

Hasil pengujian tingkat signifikan uji hipotesis terhadap H3 menunjukkan 

bahwa komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel 

komunikasi memiliki nilai thitung (2,398) yang mana lebih besar daripada ttabel 

(2,007) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,020 < α = 0,05, sehingga H3 

diterima. Artinya komunikasi mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Sehfudin (2011) yang mana hasil penelitian mengungkapkan bahwa komunikasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Komunikasi dapat menciptakan kepuasan bisnis, sosial, dan pribadi 

tergantung pada kemampuan seseorang berkomunikasi dengan jelas pada orang 

lain, apa pekerjaannya, apa yang diinginkannya, dan apa yang dipercayainya. 

Komunikasi pada prinsipnya mengadakan hubungan yang sesuai dengan 

pemindahan atau penyampaian dalam bentuk kata-kata untuk merubah tingkah 

laku orang lain, sehingga apabila tercipta komunikasi yang baik dan jelas akan 

menjadikan semua pekerjaan dapat berakhir dengan maksimal. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan  pada hasil analisis data dan  pembahasan sebelumnya, maka 

simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Variabel gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas thitung yang 

terbuktikan bahwa nilainya sebesar 0,000 (p < 0,05). Berarti hipotesis pertama 

yang menyatakan bahwa “gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan” terdukung. 

2.  Variabel motivasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hal ini dapat dilihat dari probabilitas thitung yang membuktikan bahwa nilainya 



sebesar 0,003 (p < 0,05). Berarti hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 

“motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan” terdukung. 

3.  Variabel komunikasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini dapat dilihat nilai probabilitas thitung yang membuktikan 

bahwa nilainya sebesar 0,020 (p < 0,05). Berarti hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa “komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan” terdukung. 
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