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Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh dari
gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, (2) pengaruh dari motivasi terhadap kinerja
karyawan, (3) pengaruh dari kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Populasi dalam
penelitian ini sebanyak 46 pegawai PT. TASPEN (Persero) Makassar dengan teknik
pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Alat analisis yang digunakan adalah regresi
linier berganda dengan terlebih dahulu diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pengaruh kepemimpinan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan , (2) pengaruh motivasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawa.(3) pengaruh kepuasan kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa kepemimpinan seperti
memberikan motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, dimana motivasi
memiliki menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja
giat dan antusias mencapai hasil yang optimal, sehingga kepuasan kerja harus diciptakan
sebaik-baiknya supaya moral kerja, dedikasi, kecintaan dan kedisiplinan pegawai dapat
meningkat, dan kinerja karyawan dapat menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya
dengan hasil seperti yang di harapkan. Berdasarkan hal di atas maka karyawan memiliki
peran yang strategis di dalam perusahaan, karena pegawai adalah penggerak utama dalam
suatu proses kegiatan serta menentukan kelancaran aktivitas di dalam perusahaan.
Kata kunci: Kepemimpinan, Motivasi, Kepuasan Kerja, Kinerja Karyawan

Pendahuluan
Sumber daya manusia menjadi bagian paling penting dalam kelangsungan suatu
perusahaan. Sumber daya manusia merupakan investasi paling berharga dan pondasi paling
kokoh untuk menunjang keberhasilan suatu perusahaan. Pondasi atau kontribusi lainnya seperti
fasilitas dan sistem itu bisa saja sama dengan perusahaan yang lain, namun ketika berbicara
mengenai sumber daya manusia, hal ini menjadi sesuatu yang unik, spesial, dan memiliki
kemampuan yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Perusahaan
merupakan salah satu bentuk organisasi yang menjalani fungsi manajemen antara lain
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan. Dalam hal ini perusahaan akan mencari potensi
sumber daya manusia yang berkualitas dan mengembangkannya menjadi sosok yang kaya akan
kompetensi sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan ke depannya.
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Hasibuan (2016:10) mengatakan “manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan
seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk
membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat”. Dengan adanya
sumber daya manusia tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam sebuah organisasi yaitu
sebagai pelaksana dari fungsi-fungsi manajemen. Pencapaian tujuan suatu organisasi
merupakan fokus utama dibentuknya organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut
diperlukan seorang pemimpin yang mampu bekerja secara efektif.Semakin pandai pemimpin
dalam melaksanakan peranannya, tentunya semakin cepat tujuan perusahaan akan tercapai.
Kepemimpinan (Leadership) dibagi tiga, yaitu: (1) Self Leadership; (2) Team
Leadership; dan (3) Organizational Leadership. Self Leadership yang dimaksud adalah
memimpin diri sendiri agar jangan sampai gagal menjalani hidup. Team Leadership diartikan
sebagai memimpin orang lain. Pemimpinnya dikenal dengan istilah team leader (pemimpin
kelompok) yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya, menyelami
kondisi bawahannya, kesediaannya untuk meleburkan diri dengan tuntutan dan konsekuensi
dari tanggung jawab yang dipikulnya, serta memiliki komitmen untuk membawa setiap
bawahannya mengeksplorasi kapasitas dirinya hingga menghasilkan prestasi tertinggi.
Sedangkan organizational leadership dilihat dalam konteks suatu organisasi yang dipimpin
oleh organizational leader (pemimpin organisasi) yang mampu memahami nafas bisnis
perusahaan yang dipimpinnya, membangun visi dan misi pengembangan bisnisnya, kesediaan
untuk melebur dengan tuntutan dan konsekuensi tanggung jawab sosial, serta komitmen yang
tinggi untuk menjadikan perusahaan yang dipimpinnya sebagai pembawa berkah bagi
komunitas baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
Menurut Hasibuan (2016:13) mengatakan bahwa, pemimpin adalah seseorang yang
mempergunakan wewenang kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta
bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu
diperlukan seorang pemimpin yang mampu memberikan arahan guna mencapai tujuan
perusahaan yang sudah ditetapkan. Seorang pemimpin yang tidak hanya mempunyai jiwa
kepemimpinan namun juga mampu memotivasi setiap bawahan agar mampu bekerja sesuai
arahan dan efektif dalam mencapai tujuan.Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) karyawan
dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan (situation).
Hasibuan (2016:141) mengatakan “motivasi adalah hal yang menyebabkan,
menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias
mencapai hasil yang optimal”. Motivasi juga berlaku untuk diri seorang pemimpin sendiri.
Karena dengan tidak adanya motivasi, seorang pemimpin juga tidak akan mempunyai
dorongan untuk membawa perusahaan atau organisasi kearah yang lebih maju dan
berkembang.
Dalam era globalisasi ini, setiap perusahaan berusaha meningkatkan serta
mengembangkan perusahaan dengan mengadakan berbagai cara yang tersusun dalam program
untuk meningkatkan kinerja para pegawai. Banyak faktor yang terkait dalam perbaikan kinerja
perusahaan. Pada dasarnya perusahaan memiliki visi dan misi tertentu yang harus di capai,
salah satunya adalah untuk memperoleh profit (profit oriented). Untuk dapat mencapai tujuan
perusahaan tersebut, mendorong para manajemen perusahaan agar dapat memaksimalkan
kinerja pegawainya dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam hal ini kinerja adalah
melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan
hasil seperti yang di harapkan. Berdasarkan hal di atas maka karyawan memiliki peran yang
strategis di dalam perusahaan, karena pegawai adalah penggerak utama dalam suatu proses
kegiatan serta menentukan kelancaran aktivitas di dalam perusahaan.
Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan
kemampuan dan motivasi kerja. Oleh karena itu menurut Keith Davis (dalam Mangkunegara,
2005:13), ada dua faktor utama yang mempengaruhi kinerja individu yakni kemampuan

136 PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 3. No.4 (2020) Oktober

(ability), dan motivasi kerja (motivation) individu tersebut. Kemampuan individual tergantung
dari tingkat pengetahuan (knowledge) yang dimiliki, latar belakang pendidikan, dan
keterampilan (skill) yang dikuasai. Sedangkan motivasi kerja individual tergantung sikap
(attitude) sebagai motivasi dasar dan lingkungan yang mempengaruhi motivasi tersebut.
Kepuasan kerja (job statisfaction) pegawai harus diciptakan sebaik-baiknya supaya
moral kerja, dedikasi, kecintaan dan kedisiplinan pegawai meningkat. Kepuasan kerja dalam
pekerjaan adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini
dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam
pekerjaan, luar pekerjaan dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan.
Pada PT. TASPEN (Persero) Makassar merupakan yang melaksanakan fungsinya
sebagai instansi untuk mengelola Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara melalui Program
Pensiun, Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program
Jaminan Kematian (JKM) bagi masyarakat di Kota Makassar. Namun berdasarkan prasurvei
peneliti dengan melihat kondisi kerja yang terjadi diduga adanya indikasi rendahnya kinerja
dilihat masih terjadinya keterlambatan dalam pengurusan atau penyelesaian suatu berkas,
pegawai tidak berada ditempat kerjanya, dan kurang cepatnya pelayanan yang diberikan
pegawai. Hal ini merupakan indikasi masih kurangnya disiplin kerja dengan adanya fenomena
tersebut dimana pegawai cenderung mengalami penurunan kinerja.
Fenomena penelitian yang terkait pada kepemimpinan pada PT. TASPEN (Persero)
Makassar ditemukan bahwa penerapan gaya kepemimpinan belum optimal, dimana masih
banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat mengenai pelayanan yang kurang memadai.
Seperti sikap petugas pada saat melayani komplain dari masyarakat, keterlambatan dalam
pengurusan atau penyelesaian suatu berkas, dan kurang cepatnya pelayanan yang diberikan
pegawai. Minimnya kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya
adalah gaya kepemimpinan. Bagaimana pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan dalam
sebuah organisasi dan bagaimana pemimpin memperlakukan pegawainya sehingga
kepemimpinan merupakan kunci utama dari seluruh kegiatan organisasi. Kepemimpinan
sebagai sebuah fenomena kompleks memerlukan proses yang terencana, teratur, berkelanjutan
dan berkesinambungan.
Selain itu, fenomena kinerja pegawai terhadap kepuasan kerja belum optimal, dimana
masih kurangnya sikap kerja sama antar pegawai untuk saling membantu dalam menyelesaikan
pekerjaan, kurang bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan kurang
inisiatifnya para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan harus menunggu dulu
perintah baru mereka mengerjakannya, sehingga hal dapat menimbulkan penurunan kinerja
dan kurangnya fasilitas yang ada di PT. TASPEN (Persero) Makassar membuat karyawan tidak
puas untuk bekerja.
Pegawai dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja yang baik. Agar organisasi dapat
berkembang luas dengan segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang
diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia yang telah tersedia, tetapi untuk
mencapai tujuan tersebut, tidak cukup hanya dengan jalan memperoleh pegawai yang dianggap
paling kompeten, akan tetapi tidak kalah pentingnya dengan secara terus menerus pimpinan
memberikan motivasi kepada pegawai agar lebih bersemangat dalam menjalankan tugastugasnya di organisasi. Melihat pentingnya pegawai dalam organisasi, maka pegawai
diperlukan perhatian lebih serius terhadap tugas yang dikerjakan sehingga tujuan organisasi
tercapai, dengan motivasi kerja yang tinggi, pegawai akan bekerja lebih giat didalam
melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya dengan motivasi kerja yang rendah pegawai tidak
mempunyai semangat bekerja, mudah menyerah, dan kesulitan dalam menyelesaikan
pekerjaannya.
Fenomena lain yang terlihat di PT. TASPEN (Persero) Makassar adalah pemberian
motivasi untuk para pegawai agar tetap semangat dalam melakukan tugas yang diberikan.

Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Kepuasan Kerja,…137

Dimana motivasi atau dorongan kerja adalah kemauan kerja pegawai yang timbul karena
adanya dorongan dari pimpinan atau orang lain yang bersangkutan. Pengaruh lingkukan fisik
dan pengaruh lingkungan sosial dimana kekuatannya tergantung dari pada proses
pengintegrasian tersebut.
Hasil penelitian terdahulu dapat dijadikan dasar gambaran peneliti sebelumnya,
walaupun ada perbedaan subyek, obyek, variabel penelitian, metode analisis yang digunakan
maupun indikator yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, yang telah dilakukan
oleh Dwi Wahyuni 2012 “Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan
pada PT. Daya Anugrah Semesta Semarang “menyatakan bahwa kepemimpinan dan motivasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilakukan oleh Bryan Johannes Tampi 2014 “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan
Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. BANK Negara Indonesia” menyatakan bahwa
gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
Wahyu dewi 2017 “Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada
PT. Sumber Begawai Plasindo Karanganyar” menyatakan bahwa kepemimpinan mempunyai
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, motivasi mempunyai
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilakukan oleh Nikolas Ivan, Windayanti. 2019 “Pengaruh motivasi, kepuasan kerja,
dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT. XYZ” men yatakan bahwa motivasi,
kepuasan kerja dan kepemimpinan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah pokok
yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah: (1) Apakah kepemimpinan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. TASPEN (Persero) cabang Makassar?, (2)
Apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. TASPEN
(Persero) cabang Makassar? dan (3) Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan pada PT. TASPEN (Persero) cabang Makassar?
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh gaya kepemimpinan
tranformasional dan gaya kepemimpinan transaksional terhadap kinerja pegawai, yang secara
rinci dijelaskan sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh dari gaya kepemimpinan
terhadap kinerja karyawan pada PT. TASPEN (Persero) cabang Makassar, (2) Untuk
mengetahui pengaruh dari motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. TASPEN (Persero)
cabang Makassar dan (3) Untuk mengetahui pengaruh dari kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan pada PT. TASPEN (Persero) cabang Makassar.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis
khususnya pihak lain, antara lain: (1) Bagi Perusahaan, dapat memberikan bahan masukan dan
pertimbangan kepada pihak manajemen perusahaan didalam menetapkan kebijakan perusahaan
utamanya yang menyangkut gaya kepemimpinan, motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja
pegawai, (2) bagi Peneliti, diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan pengalaman bagi
penulis dalam mengaplikasikan teori yang telah didapat dan mampu memadukan dengan
realitas yang terjadi dilapangan dan (3) bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat
menambah wawasan tentang sumber daya manusia yang berhubungan dengan gaya
kepemimpinan, motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai serta sebagai acuan dalam
kegiatan penelitian berikutnya.
Hal ini sejalan dengan penelitian Jelita Caroline Inaray, dkk. (2016) yang menyatakan
bahwa kepemimpinan dan motivasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan. Dengan ini dapat dikatakan bahwa kepemimpinan dan motivasi kerja merupakan
faktor pendorong seorang karyawan dalam mencapai kineja yang efektif. Gambaran ini tidak
terlepas dari penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya
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keterkaitan ketiga faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dapat dilihat pada gambar
berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan kerangka
pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: (1) Kepemimpinan
berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja
karyawan pada PT. Taspen Persero cabang Makassar, (2) Motivasi berpengaruh positif dan
signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja karyawan pada PT. Taspen
Persero cabang Makassar dan (3) Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan baik
secara simultan maupun parsial terhadap kinerja karyawan pada PT. Taspen Persero cabang
Makassar.

Metode Penelitian
Menurut Zen Amiruddin (2010:1) adalah penelitian yang dilakukan dengan
pengumpulan data dan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur (kuesioner) yang disusun
berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti yang kemudian menghasilkan data
kuantitatif. Sedangkan menurut Ahmad Tanzeh dan Suyitno (2012:45) yang dimaksud
penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada penyajian data yang
berbentuk angka atau kuantitatif yang diangkakan (skoring) yang menggunakan statistik.
Dengan kata lain, dalam penelitian kuantitatif peneliti berangkat dari sebuah teori (menguji
sebuah teori) menuju data dalam bentuk angka dan berakhir pada penerimaan atau penolakan
dari teori yang telah diuji kebenarannya. Penelitian kuantitatif bertumpu sangat kuat pada
pengumpulan data. Data yang dimaksud berupa angka hasil pengukuran. Karena itu, dalam
penelitian ini statistik memegang peran sangat penting sebagai alat untuk menganalisis jawaban
suatu masalah.
Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh Karyawan yang ada di PT. Taspen
(Persero) Makassar. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:108) populasi adalah keseluruhan
subyek penelitian. populasi dibatasi penduduk atau individu yang paling sedikit memiliki sifat
yang sama. Pengertian tersebut dikandung maksud populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
individu yang akan dijadikan obyek penelitian dan keseluruhan dari individu itu harus dimiliki
paling tidak satu sifat yang sama. Berdasarkan pengertian tersebut diatas. maka populasi
penelitian ini adalah seluruh Karyawan yang ada di PT. Taspen (Persero) Makassar sebanyak
51 orang, yang mana terbagi menjadi 2 (dua) bagian, Yaitu 46 orang karyawan dan 5 orang
outsourching sehingga semua yang menjadi responden tidak dimasukkan didalam sampel.
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Analisis statistik inferensial yang digunakan untuk menjawab masalah dan sekaligus menguji
hipotesis. Analisis statistik inferensial dilakukan dengan menggunakan alat statistik regresi
linear berganda dengan persamaan sebagai berikut (Sugiyono, 2013:270).
Y = bo + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Keterangan:
Y
= Kinerja karyawan
bo
= Konstanta
b1 – b3 = Koefisien regresi (parameter)
X1
= Kepemimpinan
X2
= Motivasi
X3
= Kepuasan Kerja
e
= Standar error (variabel pengganggu)

Hasil dan Pembahasan
Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan tujuan
untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, motivasi dan kepuasan terhadap kinerja karyawan.
Statistical Package for Social Science (SPSS) akan digunakan untuk membantu proses analisis
linear berganda.
Tabel 1. Hasil Regresi Berganda

(Constant)
KEPEMIMPINAN
MOTIVASI
KEPUASAN

B
.550

Unstadardized
Coefficients
Std. Error
.209

Standardized
Coefficients
Beta

.367

.114

.355
.176

.153
.080

t
2.635

Sig
.012

.445

3.202

.003

.364
.185

2.317
2.193

.025
.034

Sumber: Data primer, 2020

Berdasarkan pada tabel di atas maka didapatkan persamaan regresi linier berganda
sebagai berikut: Y = 0,550 + 0,367X1 + 0,355X2 + 0,176X3
Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Nilai konstanta sebesar 0,550
menunjukkan bahwa bila variabel independennya nol maka kinerja karyawan yang dihasilkan
sebesar -0,550, (b) Nilai 0,367 pada variabel kepemimpinan (X1) adalah bernilai positif
sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepemimpinan, berarti akan semakin tinggi
pula kinerja karyawan. Koefisien regresi 0,367 menyatakan bahwa setiap penambahan 1
kepemimpinan maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,367 satuan. Sehingga
kepemimpinan berhubungan positif terhadap kinerja karyawan, (c) Nilai 0,367 pada variabel
motivasi (X2) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi motivasi,
berarti akan semakin tinggi pula kinerja karyawan. Koefisien regresi 0,355 menyatakan bahwa
setiap penambahan 1 motivasi maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,355
satuan. Sehingga motivasi berhubungan positif terhadap kinerja karyawan dan (d) Nilai 0,176
pada variabel kepuasan kerja (X3) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa
semakin tinggi kepuasan kerja, berarti akan semakin tinggi pula kinerja karyawan. Koefisien
regresi 0,176 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 kepuasan kerja maka akan
meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,176 satuan. Sehingga kepuasan kerja berhubungan
positif terhadap kinerja karyawan.
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Selanjutnya, uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing indikator dari
variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara thitung dengan t-tabel. Untuk menentukan nilai t-tabel, maka ditentukan dengan tingkat
signifikan 5% dengan derajat kebebasan df= (n-k-1) dimana n adalah jumlah responden dan k
adalah jumlah indikator/variabel.
Tabel 2. Uji t (Parsial)

(Constant)
KEPEMIMPINAN
MOTIVASI
KEPUASAN

B
.550

Unstadardized
Coefficients
Std. Error
.209

Standardized
Coefficients
Beta

.367

.114

.355
.176

.153
.080

t
2.635

Sig
.012

.445

3.202

.003

.364
.185

2.317
2.193

.025
.034

Sumber: Data primer, 2020

Berdasarkan tabel di atas, untuk t hitung kepemimpinan sebesar 3,202 dan untuk nilai
t tabel dari hasil n-k-1 (n=responden, k=variabel independen) sebesar 2,018. Dengan begitu
berdasarkan nilai t hitung sebesar 3,202 > 2,018 dan untuk nilai probabilitas sebesar 0,003 <
0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian kepemimpinan
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan.
Untuk t hitung motivasi sebesar 2,317 dan untuk nilai t tabel dari hasil n-k-1
(n=responden, k=variabel independen) sebesar 2,018. Dengan begitu berdasarkan nilai t hitung
sebesar 2,317 > 2,018 dan untuk nilai probabilitas sebesar 0,025 < 0,05 maka dapat
disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian motivasi berpengaruh signifikan
secara parsial terhadap kinerja karyawan, untuk t hitung motivasi sebesar 2,193 dan untuk nilai
t tabel dari hasil n-k-1 (n=responden, k=variabel independen) sebesar 2,018. Dengan begitu
berdasarkan nilai t hitung sebesar 2,193 > 2,018 dan untuk nilai probabilitas sebesar 0,034 <
0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian kepuasan kerja
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan.
Kemudian dilakukan uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara
serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dimana F hitung > F tabel, maka
hipotesis diterima atau secara bersama-sama variabel bebas dapat menerangkan variabel
terikatnya secara serentak. Sebaliknya apabila F hitung < F tabel, maka H0 diterima atau secara
bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, untuk
mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap
variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5% (α = 0,05).
Tabel 3. Uji f (Simultan)
Model
Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
7.160
.584
7.745

Df

Mean Square

F

Sig.

3
42
45

2.387
.014

171.562

.000b

Sumber: Data primer, 2020

Dengan tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan df1 = 3 dan df2 = 42 maka f tabel
didapat (3:42)=2,83. Berdasarkan uji anova atau uji F dari output SPSS, terlihat bahwa
diperoleh f hitung sebesar 171,562 > 2,83 nilai f tabel dan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05.
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Secara lebih tepat, nilai F hitung dibandingkan dengan f tabel dimana jika f hitung > f tabel
maka secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh positif dan signifikan
terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi digunakan dalam mendeteksi seberapa jauh
hubungan dan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Pada data yang
diolah terdapat empat variabel independen. Seperti pada tabel berikut.
Tabel 4. Koefisien Determinasi
Model

R

R Square

1

.962a

.925

Adjusted R
Square
.919

Std. Error of the
Estimate
.118

Sumber: Data primer, 2020

Pada tabel di atas terlihat bahwa R memperoleh nilai korelasi sebesar R=0,962 yang
artinya korelasi atau hubungan antara kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja mempunyai
pengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar Rp96,2%. Kemudian nilai koefisien determinasi
atau R Square sebesar = 0,925 yang artinya sebesar 92,5% pengaruh kinerja karyawan
dipengaruhi oleh kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja.
Pembahasan
Dari keseluruhan hasil penelitian ini maka dapat diberikan pembahasan dari masingmasing variabel penelitian yang dapat diuraikan satu persatu yaitu:
Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan
Kepemimpinan merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi dan perusahaan
dalam mencapai tujuan yang di inginkan sebuah organisasi maupun perusahaan,
kepemimpinan juga mempengaruhi kinerja karyawan pada perusahaan atau organisasi.
Kepemimpinan yang baik mampu menghasilkan hasil yang baik bagi perusahaan serta
menghadiekan rasa nyaman pada karyawan saat bekerja. Siagian (2010:128) mengemukakan
bahwa kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang dapat memberikan pengaruh,
informasi, pengambilan keputusan, dan dapat memberkan motivasi yang bertujuan untuk
meningkatkan organisasi atau karyawan.
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh untuk t hitung variabel kepemimpinan
sebesar 3,202 dan untuk nilai t tabel dari hasil n-k-1 (n=responden, k=variabel independen)
sebesar. Dengan begitu berdasarkan nilai t hitung sebesar 3,202 > dan untuk nilai probabilitas
sebesar 0,003 < 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian
kepemimpinan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan.
Tanpa adanya kepemimpinan yang baik maka suatu organisasi atau perusahaan akan
sulit mencapai hasil yang optimal. Hal yang sama dinyatakan oleh Elsa (2015) mengatakan
dalam penelitianya bahwa hasil uji analisis menujukan bahwa kepemimpinan berpengaruh
terhadap kinerja karyawan dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam
jurnal Pengaruh Kepemimpinan, Komunikasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan Pada PT.Iskandar Indah Printing Textile Surakarta dengan hasil penelitian
menunjukkan adanya pengaruh kepemimpian yang signifikan.
Firnawan Ajie Nugraha (2009) mengatakan dalam penelitianya bahwa kepemimpinan
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan lingkungan kerja berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja karyawan, kepemimpinan dan lingkungan kerja secara bersamasama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan textil PT.
Kosoema Putra Klaten dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi,
Pelatihan dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada perusahaan Textile PT.
Kosoema Putra Klaten.

142 PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 3. No.4 (2020) Oktober

Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan
Motivasi ini adalah tindakan memberikan daya perangsang kepada pegawai yang
bersangkutan agar pegawai tersebut bekerja dengan segala daya dan upayanya (Wahab, 2012).
Motivasi menjadi hal yang sangat penting bagi pekerja sosial, pekerja sosial yang termotivasi
akan merasa lebih bahagia, sehat dan ingin datang untuk bekerja. Kurangnya motivasi dapat
berdampak serius bagi tingkat absensi dan keterlibatan pekerja sosial. Semangat kerja yang
rendah dapat merugikan pencapaian tujuan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus
memperhatikan motivasi agar antara perusahaan dan karyawan dapat berjalan dengan lancar
tanpa saling merugikan.
Hasil penelitian ini diperoleh t hitung untuk variabel motivasi sebesar 2,317 dan untuk
nilai t tabel dari hasil n-k-1 (n=responden, k=variabel independen) sebesar. Dengan begitu
berdasarkan nilai t hitung sebesar 2,317 > dan untuk nilai probabilitas sebesar 0,025 < 0,05
maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian motivasi berpengaruh
signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Nafi
(2017) yang meneliti masalah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan melalui variabel
kepuasan kerja. Nafi membuktikan bahwa motivasi berpengaruh secara langsung terhadap
kinerja karyawan.
Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan
Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak
menyenangkan di mana para karyawwan memandang pekerjaannya. Kepuasan kerja
mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Hal ini tampak pada sikap positif
karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya (Yusuf,
2015).
Kinerja karyawan dikatakan baik, apabila kepuasan kerja yang dirasakan oleh
karyawan juga semakin baik. Dengan kata lain, kinerja karyawan yang baik dapat dipengaruhi
kepuasan kerja pada diri pekerja. Dengan demikian kepuasan kerja dalam suatu perusahaan
atau instansi sangat dibutuhkan untuk mendongkrak kinerja pekerja. Kepuasan kerja dapat
diperoleh berupa gaji pokok, komepnsasi, peluang kenaikan gaji, peluang prmosi jabatan,
penghargaan, dll.
Penelitian ini diperoleh t hitung untuk variabel kepuasan kerja sebesar 2,193 dan untuk
nilai t tabel dari hasil n-k-1 (n=responden, k=variabel independen) sebesar. Dengan begitu
berdasarkan nilai t hitung sebesar 2,193 > dan untuk nilai probabilitas sebesar 0,034 < 0,05
maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian kepuasan kerja
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Iwan Kurnia Wijaya (2018). Iwan membuktikan bahwa
kepuasan kerja mempengaruhi kinerja suatu pekerja.

Simpulan
Penelitian ini tak lepas dari kata sempurna, maka dari itu terdapat saran dan juga
masukan: (a) kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada PT.
TASPEN (Persero) Kota Makassar, (2) Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja
pegawai pada PT. TASPEN (Persero) Kota Makassar, (3) Kepuasan kerja berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai pada PT. TASPEN (Persero) Kota Makassar. Juga dalam
penelitian ini diharapkan: (a) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
masukan untuk PT. TASPEN (Persero) Kota Makassar agar lebih memperhatikan faktor-faktor
yang mempengaruhi kinerja karyawan dan (b) bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk
menambahkan jumlah sampel penelitian serta variabel-variabel lainnya.
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