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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya 
kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Badan Diklat 
dan Litbang Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Pengumpulan data dilakukan 
melalui penyebaran kuesioner dan dilaksanakan pada 77 karyawan. Analisis data 
pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 15. Teknik sampling yang 
dipakai adalah metode sensus dan teknik pengujian data yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi uji validitas dengan analisis faktor, uji reliabilitas dengan 
Alpha Cronbach. Uji asumsi klasik dan analisis regresi liner berganda, untuk menguji 
dan membuktikan hipotesis penelitian. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin 
kerja berpengaruh (secara statistik) signifikan terhadap kinerja karyawan. 
 

 
 

Kata Kunci: gaya kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja, kinerja karyawan. 



 
 

 

A. Pendahuluan 

Potensi setiap sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan harus dapat 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan output yang 

optimal. Tercapainya tujuan perusahaan tidak hanya tergantung pada peralatan 

modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada 

manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Keberhasilan suatu organisasi sangat 

dipengaruhi oleh kinerja individu karyawannya. Setiap organisasi maupun perusahaan 

akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, dengan harapan apa 

yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai (Suwati, 2013: 93). 

Kinerja merupakan perilaku organisasi yang secara langsung berhubungan 

dengan produksi barang atau penyampaian jasa. Informasi tentang kinerja organisasi 

merupakan suatu hal yang sangat penting digunakan untuk mengevaluasi apakah 

proses kinerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang 

diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang 

justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang mempunyai informasi tentang kinerja 

dalam organisasinya. Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang 

atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk 

mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu (Tika, 2006: 89). 

Pencapaian tujuan organisasi dan penyelenggaraan manajemen organisasi 

akan menjadi efektif dan efisien apabila pemimpin mampu melaksanakan fungsi 

manajerial secara baik dan benar. Pemimpin juga dituntut untuk memahami secara 



 
 

benar motivasi para karyawannya sebagai bagian dari organisasi. Motivasi 

merupakan salah satu bagian dari manajemen sumber daya manusia untuk 

pengembangan, pengarahan, dan peningkatan efektivitas kerja individu. Motivasi 

kerja seorang individu antara lain dipengaruhi oleh perasaan aman dalam bekerja, gaji 

yang adil dan kompetitif, lingkungan kerja yang menyenangkan, penghargaan atas 

prestasi kerja serta perlakuan yang adil dari pemimpin. Faktor lain seperti 

kemampuan kerja seseorang individu dan iklim organisasi diduga akan berpengaruh 

terhadap keberhasilannya dalam bekerja (Erlik, 2008: 90).  

Motivasi penting untuk diketahui, karena motivasi adalah hal yang 

menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja 

giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting karena 

manajer/pemimpin membagikan pekerjaan kepada karyawannya untuk dikerjakan 

dengan baik dan terintegrasi pada tujuan yang diinginkan (Prabu, 2005: 88). Gaya 

kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi 

kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya 

atau mereka yang mungkin sedang mengamati dari luar (Robert, 1992). 

Selain kepemimpinan dan motivasi, disiplin kerja juga mampu 

meningkatkan kinerja karyawan. Disiplin kerja yang baik mencerminkan rasa 

tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepada karyawan, karena 

kinerja yang tinggi dapat dicapai apabila seluruh karyawan dan pihak manajemen 

memiliki tingkat disiplin yang tinggi (Mutmainnah, 2008: 90).  



 
 

Menurut penelitian Rivai (2004), disiplin kerja adalah suatu alat yang 

digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia 

untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai Badan Diklat Dan Litbang Pemerintah  Daerah Kabupaten Sragen.” 

Pokok  masalah yang dapat digambarkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Badan Diklat 

dan Litbang Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Badan Diklat dan 

Litbang Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen? 

3. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Badan Diklat dan 

Litbang Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen? 

 
B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di 

Badan Diklat dan Litbang Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen? 

2. Untuk menguji apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di 

Badan Diklat dan Litbang Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen? 



 
 

3. Untuk menguji apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di 

Badan Diklat dan Litbang Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen? 

 
C. Kerangka Pemikiran 

Untuk dapat memahami permasalahan yang akan dibahas, maka perlu suatu 

skema yang menunjukan hubungan masing-masing variabel yang diteliti. Adapun 

kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar II.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1. Kerangka Teoritis 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan teori tentang kinerja perusahaan dan hasil penelitian terdahulu, 

dapat dikemukakan tiga hipotesis, sebagai berikut: 

H1: Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

H2: Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

H3: Disiplin berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 
E. Metode Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan kantor Badan Diklat 

dan Litbang Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Metode pengambilan sampel yaitu 

dengan menggunakan metode convinience sampling, yang mana teknik pengambilan sampel 

secara bebas. Sebanyak 102 kuesioner yang didistribusikan. Dari jumlah tersebut hanya 77 

kuesioner yang kembali, dan dapat diolah. Dengan demikian sebanyak 77 kuesioner dapat 

digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuesioner (angket), yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan 

daftar isian atau daftar pertanyaan (kuisioner) yang telah disiapkan dan disusun 

sedemikian rupa sehingga calon responden hanya tinggal mengisi atau menandainya 

dengan mudah dan cepat. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini 

kemudian diuraikan menjadi indikator empiris yang meliputi: 

 

 



 
 

a. Kinerja Karyawan 

Menurut penelitian Bernadin (1993) dalam Crimson Sitanggang (2005), kinerja 

karyawan adalah perbandingan hasil kerja nyata karyawan dengan standar kerja 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Beberapa indikator untuk mengukur sejauh 

mana pegawai mencapai suatu kinerja secara individual adalah sebagai berikut: 

Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Efektifitas, Kemandirian, dan Komitmen 

Organisasi 

b. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan merupakan cara pemimpin memanfaatkan kekuatan yang 

tersedia untuk memimpin  para karyawannya. Menurut penelitian Likret (1961) 

dalam Handoko (2003), mengemukakan dua kategori gaya dasar ini, orientasi 

karyawan dan orientasi tugas, menyusun suatu model empat tingkat efektifitas 

manajemen: 1) Sistem 1, manajer membuat semua keputusan yang berhubungan 

dengan kerja dan memberi perintah kepada para bawahan untuk melaksanakannya; 

2) Sistem 2, manajer tetap menentukan perintah-perintah, tetapi memberi bawahan 

kebebasan untuk memberikan komentar terhadap perintah-perintah tersebut; 3) 

Sistem 3, manajer menetapkan tujuan-tujuan dan memberikan perintah perintah 

setelah hal-hal itu didiskusikan terlebih dahulu dengan bawahan; 4) Sistem 4, 

tujuan-tujuan ditetapkan dan keputusan-keputusan kerja dibuat oleh kelompok. 

Bila manajer yang secara formal membuat keputusan, mereka melakukan setelah 

mempertimbangkan saran-saran dan pendapat-pendapat dari para anggota 

kelompok.  



 
 

c. Motivasi 

Motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja 

karyawan untuk berperan serta secara aktif dalam proses kerja. Teori motivasi 

yang paling terkenal adalah hirarki kebutuhan yang diungkapan Abraham Maslow. 

Menurut penelitian Maslow dalam Robbins (2006), hipotesisnya mengatakan, di 

dalam diri semua manusia bersemayam lima jenjang kebutuhan yang menjadi 

indikator yaitu: Fisiologis, Keamanan, Sosial, Penghargaan, Prestasi, dan 

Aktualisasi diri. 

d. Disiplin kerja 

Menurut penelitian Waridin (2006) dalam Mohammad (2005), disiplin merupakan 

keadaan ideal dalam mendukung pelaksanaan tugas sesuai aturan dalam rangka 

mendukung optimalisasi kerja. Adapun indikator dari disiplin kerja adalah; 

1) Kualitas kedisiplinan kerja 

2) Kuantitas pekerjaan 

3) Kompensasi yang diperlukan 

4) Konservasi 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pengujian 

kualitas data, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Uji kualitas 

pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji 

asumsi klasik diuji sebelum melakukan pengujian hipotesis untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya penyimpangan. Regresi yang baik adalah memiliki data yang 

terdistribusi secara normal, bebas multikolinieritas, dan bebas heteroskedastisitas. 



 
 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari analisis regresi berganda, uji t, uji 

F, dan koefisien determinasi (R2). 

 
F. Hasil Penelitian 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi ganda. 

Analisis regresi ganda ini digunakan untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan, 

motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil perhitungan 

analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut. 

TABEL I 
HASIL ANALISIS REGRESI GANDA 

 Koefisien thitung Signifikansi
Konstanta -1,530   
Gaya Kepemimpinan 0,366 3,015 0,004 
Motivasi kerja 0,382 4,035 0,000 
Disiplin kerja 0,260 2,341 0,022 

Adjusted R2 0,442   
F Statistik 21,087  0,000 

 Sumber: Data diolah penulis, 2014. 

Dari tabel tersebut, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut:  

 Y  =  -1,530 + 0,366 (X1)  + 0,382 (X2)  + 0,260 (X3) 

Persamaan menunjukkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja. Tabel menunjukkan hasil uji t 

terhadap variabel gaya kepemimpinan memiliki nilai thitung = 3,015 dengan nilai 

p=0,004, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 2,000. Dikarenakan 

thitung > ttabel (3,015 > 2,000) dengan p<0,05, maka H1 diterima. Artinya gaya 



 
 

kepemimpinan secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Hasil uji t variabel motivasi kerja memiliki nilai thitung = 4,035 dengan nilai 

p=0,000, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 2,000. Oleh karena  

thitung > ttabel (4,035 > 2,000) dengan p<0,05, maka H2 diterima. Artinya motivasi 

kerja secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil uji t terhadap disiplin kerja memiliki nilai thitung = 2,341 dengan 

nilai p=0,022, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 2,000. Oleh 

karena  thitung > ttabel (2,341 > 2,000) dengan p<0,05, maka H3 diterima. Artinya 

disiplin kerja secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

1. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Hasil 

pengujian menunjukan bahwa hipotesis pertama diterima pada signifikansi 5%. 

Artinya gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Semakin 

baik gaya kepemimpinan yang dijalankan, maka semakin tinggi kinerja karyawan. 

Sebaliknya semakin kurang baik gaya kepemimpinan yang dijalankan, maka semakin 

rendah pula kinerja karyawan.  

Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang demokratis, 

memperhatikan bawahan, dan memperhatikan proses produksinya. Kepemimpinan 

yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan aktif karyawan dengan arahan, 

bimbingan dan perlindungan yang lebih besar dari pimpinan. Kepemimpinan yang 

baik akan mampu mempengaruhi aktivitas orang lain, sehingga seluruh komponen 



 
 

organisasi bekerja dengan efisien dan berkinerja baik. Pemimpin yang efektif harus 

mampu mengadaptasi gaya perilaku mereka terhadap kebutuhan karyawan dan situasi 

kerja. Semakin baik pimpinan dapat dapat beradaptasi atau mampu mengaplikasikan 

gaya kepemimpinan yang baik, maka cenderung akan semakin efektif pula bagi 

mereka untuk dalam upaya mencapai tujuan organisasi yaitu kinerja yang tinggi.  

Hasil penelitian ini berhasil dan konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya 

oleh Reza (2010) dan Magdalena (2012) yang menyimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil pengujian 

menunjukan bahwa hipotesis kedua diterima dengan taraf signifikansi 5%. Artinya 

motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, semakin tinggi 

motivasi kerja, maka semakin tinggi kinerja karyawan. Sebaliknya semakin rendah 

motivasi kerja, maka semakin rendah pula kinerja karyawan.  

Motivasi untuk bekerja dapat ditingkatkan dengan rangsangan-rangsangan 

insentif (hadiah) bagi yang berprestasi. Manajer atau pimpinan perusahaan dapat 

memotivasi (merangsang bawahannya) dengan berupa pemberian hadiah kepada 

mereka yang berprestasi. Hadiah tersebut tentunya disesuaikan dengan kebutuhan 

mendesak karyawan. Dengan motivasi positif ini semangat bekerja bawahan akan 

meningkat. Sebab tingkah laku atau tindakan masing-masing individu pada suatu saat 

tertentu, biasanya ditentukan oleh kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu setiap 

manajer yang ingin memotivasi bawahannya perlu memahami hierarki daripada 

kebutuhan-kebutuhan manusia. Motivasi kerja karyawan akan meningkat jika 



 
 

kebutuhan ekonomi karyawan juga meningkat. Motivasi juga dapat meningkat karena 

adanya pemberian insentif atau bonus bagi yang memiliki kinerja yang tinggi, karena 

adanya ancaman hukuman bagi yang kinerjanya rendah, atau karena rasa takut dan 

segan kepada atasan. Dengan demikian upaya peningkatan kinerja akan lebih efektif 

jika dilakukan dengan meningkatkan motivasi kerja karyawan.  

Hasil penelitian ini dan konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh 

Reza (2010) dan Magdalena (2012) yang menyimpulkan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil pengujian 

menunjukan bahwa hipotesis ketiga diterima dengan taraf signifikansi 5%. Artinya 

disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, semakin baik disiplin 

kerja yang diterapkan, maka semakin tinggi kinerja karyawan. Sebaliknya semakin 

kurang baik disiplin kerja, maka semakin rendah pula kinerja karyawan.  

Disiplin kerja merupakan modal utama yang amat menentukan tingkat kinerja 

pegawai. Disiplin merupakan sikap atau perilaku ketaatan seseorang atau sekelompok 

orang yang sesuai prosedur serta terhadap peraturan baik tertulis maupun tidak 

tertulis, yang tercermin dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan. Disiplin kerja 

merupakan salah satu bagian dari penciptaan pegawai yang professional sehingga 

harus menjadi teladan bagi masyarakat. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Sardjito dan Muthaher (2007) 

bahwa disiplin kerja mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja dan motivasi 

para bawahannya untuk mencapai kinerja organisasi. Berdasarkan hasil penelitian 



 
 

yang berkaitan dengan budaya, ditentukan bahwa dimensi budaya mempunyai 

pengaruh dalam peningkatan kinerja aparat.  Disiplin kerja menjadi dasar untuk 

perasaan saling memahami yang dimiliki karyawan mengenai perusahaan/instansi 

mereka, bagaimana segala sesuatu dikerjakan berdasarkan pengertian bersama 

tersebut dan cara-cara karyawan seharusnya bersikap. Instansi pun harus dapat 

memadukan karakter-karakter disiplin kerja yang ada untuk menciptakan suatu 

instansi atau perusahaan dengan keanekaragaman tinggi dan pada akhirnya nanti akan 

meningkatkan kinerja aparat, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas.  

Hasil penelitian ini berhasil dan konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya 

oleh Reza (2010), Erlina (2011) dan Magdalena (2012) yang menyimpulkan bahwa 

disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 
G. Simpulan 

1. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di Badan 

Diklat dan Litbang Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Hal ini terbukti dari 

hasil uji t yang memperoleh nilai thitung sebesar 3,015 diterima taraf signifikansi 

5%, sehingga H1 diterima. 

2. Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di Diklat dan 

Litbang Kabupaten Sragen. Hal ini terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai thitung 

sebesar 4,035 diterima taraf signifikansi 5%, sehingga H2 diterima.  



 
 

3. Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di Diklat dan Litbang 

Kabupaten Sragen. Hal ini terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar 

2,341 diterima taraf signifikansi 5%, sehingga H3 diterima. 



 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Hakim, Abdul. 2006. Analisis Pengaruh Motivasi, Komitmen Organisasi Dan Iklim 
Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan Dan 
Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah. JRBI. Vol 2. No 2. Hal: 165-180. 

 
Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPFE UGM 
 
Magdalena. 2012. Pengaruh Kepemimpinman, Motivasi Kerja, Dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan PT Lentera Persada Gas Semarang 
 
Mutmainah, Sri. 2008. Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. Panen Lestari Internusa Medan. Jurnal Penelitian Ilmu 
Manajemen dan Bisnis Vol.III No: 1 Maret 2008, Medan 

 
Reza. 2010. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Dan Disiplin Kerja Terhadap 

Karyawan PT Sinar Sentosa Perkasa Banjarnegara 
 
Rivai, Veithzal. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. 

Jakarta: Rajagrafindo Persada,   
 
Robert, Dale. D. 1992. Pelayan Sebagai Pemimpin. Malang: Gandum Mas. 
 
Robbins, Stephen. P. 2006. Perilaku organisasi. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT 

Indeks Kelompok GRAMEDIA. 
 
Sardjito, Bambang dan Osmad Mothaher, 2007, Pengaruh Partisipasi Penyusunan 

Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerntah Daerah: Budaya Organisasi dan 
Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating, Simposium Nasional 
Akuntansi X Unhas Makassar 26-28 juli 2007 

 
Sitanggang, Crimson. 2005. Analisis Pengaruh Prilaku Pemimpin Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Sekretariat Kotamadya Jak-Bar. Jurnal Penelitian Ekonomi, 
UNDIP Semarang. 

 
Suwati, Yuli. 2013. Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT Tunas Hijau Samarinda. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. 
Vol.1. No.1 

 
Tika, P., 2006, Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Penerbit 

Bumi Aksara, Jakarta 
 




