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HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS DENGAN 
KEPUASAN KERJA 

Abstrak 

Gaya kepemimpinan demokratis merupakan  hal yang penting dalam suatu istansi 
perusahaan dan organisasi. Dengan adanya gaya kepemimpinan demokratis maka 
akan membuat perasaan nyaman karyawan dalam bekerja, dengan adaya kepuasan 
kerja dapat membuat tingkat kerja karyawan lebih meningkat .dengan adanya 
Gaya Kepemimpinan Demokratis diharapkan dapat meningkatkan Kepuasan 
Kerja Pada Karyawan pada Rumah Makan Ayam Resto Jln Adi Soemarmo 
Klodran Colomadu Karanganyar.Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah accidental sampling, jumlah subjek dalam penelitian ini sebanyak 100 
orang. Metode menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat ukur skala. Yaitu 
skala Kepuasan Kerja dan skala Gaya Kepemimpinan demokratis.  Teknik analisis 
yang digunakan adalah korelasi Product Moment dari pearson.Hasil perhitungan 
diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar r= 0,551 dengan sig.= 0,000; p < 0,01, 
menunjukan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara gaya 
kepemimpinan demokratis dengan kepuasan kerja. sumbangan efektif gaya 
kepemimpinan demokratis terhadap kepuasan kerja sebesar 30,4 % dan 69,4 % 
sisanya dipengaruhi variabel lainnya, gaya kepemimpinan demokratis memiliki 
rerata empirik sebesar 43,32 dan rerata hipotetik sebesar 37,5. Hal ini 
menunjukkan gaya kepemimpinan demokratis pada subjek penelitian tergolong 
tinggi. Kepuasan kerja memiliki rerata empirik sebesar 73,92 dengan rerata 
hipotetik 65. Hal ini menunjukkan kepuasa kerja pada subjek penelitian tergolong 
tinggi 

Kata Kunci : Kepuasan Kerja, Gaya Kepemimpinan demokratis 

Abstract 

Democratic leadership styles are important in a company and organization. With 
the existence of democratic leadership style, it will make employees feel 
comfortable at work, with job satisfaction can make the employee's work level 
increase. With the Democratic Leadership Style, it is expected to increase Job 
Satisfaction at Employees at Ayam Resto Restaurant, Adi Soemarmo Klodran 
Colomadu Karanganyar. The sampling technique used was accidental sampling, 
the number of subjects in this study were 100 people. The method uses a 
quantitative approach with a scale measuring instrument. That is the Job 
Satisfaction scale and the scale of the Democratic Leadership Style. The analysis 
technique used is the Product Moment correlation of Pearson. The calculation 
results obtained the correlation coefficient value of r = 0.551 with sig. = 0,000; p 
<0.01, shows that there is a very significant positive relationship between 
democratic leadership style and job satisfaction. Effective contribution of 
democratic leadership style to job satisfaction is 30.4% and the remaining 69.4% 
is influenced by other variables, democratic leadership style has an empirical 
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average of 43.32 and a hypothetical average of 37.5. This shows that the 
democratic leadership style in the research subject is relatively high. Job 
satisfaction has an empirical average of 73.92 with a hypothetical average of 65. 
This shows that work satisfaction in the research subject is relatively high 
 

Keywords: Job Satisfaction, Democratic Leadership Style 

 

1. PENDAHULUAN 

Karyawan merupakan tulang punggung perusahaan.ungkapan tersebut banyak 

terdengar dan memiliki makna. Keberhasilan perusahaan tidak lepas dari 

peran karyawan karena karyawan bukan semata-mata sebagai objek dalam 

mencapai tujuan perusahaan tetapi juga sebagai subjek atau pelaku. Karena 

karyawan bisa menjadi pelaku, pelaksana,pengendali yang selalu berperan 

aktif dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Suatu perusahaan tidak akan 

bergerak tanpa adanya peran karyawan, perusahaan tidak akan produktif tanpa 

adanya karyaawan yang kompeten atau memiliki potensi kerja yang rendah. 

Seseorang bekerja pada dasarnya untuk mencapai tujuan dan pemenuhan 

kebutuhan karena manusia merupakan makhluk fungsional dan bertanggung 

jawab, baik untuk dirinya pribadi, untuk masyarakat dan kepada Tuhan sang 

pencipta manusia 

2. METODE  

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk 

memperoleh data yang diselidiki. Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat 

pengambilan data atau alat ukur pengukurannya (Suryabrata, 2001).  Sesuai 

dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

metode angket untuk memperoleh data yang diperlukan. 

Penelitian menggunakan metode angket terdapat beberapa kebaikan, 

menurut Suryabrata (2001) diantaranya adalah : a) biaya relatif rendah; b) 

waktu untuk mendapatkan data relatif singkat; c) dapat dilakukan sekaligus 

terhadap subjek yang berjumlah besar. Suryabrata juga mengemukakan 

metode angket yang mempunyai kelemahan diantaranya yaitu : a) tidak mudah 

membuat perumusan yang benar-benar jelas mengenai masalahnya; b) bahasa 
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yang digunakan harus cukup mudah yaitu diharapkan diberi arti sama oleh 

mereka yang akan mengisinya; c) tidak semua angket dapat kembali; d) 

bahasa yang digunakan oleh subjek tidak selalu  mempunyai arti sama 

sehingga interpretasinya harus hati-hati 

Untuk mengatasi kelemahan metode angket tersebut dapat diadakan uji 

coba, menurut Hadi (2004) adalah : a) menghindari pertanyaan yang kurang 

jelas maksudnya; b) meniadakan penggunaan kata-kata yang terlalu asing, 

terlalu akademik atau kata-kata yang menimbulkan kecurigaan; c) 

memperbaiki pertanyaan yang biasa dilewati atau hanya menimbulkan 

jawaban-jawaban yang dangkal; d) menambah aitem yang sangat perlu atau 

meniadakan aitem yang ternyata tidak relevan dengan tujuan penelitian. 

Validitas memiliki arti sejauh mana aitem-aitem tes mewakili 

komponen-komponen dalam keseluruhan kawasan isi objek yang hendak 

diukur dan sejauh mana aitem-aitem tes mencerminkan ciri perilaku yang 

hendak diukur (Azwar, 2011), dalam penelitian ini validitas yang diuji adalah 

validitas isi. Validitas isi yaitu merupakan validitas yang diestimasikan lewat 

pengujian terhadap kelayakan atau relevansi isi melalui analisis rasional oleh 

ahli panel yang berkompeten atau professional judgmen. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian terkait diketahui bahwa jumlah karyawan Ayam 

Resto bagian adalah sebanyak 100 orang. Jumlah tersebut didominasi oleh 

wanita sebanyak 54 dan laki laki 46 orang,dengan status pendidikan lulusan 

S1 ada 4 orang , untuk lulusan d3 ada  6 orang, lulusan SMA ada 66 orang , 

lulusan  dan masih SMP ada 18 orang , dan lulusan sekolah dasar ( SD ada 6 

orang .yang dengan range usia yang didominasi usia 16-48, dan juga banyak 

karyawan yang bekerja di bagian service sebanyak 26 orang Diketahui juga 

lama bekerja karyawan adalah kisaran 3 - 4 tahun sebanyak  32 orang.1- 2 

tahun sebanyak 36 dan sisanya adalah partime yang telah bekerja kurang dari 

satu tahun sebanyak 29 orang.Rata-rata wanita yang bekerja sebagai karyawan 

ayam resto adalah ibu rumah tangga ,adapun yang hanya sebagai pegawai 
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frelance dan partimer yang kebanyakan adalag seorang siswa pelajar yang 

membagi waktunya untuk bekerja paruh waktu. 

Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar r=0,551 

sig.= 0,000; p < 0,01, menunjukan ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara gaya kepemimpinan demokratis dengan kepuasan kerja. 

Semakin tinggi gaya kepemimpinan demokratis   maka akan semakin tinggi 

pula kepuasan kerja. Sebaliknya semakin rendah gaya kepemimpinan 

demokratis maka akan semakin rendah pula kepuasan kerja.  

Hubungan pimpinan dan bawahan dapat diukur melalui penilaian 

pekerja terhadap gaya kepemimpinan para pemimpin dalam mengarahkan dan 

membina para bawahannya untuk melaksanakan pekerjaan ( Nawawi, 2003) 

Hasil penelitian ini  selaras dengan Ali (1993) menyatakan bahwa ada 

pengaruh yang positif antara gaya kepemimpinan demokratis terhadap 

kepuasan kerja. Adanya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, 

interaksi dengan atasan dan partisipasif yang melibatkan bawahan dalam 

pengambilan keputusan mempengaruhi kinerja organisasi.  

Pada penelitian ini ada pengaruh gaya kepemimpinan demokratis 

terhadap kepuasan kerja karyawan, selain itu juga dapat diketahui dari hasil 

wawancara dan observasi yang telah dilakukan yaitu terdarapat pemimpin 

yang memiliki sikap kepemimpinan demokratis , yakni pemimpin yang 

mengikut sertakan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, pimpinan 

yang mampu mendorong karyawan agar lebih meningkatkan potensi yang 

dimiliki,dan pemimpin yang bertanggung jawab .sehingga terdapat karyawan 

dalam Rumah Makan Ayam Resto merasa memiliki kepuasan kerja dalam 

gaya kepemimpinan demokratis pemimpin Rumah Makan Ayam Resto itu 

sendiri . 

Berdasarkan hasil katergorisasi diketahui variabel kepuasan kerja 

tergolong tinggi dikarenakan mempunyai rerata empirik (RH) 73,92 dan rerata 

hipotik 65 dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa aspek-aspek yang terdapat 

pada kepuasan kerja, finansial dan jaminan sosial, kondisi dan lingkungan 

kerja, kesempatan untuk berkembang, dan psikologis. Hal ini 
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mengidentifikasikan bahwa kepuasan kerja karyawan Rumah Makan Ayam 

Retso tergolong tinggi. 

Berdasarkan hasil kategorisasi diketahui variabel gaya kepemimpinan 

demokratis tergolong tingg dikarenakan mempunyai rereta empirik (RE ) = 

43,32 dan rerata hipotik (RH) = 37,5 dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

aspek aspek yang terdapat pada gaya kepemimpinan demokratis ,melibatkan 

karyawan dalam mengambil keputusan, membangun kelompok, penekanan 

pada pencapaian tujuan, bimbingan dan pengarahan .hal ini 

mengidentifikasikan bahwa gaya kepemimpinan demokratis karyawan rumah 

makan ayam retso tergolong tinggi. 

Perilaku pemimpin merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Miller et al. (1991) menunjukkan 

bahwa gaya kepemimpinan mempunyai hubungan yang positif terhadap 

kepuasan kerja para pegawai. Hasil penelitian Gruenberg (1980) diperoleh 

bahwa hubungan yang akrab dan saling tolong-menolong dengan teman 

sekerja serta penyelia adalah sangat penting dan memiliki hubungan kuat 

dengan kepuasan kerja dan tidak ada kaitannya dengan keadaan tempat kerja 

serta jenis pekerjaan. 

Gaya kepemimpinan demokratis memiliki pengaruh penting dalam 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan, dalam hal ini dengan adanya gaya 

kepemimpinan demokratis maka karyawan merasa nyaman dan dihargai, 

sehingga dengan adanya kenyamanan dan perasaan dihargai maka kepuasan 

kerja akan meningkat.maka dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa 

ada hubungan positif antara gaya kepemimpinan demokratis dengan kepuasan 

kerja karyawan. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan positif antara 

gaya kepemimpinan demokratis dengan kepuasan kerja karyawan Ayam 

Resto. Keterlibatan karyawan dalam mengambil keputusan, motivasi yang 

diberikan pemimpin kepada bawahan, cara pemimpin yang bijaksana dalam 

menyampaikan kritik, ide ataupun gagasan. Membuat karyawan Rumah 

makan ayam resto merasa puas dalam bekerja.  
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Sumbangan efektif diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak 

sumbangan dari variabel bebas (gaya kepemimpinan demokratis) dalam 

mempengaruhi variabel tergantung (kepuasan kerja). Sumbangan efektif dari 

variabel diperoleh dari nilai r= 0,551 dikuadratkan r²= 0,5512 = 30,36%. 

Dengan demikian sumbangan efektif gaya kepemimpinan demokratis terhadap 

kepuasan kerja sebesar 30,4 % dan 69,4 % sisanya dipengaruhi variabel 

lainnya., misalnya:  kerja, masa kerja, kepribadian, gaji dan lingkungan kerja 

Kelebihan dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini dapat 

digeneralisasikan pada populasi yang lainnya yang masih dalam konteks yang 

sama. Kekurangan dari penelitian ini adalah adanya situasi atau kondisi yang 

tidak dapat dikontrol oleh peneliti, misalnya subjek mengisi dengan mengikuti 

jawaban teman, dan lain-lain.    

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka diambil kesimpulan 

sebagai berikut ini : 

4.1 Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara Gaya Kepemimpinan 

Demokratis dengan kepuasan kerja, artinya jika semakin tinggi gaya 

kepemimpinan demokratis maka semakin tinggi kepuasan kerja pada 

karyawan Ayam Resto. Sebaliknya, semakin rendah gaya kepemimpinan 

demokratis  maka semakin rendah kepuasan kerja pada karyawan Ayam 

Resto.  

4.2 Tingkat Gaya kepemimpinan demokratis pada karyawan Ayam Resto 

tergolong tinggi, hal ini ditunjukkan dengan hasil  rerata empirik 43,32 

dan Rerata Hipotik 37,5 . 

4.3 Tingkat Kepuasan Karyawan apada Karyawan Ayam Resto tergolong 

tinggi , hal ini ditunjukan dengan hasil rerata empirik 73,92 dan Rerata 

Hipotik 65 

4.4 Gaya Kepemimpinan Demokratis memiliki peranan dalam kepuasan kerja 

karyawan. 
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