ISSN 2338-9753

Volume 1 No 1 Desember 2013

Account

Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan
Ruang Lingkup: Account merupakan jurnal yang diterbitkan untuk
memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan
dibidang akuntansi, keuangan dan perbankan. Artikel yang
dimuat di jurnal ini merupakan kajian teoritis dan hasil riset
terapan dibidang akuntansi, keuangan dan perbankan

Analisis Implementasi Akuntansi pada Usaha Simping di Kabupaten
Purwakarta, Hal 1-8, Atyanto Mahatmyo.
Kajian aspek Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil
Dalam Pemenuhan Kewajiban Self Assesment, Hal 9-15, Hayati Fatimah,
Herbirowo Nugroho, Agus Purwaji.
Manajemen Barang Milik Negara yang Akuntabel Untuk Menunjang Good
Governance di Dunia Pendidikan, Hal 16-22, Ali Masjono, Yusep Friya.
Pengaruh Modal Kerja terhadap Return on Invesment, Studi Kasus pada PT
Mutiara Kencana Murni, Hal 23-27, Indianik Aminah.
Hubungan antara Tingkat Suku Bunga Tabungan dan Kualitas Pelayanan
Nasabah Dengan Jumlah Pada BPR Nusamba di Indramayu, Hal 28-34,
Ahmad Abror.
Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box pada PT Bank
Negera Indonesia, Tbk (Persero) Kantor Cabang Utama Melawai Jakarta
Selatan, Hal 35-39, Ida Nurhayati.
Sosialisasi dan Edukasi Publik Perbankan Syariah di Indonesia, Hal 40-49,
Bambang Waluyo, Sujarwo.
Perilaku Konsumen dalam Membeli Handphone, Hal 50-55, Rodiana
Listiawati, Tetty Rimenda, Utami Puji Lestari.
Pengaruh Diskon dan Penggunaan Kartu Kredit Terhadap “Compulsive
Buying”, Hal 56-60, Tetty Rimenda.
Hubungan antara Penetapan Harga dan Strategi Promosi dengan Perilaku
Konsumen pada Perumahan Taman Yasmin, Hal 61-72, R. Elly Mirati.
Implementasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pada Politeknik
Negeri Jakarta (Suatu Aplikasi dalam HRD), Hal 73-80. Elizabeth Yansye
Matekohy.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT
Bentara Sinergies Multifinance Cabang Plered Purwakarta. Hal 81-90,
Agus Buntoro.

Redaksi Account
menerima artikel
penelitian untuk dimuat
pada terbitan berikunya
yang sesuai dengan
ruangl lingkup jurnal
account.
Kirim artikel anda ke
akunjurnal2013@gmail.c
om.
Sesuaikan format tulisan
anda dengan format
yang tersedia di halaman
belakang, atau kirim
email dengan isi request
for format ke email
diatas

ISSN 2338-9753

Volume 1 No 1 Desember 2013

 Susunan Redaksi:
 Pengarah:
 Abdillah, Fachrudin Mukhtar, Agus Supriadi, Lenny Brida, Zainal Nur Arifin
 Penangung Jawab
 Elly Mirati

:

 Pimpinan Redaksi
 Ali Masjono
 Tim Redaksi:
 Agus Purwaji, Titi Suhartati, Petrus Hari Kuncoro Seno, Nur Hasyim,
Ahmad Abror, Bambang Waluyo , Chaterina Somangungsong, Silvia Roza,
Supriatnoko
 Mira Bestari:
 Dr Cipto Wardoyo SE. M.Pd. M.Si., Ak. CA. (Universitas Negeri Malang)
 Dr. Lana Sularto SE. MMSI (Universitas Gunadharma)
 Layout dan sirkulasi : Darwin dan Afriza Wijaya
Artikel yang dimuat di Account, jurnal akuntansi, keuangan dan perbankan berupa
hasil penelitian sesuai dengan ruang lingkup jurnal yang ditulis oleh dosen, praktisi,
mahasiswa, pelaku ekonomi, dan siapa saja yang berminat dalam pengembangan
bidang akuntansi, keuangan dan perbankan.
Tujuan dari penerbitan jurnal ini untuk menyediakan forum khusus untuk publikasi
hasil penelitian bagi para praktisi, dosen atau siapa saja yang berminat. Untuk
menyalurkan berbagai pemikiran baru dan tujuan lainnya yang relevan.
Diterbitkan oleh Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta
Jln Prof. Dr. Ir. G.E. Siwabessy. Kampus UI Depok.
Gedung F Lantai 2, Telp 021-7862537, Fax 021-7863537
akunjurnal2013@gmail.com

ISSN 2338-9753

Volume 1 No 1 Desember 2013

Dari Redaksi
Syukur Alhamdulillah, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Jakarta dapat
menerbitkan jurnal ilmiah yang diberi nama Account dan No ISSN 2338-9753.
Dalam kesempatan terbitan perdana (No 1 Vol 1 Desember 2013) diturunkan
tulisan hasil penelitian para dosen program studi akuntansi, program studi
keuangan dan perbankan konvensional dan syariah.
Pada edisi pertama ini diturunkan tulisan mengenai implementasi akuntansi pada
usaha Simping, perpajakan dengan focus bahasan pada self assesment dan aktiva
tetap dengan focus bahasan akuntabilitas asset pada good governance. serta masalah
modal kerja yang ditulis oleh dosen program studi akuntansi. Sedangkan untuk
program studi keuangan dan perbankan dirutunkan tulisan mengenai tabungan,
safe Deposit Box dan masalah perbankan syariah.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim editor yang telah bekerja sama
dalam menyukseskan terbitan perdana ini. Besar harapan dari redaksi bahwa para
dosen dari seluruh Indonesia yang berkepentingan dengan publikasi hasil
penelitian dapat berpartisipasi dengan mengirimkan artikelnya ke redaksi.

Semoga bermanfaat

Depok 1 Desember 2013

Pimpinan Redaksi

Account; Agus Buntoro
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Bentara Sinergies Multifinance
Cabang Plered Purwakarta
Agus Buntoro
Program Studi Keuangan Dan Perbankan
agusbuntoro@rocketmail.com
Abstract

This research is to find out (1) how leadership, (2) how employee performance, and (3) how big
effect of leadership on employee performance at PT Bentara Sinergies Multifinance Plered
Branch Purwakarta. This research uses descriptive method. Hipothesis of the research (Ha) is
that there is positive influence between leadership and employee performance at PT Bentara
Sinergies Multifinance Plered Branch Purwakarta. The research data are obtained from using
questionnaire. Respondents of the research are 50 employees. The answers to the items of
questionnaire are arranged in the form of ordinal scale, then it is transformed into the form of
interval scale. Data are calculated by linier regression. From the discussion of the research data,
it can be concluded that leadership and employee performance are good. Hypothesis of research
is accepted. It means that leadership has positive influence to employee performance at PT
Bentara Sinergies Multifinance Plered Branch Purwakarta.
Key words: leader, employee, leadership, employee performance
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana gaya kepemimpinan, (2) bagaimana
kinerja karyawan, dan (3) seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja
karyawan pada PT Bentara Sinergies Multifinance Cabang Plered Purwakarta. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini (Ha) adalah
terdapat pengaruh positif gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Bentara
Sinergies Multifinance. Data Penelitian diperoleh dengan menggunakan instrumen kuesioner.
Responden ditetapkan 50 orang karyawan. Jawaban responden dalam bentuk skala ordinal
kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk skala interval. Perhitungan data menggunakan
regresi linier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan
tergolong baik. Hipotesis penelitian diterima. Artinya bahwa gaya kepemimpinan memiliki
pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan pada PT Bentara Sinergies Multifinance.
Kata kunci: pemimpin, karyawan, gaya kepemimpinan, kinerja karyawan,
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pesatnya
perkembangan
teknologi,
pergeseran demografi, fluktuasi ekonomi, dan
kondisi dinamis menyebabkan lingkungan bisnis
menjadi penuh ketidakpastian, semakin kompleks
dan cepat berubah. Menghadapi kondisi tersebut,
setiap organisasi dituntut untuk segera berubah dan
beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang
makin kompetitif melalui transformasi organisasi.
Pelaksanaan proses transformasi perusahaan untuk
meraih keunggulan kompetitif didukung oleh
sumber‐sumber keunggulan kompetitif yang
meliputi sumber daya fisik, sumber daya finansial,
struktur dan sistem proses organisasi, dan sumber
daya manusia (SDM). Namun demikian SDM
merupakan sumber keunggulan kompetitif yang

utama karena pengelolaan sumber keunggulan lain
secara otomatis memerlukan penanganan dari SDM
yang ada. Keterlibatan SDM sangat menentukan
kesuksesan proses perubahan organisasi karena
SDM merupakan subyek penting yang akan
melaksanakan proses perubahan dan hasil dari
proses perubahan yang direncanakan.
Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat
bahwa SDM memiliki peranan penting terhadap
peningkatan daya saing perusahaan. Untuk
meningkatkan daya saing ini, maka perusahaan
harus berupaya untuk meningkatkan kinerja
karyawannya. Menurut Wibowo (2007:7) yang
dikutip oleh Faustino Cardoso Gomes dalam bukunya
yang berjudul Human Resource Management,
Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai
hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi,
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kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi
pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah
tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai
dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa
yang
dikerjakan
dan
bagaimana
cara
mengerjakannya.
Seorang pemimpin dalam organisasi harus
dapat menciptakan integrasi yang serasi dengan para
bawahannya juga termasuk dalam membina
kerjasama, mengarah dan mendorong gairah kerja
para bawahan sehingga tercipta motivasi positif yang
akan menimbulkan niat dan usaha (kinerja) yang
maksimal juga didukung oleh fasilitas‐fasilitas
organisasi untuk mencapai sasaran organisasi.
Dimana seorang pemimpin sebagai satu sebagian
dari manajemen memainkan peran yang penting
dalam mempengaruhi dan memberikan sikap serta
prilaku individu dan kelompok, sehingga membentuk
gaya kepemimpinan yang pemimpin terapkan.
Maka dapat dipastikan bahwa perilaku
seorang pemimpin adalah pengaruh yang akan
menimbulkan pemahaman tersendiri yang akan
berpengaruh terhadap kondisi psikologis bawahan,
ada bawahan yang melihat, mengamati dan meniru
perilaku pemimpin yang ditampilkan atasannya
dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
harapannya. Apabila perilaku kepemimpinan yang
ditampilkan atasan dirasakan sebagai sesuatu yang
diharapkan bawahan, maka akan memiliki dampak
yang lebih baik terhadap kinerja karyawan,
sebaliknya apabila perilaku kepemimpinan yang
ditampilkan atasan sebagai sesuatu yang tidak sesuai
dengan harapannya, maka akan berpengrauh kurang
baik terhadap kinerja karyawan.
Oleh karena itu untuk meningkatkan
kembali kinerja karyawan tersebut, maka salah satu
faktor yang perlu diperhatikan adalah menyangkut
gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh
pemimpin‐pemimpin pada perusahaan yaitu
bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan
para
pemimpin
dapat
menunjang
kinerja
karyawannya agar lebih baik.
Adanya permasalahan diatas, tentunya
akan mempengaruhi kemajuan atau bahkan
organisasi akan mengalami kemunduran apabila
kinerja karyawan organisasi tersebut tidak
diperbaiki.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis
bermaksud melakukan penelitian dengan judul
“PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP
KINERJA KARYAWAN
PADA PT. BENTARA
SINERGIES
MULTIFINACE
CABANG
PLERED
PURWAKARTA”.
1.2. Tujuan
Tujuan penilitian adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan di PT.
Bentara Sinergies Multifinance Cabang Plered
Purwakarta.
2. Untuk mengetahui kinerja karyawan di PT.
Bentara Sinergies Multifinance Cabang Plered
Purwakarta.
3. Untuk
mengetahui
pengaruh
daya
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT.

Bentara Sinergies Multifinance Cabang Plered
Purwakarta.
1.3. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah di
atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut:
1. Bagaimana gaya kepemimpinan di PT. Bentara
sinergies
Multifinance
Cabang
Plered
Purwakarta?
2. Bagaimana kinerja karyawan di PT. Bentara
sinergies
Multifinance
Cabang
Plered
Purwakarta?
3. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan
terhadap kinerja karyawan di PT. Bentara
Sinergies
Multifinance
Cabang
Plered
Purwakarta?
Metodologi
Menurut Sugiyono (2010:147) menyatakan
bahwa: “Metode Analisis Deskriptif adalah statistik
yang digunakan untuk menganalisis data dengan
cara mendeskripsikan atau menggambarkan data
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku
untuk umum atau generalisasi
Untuk keperluan tersebut maka penulis
menggunakan bentuk‐bentuk penelitian sebagai
berikut:
1. Penelitian Lapangan (field research)
a) Observasi
b) Wawancara
c) Kusioner
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini, akan menggunakan kuesioner dalam sumber
data penelitian baik yang nantinya akan digunakan
pada uji validitas dan uji reliabilitas, serta pada
analisis
regresi
untuk
menganalisis
gaya
kepemimpinan. Dalam penelitian ini dipilihnya
kuesioner karena dianggap cocok untuk digunakan
pada jumlah responden yang cukup besar.
Jenis data kuesioner yang digunakan
termasuk ke dalam pertanyaan tertutup untuk
analisis pengaru Gaya Kepemimpinan Terhadap
Jinerja Karyawan, karakteristiknya adalah semua
pilihan jawaban dari pertanyaan ini telah ditentukan
oleh peneliti.
Responden tidak diperkenankan
memberikan jawaban selain pilihan jawaban yang
telah ditentukan. Sedangkan untuk mengetahui
karakteristik responden peneliti menggunakan jenis
data kuesioner terbuka dan tertutup, dimana pada
pertanyaan tertutup, variasi jawaban telah
disediakan oleh peneliti dan akan meneruskannya
dengan pertanyaan terbuka karena belum diketahui
variasi jawaban yang akan muncul kemudian
Didalam
penelitian
ini,
penulis
menyebarkan 50 kuesioner kepada para karyawan
PT. Bentara Sinergies Multifinance Cabang Plered
Purwakarta. Kuesioner yang disebarkan terdiri dari
dua bagian, yaitu tanggapan tentang gaya
kepemimpinan dan yang kedua adalah kinerja
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karyawan PT. Bentara Sinergies Multifinance Cabang
Plered Purwakarta.
PEMBAHASAN
Penelitian mengenai
Pengaruh Gaya
Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Cabang
Plered Purwakarta
menggunakan pendekatan
manajemen sumber daya manusia. Variabel
independen (X) adalah gaya kepemimpinan.
Sedangkan yang menjadi variabel dependen (Y)
adalah kinerja.
Objek yang dijadikan responden dalam
penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Bentara
Sinergies Multifinance Cabang Plered Purwakarta,
dianalisa mengenai Pengaruh Gaya Kepemimpinan
Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Bentara Sinegies
Multifinance Cabang Plered Purwakarta.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri dari data primer dan Sekunder. Data
Primer sebagian besar diperoleh dari wawancara
dengan karyawan PT. Bentara Sinergies Multifinance
Cabang Plered Purwakarta
Pertanyaan
dalam
kuesioner
pada
penelitian ini menggunakan Skala Likert. Skala Likert
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan
persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang
fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial
ini telah ditetapkan secara spesifik, yang selanjutnya
disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono,
2012:93). Bobot atau skor dalam Skala Likert dibuat
ke dalam 5 (lima) penilaian, yaitu:
1)
2)
3)
4)
5)

SS=Sangat Setuju
ST= Setuju
RG= Ragu‐ragu
TS= Tidak Setuju
STS= Sangat Tidak Setuju

diberi skor 5
diberi skor 4
diberi skor 3
diberi skor 2
diberi skor 1

Setiap jawaban responden dikalikan
dengan bobotnya. Jawaban tersebut kemudian
dibuat rentang skala sehingga dapat diketahui
dimana letak rataan penilaian responden terhadap
setiap unsur (Ramadhani, 2011:26). Rentang skala
tersebut adalah sebagai berikut:
 1,00‐1,80
= Sangat Tidak Berpengaruh
 1,80‐2,60
= Tidak Berpengaruh
 2,60‐3,40
= Cukup Berpengaruh
 3,40‐4,20
= Berpengaruh
 4,20‐5,00
= Sangat Berpengaruh
Jenis data lainnya yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder, dengan data
sekunder bisa menggunakan data yang diperoleh
dari hasil dokumentasi. Namun dalam hal ini
dimensi data yang digunakan harus disesuaikan
dengan definisi suatu variabel atau fenomena yang
akan diukur.
Sample yang akan diambil pada penelitian
ini adalah karyawan PT. Bentara Sinergies
Multifinance Cabang Plered Purwakarta.
𝑁
𝑛=
(1 + 𝑁𝑒 ! )
Dimana:
n
= jumlah sampel
N = jumlah populasi di PT. Bentara Sinergies
Multifinance Cabang Plered Purwakarta
E = presentasi kelonggaran ketidaktelitian karena
kesalahan contoh yang masih ditolerir (10%).

Diketahui jumlah responden yang akan
diteliti pada penelitian ini adalah 50 responden.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan
adalah Proportionate Stratified Random Sampling,
merupakan teknik yang digunakan bila populasi
mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan
berstrata secara proposional (Sugiyono, 2012:82)
Uji Validitas
Uji validitas menunjukkan sejauh mana
suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin
diukur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan
kuesioner didalam pengumpulan data, maka
kuesioner yang akan disusun harus menjadi alat ukur
(instrument) apa yang ingin diukur (Effendi dan
tukiran, 2012:125). Uji validitas dilakukan dengan
menggunakan rumus teknik korelasi product
moment, yang rumusnya seperti berikut (effendi dan
tukiran, 2012:139):
r
=

(! XY ) " (! X !Y )
[ (n! X " ( ! X ) " (n!Y " (!Y ))) ]
n.

2

2

2

2

Keterangan :
r
= Koefisien reliabilitas yang dicari
N
= Jumlah responden
X
= Skor masing‐masing pertanyaan
Y
= Skor total
Secara statistik, angka korelasi yang
diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritik
tabel korelasi nilai – rtabel lebih kecil dari r‐hitung
atau r‐ hitung lebih besar dari r‐tabel, maka
kuesioner dinyatakan valid.
Uji Reliabilitas
Reliabilitas
adalah
indeks
yang
menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur
dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu
alat pengukur dipakai dua kali – untuk mengukur
gejala yang sama dan hasil pengukuran yang
diperoleh relative konsisten, maka alat pengukur
tersebut reliable. Dengan kata lain, reliabilitas
menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di
dalam mengukur suatu gejala yang sama (Effendi
dan tukiran, 2012:141). Uji reliabilitas ini akan
menggunakan teknik Alpha Cronbach (Ramadhani,
2011: 28) dengan rumus berikut:
𝑟=

𝑘
𝛿!
1− !
𝑘−1
𝛿

Dimana :
r
=
Koefisien realibilitas yang dicari
k
=
Jumlah butir pertanyaan
𝛿!
= Ragam butir‐butir pertanyaan
𝛿!
= Ragam Skor Tes
Jika
:
( 𝑋𝑖)!
𝑋𝑖 !
𝑁
𝛿! =
𝑁
Dimana :
𝑋𝑖 !
=
Jumlah skor jawaban subyek
untuk butir pertanyaan ke n
𝑁
= Jumlah populasi
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Nilai‐nilai untuk pengujian reliabilitas
berasal dari skor‐skor item angket yang valid. Item
yang tidak valid tidak dilibatkan dalam pengujian
reliabilitas. Instrumen memiliki tingkat reliabilitas
yang tinggi jika nilai koefisien yang diperoleh >0,60
Imam Ghozali (Azuarjuliandi). Dengan kata lain
apabila r‐hitung positif dan lebih dari nilai r‐tabel
dan nilai alpha cronbach minimum 0.60 maka
pernyataan dalam kuesioner reliable.
Analisis Deskriptif
Penelitian yang dilakukan pada populasi
(tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan
statistik atau analisa deskriptif dalam analisanya.
Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka
analisanya dapat menggunakan statistik deskriptif
maupun inferensial.
Penelitian ini menggunakan sampel
sebagai sumber data ataupun data sampel, dan tidak
ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk
populasi dimana sampel itu diambil maka
digunakannya analisis deskriptif. Selain itu, data
yang disajikan akan berbentuk tabel serta mencari
kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis
korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi
dan
membuat
perbandingan
dengan
membandingkan rata‐rata data sampel atau
populasi.
Analisis Regresi Linear Sederhana
Analisis regresi linear sederhana
merupakan alat ukur yang melibatkan satu
variabel bebas (X) dan Variabel terikat (Y),
dengan menggunakan rumus berikut:
Y = a+bx
Dimana
Y adalah Kinerja Karyawan
Nilai a adalah konstanta
Nilai b adalah Koefisien regresi untuk
variabel x
Operasional Variabel
Terdapat dua variabel penenlitian yang digunakan
dalam penelitian ini, yaitu:
1. Variabel gaya kepemimpinan
Independent variabel (x) yaitu variabel bebas yang
artinya mempengaruhi masalah lain terjadi. Dalam
penelitian ini. Gaya kepemimpinan yang dilakukan
perusahaan
merupakan
variabel
yang
mempengaruhi kinerja karyawan. Konsep variabel
gaya kepemimpinan merupakan cara seorang
pemimpin dalam upaya mempengaruhi dan
memerintah para bawahan.
2. Variabel kinerja karyawan
Dependent variabel (y) yaitu variabel terikat yag
artinya dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya
independen. Dalam penelitian ini, kinerja
karyawan merupakan dependent variabel uang
dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Konsep
kinerja karyawan merupakan suatu hasil kerja yang
dicapai seorang dalam melaksanakan tugas‐tugas
yang dibebankan kepadanya.

Uji hipotesis dilakukan untuk melihat ada
tidaknya korelasi atau hubungan antara gaya
kepemimpinan dengan kinerja karyawan. Dan untuk
menguji konsep yang ditetapkan penulis dengan cara
mengujinya pada suatu objek. Pengujian dilakukan
dengan merumuskan sebagai berikut:
1. Menentukan rumus hipotesis
Ho : rs < 0, artinya tidak ada hubungan yang
signifikan
atau
berarti,
bahwa
gaya
kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap
kinerja karyawan.
Ha : rs > 0,
artinya ada hubungan yang
signifikan
atau
berarti,
antara
gaya
kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja
karyawan.
2. Menentukan ttabel
Untuk masalah ini penulis mengambil interval
keyakinan sebesar 95% sehingga tingkat
kesalahan (tarif signifikan)
3. Menentukan t hitung dengan rumus

t
4.

hitung

=

r n−2
1− r2

Membandingkan antara thitung dengan ttabel,
keputusan yang diambil adalah:
‐
Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha
diterima, berarti terdapat hubungan
antara variabel X dan variabel Y.
‐
Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Hi
ditolak, berarti tidak terdapat hubungan
antara variabel X dan variabel Y.

Analisis Validitas dan Reliabilitas
Validitas
Uji
validitas
dilakkan
dengan
menkorelasikan masing‐masing pernyataan dengan
jumlah skor masing‐masing variable. Validitas
didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan
kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan
fungsinya. Oleh karena itu, penulis menguji tingkat
validitas kuesioner yang disebarkan kepada para
responden. Hasil uji validitas digunakan dengan
menggunaka program SPSS 17 adapun hasil dari
perhitungan masing‐masing variable adalah sebagai
berikut:

Pengujian Hipotesis
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Uji Validitas Variabel Gaya Kepemimpinan
No. Item

rhitung

rtabel

Keterangan

Pernyataan 1

0,310

0,279

Valid

Pernyataan 2

0,353

0,279

Valid

Pernyataan 3

0,851

0,279

Valid

Pernyataan 4

0,859

0,279

Valid

Pernyataan 5

0,590

0,279

Valid

Pernyataan 6

0,807

0,279

Valid

Pernyataan 7

0,741

0,279

Valid
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Pernyataan 8

0,883

0,279

Valid

Pernyataan 9

0,380

0,279

Valid

Pernyataan 10

0,570

0,279

Valid

Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan
No. Item

Korelasi

r Tabel

Keterangan

Pernyataan 1

0,383

0,279

Valid

Pernyataan 2

0,612

0,279

Valid

Pernyataan 3

0,682

0,279

Valid

Pernyataan 4

0,756

0,279

Valid

Pernyataan 5

0,804

0,279

Valid

Pernyataan 6

0,450

0,279

Valid

Pernyataan 7

0,787

0,279

Valid

Pernyataan 8

0,300

0,279

Valid

Pernyataan 9

0,810

0,279

Valid

Pernyataan 10

0,818

0,279

Valid

Reliabilitas
Adapun hasil pengujian reliabilitas yang
dilakukan dengan menggunakan SPSS 17 dari 0,7
dimana alpha cronbach lebih besar adalah sebagai
berikut:

Gaya
pemimpina
n
Kinerja
Karyawan

Cronbach'
s Alpha
hitung

Alpha
cronbac
h

Keteranga
n

0,890

0,7

Reliabel

0,884

0,7

Reliabel

Berdasakan uji reliabilitas yang dilakukan
terhadap semua item dalam penelitian ini
menunjukan bahwa semua item penelitian dapat
dikatakan valid dan reliabel karena nilai koefisien
validitas lebih besar dari 0,279 dan reliabilitas
dikatakan reliabel dengan demikian dapat digunakan
sebagai instrumen dalam mengukur variabel yang
ditetapkan dalam penelitian ini.
Variabel X
Gaya Kepemimpinan
Tidak Menyenangkan

= 1,00‐1,79

Kurang Menyenangkan

= 1,80‐2,59

Cukup Menyenangkan

= 2,60‐3,30

Menyenangkan

=3,40‐4,19

Sangat Menyenangkan

= 4,20‐5,00

Berdasarkan
dari
50
responden
menyatakan bahwa pimpinan dalam mengambil
keputusan sendiri tanpa mengikutsertakan karyawan
sebanyak 18 (36%) responden menyatakan sangat
setuju, 23 (46%) responden yang menyatakan setuju,
9 (18%) menyatakan sangat menyenangkan. Dengan
pernyataan tersebut hampir seluruh responden
menyatakan cukup baik dengan pimpinan selalu
mengambil
keputusan
sendiri
tanpa
mengikutsertakan karyawan karena dilihat dari rata‐
rata skor 4,18 yang berada pada interval 4,20‐5,00.
Walaupun demikian sebaiknya sebelum mengambil
keputusan pimpinan harus merapatkan terlebih
dahulu dengan karyawan agar karyawan merasa
dihargai karena terbukti masih ada responden yang
menjawab cukup setuju atau dapat dikatakan belum
yakin sepenuhnya .
Berdasarkan
data dari 50 responden
menyatakan
bahwa
pimpinan
selalu
mengikutsertakan karyawan dalam mengambil
keputusan. Sebanyak 6 (12%) menyatakan sangat
setuju, 37 (74%) responden menyatakan setuju, 7
(14%) responden menyatakan cukup setuju. Hal ini
memperlihatkan bahwa karyawan merasa senang
dengan diikutsertakan dalam mengambil keputusan,
walau masih ada karyawan yang belum sepenuhnya
setuju dengan keputusan tersebut kemungkinan
karyawan masih merasa canggung dengan hubungan
atasan dan bawahan. Walau demikian dari
pernyataan tersebut hampir seluruh responden
menyatakan baik dengan pimpinan selalu
mengikutsertakan karyawan dalam mengambil
keputusan walaupun masih ada responden yang
menjawab tidak setuju akan tetapi dapat dikatakan
baik karena dilihat dari rata‐rata skor 3,94 yang
berada pada interval 3,40‐ 4,19.
Berdasarkan data dari 50 responden yang
menjadi sampel bahwa karyawan diberikan
wewenang dalam mengungkapakan usulan dan ide
sebanyak 10 (20%) menyatakan sangat setuju, 30
(60%) responden yang menyatakan setuju, 10 (20%)
responden menyatakan cukup setuju. Dengan
pernyataan tesebut hampir seluruh responden
menyatakan sangat baik apabila diberi wewenang
dalam mengungkapkan usulan dan ide karena dilihat
dari rata‐rata skor 4,00 yang berada pada interval
4,20‐5,00. Karyawan merasa memiliki kebebasan
untuk mengunkapkan ide atau saran baik kepada
atasan maupun perusahaan dengan demikian
karyawan
mepunyai
rasa
memiliki
dan
bertanggungjawab.
Berdasarkan data dari 50 responden yang
menjadi sempel sebanyak 5 (10%) menyatakan
sangat
setuju
dengan
pimpinan
selalu
memperhatikan kepentingan karyawan‐karyawan .
Sedangkan 34 (68%) responden menyatakan setuju,
10 (20%) responden menyatakan cukup setuju.
Dengan pernyataan tersebut hampir seluruh
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responden menyatakan baik bahwa pimpinan selalu
memperhatikan kepentingan karyawan‐karyawan
karena dilihat dari rata‐rata skor 3,86 yang berada
pada interval 3,40‐4,19. Dengan perhatian yang
diberikan pimpinan, karyawan akan merasakan
bahwa perusahaan tidak hanya menghasilkan hasil
kerja atau produktivitasnya saja tetapi juga
perhatian terhadap kepentingan karyawannya.
Berdasarkan data dari 50 responden yang
menjadi sampel sebanyak 5 (10%) menyatakan
sangat setuju dengan pimpinan selalu memperhatian
(mendengarkan) saran‐saran dan keluhan‐keluhan
karyawan. Sedangkan 34 (68%) responden
menyatakan
setuju,
10
(20%)
responden
menyatakan cukup setuju dan 1 (2%) menyatakan
sangat tidak setuju. Dengan pernyataan tersebut
hampir seluruh responden menyatakan baik dengan
pimpinan selalu memperhatikan (mendengarkan)
saran‐saran dan keluhan‐keluhan karyawan karena
dilihat dari rata‐rata skor 3,86 yang berada pada
interval 3,40‐4, 19.
Berdasarkan data dari 50 responden yang
menjadi sampel sebanyak 9 (18%) menyatakan
sangat setuju pimpinan selalu memberikan imbalan
jasa sesuai dengan bobot kerja atau dan prestasi
kerja karyawan. Sedangkan 26 (52%) responden
menyatakan
setuju,
13
(26%)
responden
menyatakan cukup setuju dan 2 (4%) menyatakan
tidak setuju. Dengan pernyataan tersebut hampir
seluruh responden menyatakan sangat baik dengan
pimpinan selalu memberikan imbalan jasa sesuai
dengan bobot kerja dan prestasi kerja karyawan.
Karena dilihat dari rata‐rata skor 3,84 yang berada
pada interval 3,40‐4,19. Hal ini mengindikasikan
bahwa karyawan sudah merasakan keadilan
terhadap upah yang diterima dengan hasil kerja.
Berdasarkan data dari 50 responden yang
menjadi sampel 7 (14%) menyatakan sangat setuju
dengan
pimpinan
selalu
memperhatikan
kepentingan
karyawan,
serta
kepentingan‐
kepentingan perusahaan. Sedangkan 32 (64%)
responden menyatakan setuju, 10 (20%) responden
menyatakan cukup setuju dan 1 (2%) menyatakan
tidak setuju. Dengan pernyataan tersebut hampir
seluruh responden menyatakan baik dengan
pimpinan selalu memperhatikan kepentingan
karyawan,
serta
kepentingan‐kepentingan
perusahaan karena dilihat dari rata‐rata skor 3,90
yang berada pada interval 3,40‐4,19. Hal ini
mengindikasikan bahwa pimpinan tidak hanya ingin
memajukan perusahaannya saja tetapi kemajuan
karyawannya juga.
Berdasarkan data dari 50 responden yang
menjadi sampel sebanyak 5 (10%) menyatakan
sangat setuju bawa pimpinan selalu lebih banyak
memperhatikan pekerjaan, tugas‐tugas, serta
produksi dibandingkan dengan perhatian terhadap
karyawan. Sedangkan 35 (70%) responden
menyatakan setuju, 9 (18%) responden menyatakan
cukup setuju dan 1 (2%) menyatakan tidak setuju.
Hal ini mengindikasikan bahwa karyawan
menanggapi dengan menyenangkan dengan
pimpinan selalu lebih banyak memperhatikn
pekerjaan, tugas‐tugs, serta produksi dibandingkan
dengan perhatian terhadaap karyawan karena dilihat

dari rata‐rata skor 3,80 yang berada pada interval
3,40‐4,19 yang artinya cukup baik, karena sebagian
karyawan kemungkinan beranggapan bahwa
pimpinan hanya melihat hasil kerjanya dan tidak
melihat tenaga kerjanya.
Berdasakan data dari 50 responden yang
menjadi sampel sebanyak 6 (12%) menyatakan
sangat setuju bahwa pimpinan selalu melakukan
monitoring terhadap kesejahteraan karyawan.
Sedangkan 37 (74%) responden menyatakan setuju,
5 (10%) responden menyatakan cukup setuju dan 2
(4%) menyatakan tidak setuju. Dengan pernyataan
tersbut hampir seluruh responden menyatakan baik
bahwa pimpinan selalu melakukan perhatian
terhadap karyawan dibandingkan pekerjaan karena
dilihat dari rata‐rata skor 4,01 yang berada pada
interval 3,40‐4,19.
Berdasarkan data dari 50 responden yang
menjadi sampel sebanyak 6 (12%) menyatakan
sangat setuju pimpinan selalu melakukan monitoring
terhadap prestasi kerja dan kenyamanan lingkungan
kerja karyawan. Sedangkan 37 (74%) responden
menyatakan setuju, 6 (12%) responden menyatakan
cukup setuju dan 1 (2%) menyatakan tidak setuju.
Hal ini dapat diindikasikan hampir seluruh responden
menyatakan baik dengan pimpinan selalu memiliki
perhatian penuh terhadap orientasi kerja karyawan
karena dilihat dari rata‐rata skor 3, 96 yang berada
pada interval 3, 40‐4, 19.
Berdasarkan
data
dapat
diketahui
tanggapan responden mengenai gaya kepemimpinan
PT. Bentara Sinergies Multifinance Cabang Plered
Purwakarta dapat dikatakan baik, karena nilai rata‐
rata keseluruhan sebesar 3,93 berada pada interval
3,40‐4,19. Adapun nilai terendah terdapat pada
pernyataan “pimpinan saya selalu lebih banyak
memperhatikan pekerjan, tugas‐tugas dibandingkan
dengan perhatian karyawan” yang bernilai
3,80.Sedangkan nilai tertinggi
terdapat pada
pernyataan “pimpinan selalu mengambil keputusan
sendiri tanpa mengikutsertakan kayawan” dengan
nilai 4,18. Dari keputusan tersebut dapat diketahui
bahwa gaya kepemimpinan yang ada pada PT.
Bentara Sinergies Multifinance Cabang Plered
Purwakarta yaitu gaya kepemimpinan otokratik.
Tanggapan Responden Terhadap Kinerja Karyawan
Kinerja adalah suatu hasil kerja yang
dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas‐tugas
yang dibebankan kepadanya didasarkan atas
kecakapan, pengalaman, dan kesungguhn serta
waktu. Mengenai kinerja karyawan pada PT. Bentara
Sinergies Multifinance Cabang Plered Purwakarta ini
berdasarkan kuesioner penilaian yang dilakukan oleh
para pimpinan tiap‐tiap bagian.
Bentuk
pernyataan
telah
disusun
menggunakan metode pengukuran Likert yang diberi
bobot nilai selanjutnya dicari rata‐rata dari setiap
jawaban responden, untuk memudahkan penilaian
dari rata‐rata tersebut, maka digunakan interval
untuk menentukan panjang kelas interval, maka
digunkan rumus menurut Sudjana (2001:79) sebagai
berikut:
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Rentang
P=‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Banyak Kelas
Dimana:
P
Rentang
Banyak Kelas

: Panjang Kelas Interval
: Data terbesar‐data terkecil
:5

Berdasarkan rumus diatas, maka pnjang kelas
interval adalah
P= 5‐1
5
= 0.8
Maka interval dari kriteria penilaian rata‐rata dapat
diinterprestasikan sebagai berikut:
Variabel Y
Kinerja Karyawan
Rendah
= 1,00‐1,79
Kurang
= 1,80‐2,59
Cukup
= 2,60‐3,30
Tinggi
=3,40‐4,19
Sangat Tinggi
= 4,20‐5,00
Berdasarkan data, 10 (20%) responden menyatakan
sangat setuju dengan bekerja selalu berusaha
menepati standar waktu yang telah ditetapkan, 36
(72%) responden menyatakan setuju, dam 4 (8%)
cukup setuju. Dengan pernyataan tersebut hampir
seluruh responden menyatkan baik dengan bekerja
selalu berusaha menepati standar waktu yang telah
ditetapkan karena dilihat dari rata‐rata skor 4,12
yang berada pada interval 3,40‐4,19. Hal ini
mengindikasikan bahwa karyawan bekerja dengan
sungguh‐sungguh agar waktu yang ditetapkan dapat
tercapai.
Berdasarkan data menunjukan bahwa 8
(16%) responden menyatakan sangat setuju dengan
selalu bekerja sesuai dengan standar mutu kerja
yang telah ditetapkan perusahaan, sedangkan 28
(56%) responden menyatakan setuju, 4 (8%) cukup
setuju dan 2 (4%) responden menyatkan tidak
setuju. Dengan pernyataan tersebut hampir seluruh
responden menyatakan baik dengan selalu bekerja
sesuai dengan standar mutu kerja yang telah
ditetapkan oleh perusahaan karena dilihat dari rata‐
rata skor 3,52 yang berada pada interval 3,40‐4,19.
Berdasarkan data, 16 (32) menyatakan
sangat setuju dengan selalu berusaha hati‐hati dan
teliti dalam menyelesaikan pekerjaan yang dierikan
oleh perusahaan dan 32 (64%) responden
menyatakan setuju. Secara keseluruhan responden
menyatakan baik karena dilihat dari rata‐rata skor
4.20 yang berada pada interval 4,20‐5,00. Hal ini
mengindikasikan bahwa karyawan berusaha untuk
berhati‐hati dan teliti agar mendapatkan hasil kerja
yang lebih baik.
Berdasaran data, 12 (24%) menyatakan
setuju dengan selau berusaha mencapai target kerja
yang ditetapkan perusahaan, 31 (62%) responden
menyatakan setuju dan 7 (14%). Secara keseluruhn
responden menyatakan baik karena dilihat dari rata‐

rata skor 4,10 yang berada pada interval 3,40‐4,19.
Hal ini mengidikasikan bahwa karyawan selalu
berusaha untuk memenuh target sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan perusahaan.
Dari data menunjukan bahwa 6 (12%)
menyatakan sangat setuju dengan selalu berusaha
menyelesaikan tugas‐tugas yang diberikan sesuai
target waktu kerja, 36 (72%) responden menyatakan
setuju, 6 (12%) menyatakan cukup setuju dan 2 (4%)
menyatakan tidak setuju. Secara keseluruhan
responden menyatakan baik karena dilihat dai rata‐
rata skor 3.92 yang berada pada interval 3,40‐4,19 .
Hal ini mengindikasikan bahwa untuk memenuhi
target yang sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan dengan hasil kerja yang baik.
Dari data menunjukan bahwa 23 (46%)
menyatakan sangat setuju selalu hadir tepat pada
waktu kerja. 24 (48%) responden menyatakan
setuju, 2 (4%) menyatakan cukup setuju dan 1 (2%)
menyatakan tidak setuju. Secara keseluruhan
responden menyatakan baik karena dilihat dari rata‐
rata skor 4,38 yang berada pada interval 3,40‐4,19.
Hal ini mengindiksikan bahwa karyawan akan selalu
hadir tepat waktu jika tidak terjadi halangan yang
amat penting.
Dari data menunjukan bahwa 6 (12%)
responden menyatakan sangat setuju dengan
menyelesaikan pekerjaan selalu berinisiatif tanpa
menunggu perintah pimpinan. 35 (70%) menyatakan
setuju, 8 (16%) menyatakan cukup setuju dan 1 (2%)
responden menyatakan tidak setuju. Secara
keseluruhan responden menyatakan baik karena
dilihat dari skor 3.90 yang berada pada interval 3,40‐
4,19. Hal ini mengindikasikan bahwa karyawan
merasa yakin dengan kemmpuannya dalam
menyelesakan pekerjaannya
Dari data menunjukan bahwa 28 (56%)
responden menyatakan sangat setuju untuk tidak
keluar dari perusahaaan dan pindah dari perusahaan
lain. 22 (44%) menyatakan setuju. Secara
keseluruhan responden menyatakan baik karena
dilihat dari rat rata 4,56 yang berada pada interval
4,20‐5,00.
Dari data menunjukan bahwa 9 (18%)
responden menyatakan setju mengenai selalu
berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan
tempat saya bekerja. 33 (66%) menyatakan setuju, 7
(14%) menyatakan cukup setuju. 1 (2%) menyatakan
sangat tidak setuju. Secara keseluruhan responden
menyatakan baik karena dilihat dari rata‐rata skor
3.96 yang berada pada interval 3,40‐4,19.
Lingkungan kerja yang baik akan membuat semangat
kerja yang tinggi, hal ini menuntut setiap karyawaan
untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan
kerjanya.
Dari data menujukan bahwa 8 (16%)
responden menyatakan sangat setuju dengan
pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam
menjalankan tugasnya. 34 (68%) menyatakan setuju,
7 (14%) menyatakan cukup setuju dan 1 (2%)
menyatakan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan
responden menyatakan baik karena dilihat dari rata‐
rata skor 3,96 yang berada pada interval 3,40‐4,19.
Hal ini mengindikasikan bahwa dengan lingkungan
kerja baik maka akan tercipta suatu kerja sama antar
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karyawan hingga dapat meringankan beban kerja
serta hasil kerja yang baik.
Dari data menyeluruh dapat diketahui
pernyataan responden mengenai kinerja karyawan
adalah baik, karena nlai rata‐rata keseluruhan
sebesar 4,05 berada pada interval 4,20‐5,00.
Analisis Regresi Linear sederhana
Pengaruh Gaya Kpemimpinan Terhadap Kinerja
Karyawan
Untuk mengukur kuat lemahnya pengaruh
gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan,
penulis menggunakan analisis regresi linear karena
jawaban dari responden mempunyai skala ordinal.
Jawaban ini dihitung berdasarkan hasil kuesioner
yang telah disebarkan dimana terdiri 10 peryataan
yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan dan
10 pernyataan yang berhubungan dengan kinerja
karyawan.
Dari data di atas, dapat diketahui bahwa
dalam melakukan analisis Uji T dan Uji F dapat
diketahui fhitung lebih besar dari ftabel atau 177,735 >
4,042, dengan taraf signifikan 5 % dimana signifikan
Uji F lebih kecil dari pada taraf signifikannya atau
0,000< 0,05, maka Ho ditolak kareana adanya
pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja
karyawan dengan kata lain Ha diterima.
Untuk Uji T berdasarkan tabel diatas
diketahui Thitung lebih besar dari Ttabel atau 13,332
>2,008 dimana sgnifikan Uji T lebih kecil dari taraf
signifikannya 5% atau 0,000<0,05, maka Ho ditolak
karena adanya pengaruh gaya kepemimpinan
terhadap kinerja karyawan dengan kata lain Ha
diterima.
Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka
akan diperoleh hasil nilai r atau r Square dimana
berfungsi untuk mengetahui presentasi pengaruh
varibel independen terhadap variable dependen.
Pedoman perhitungannya seperti yang tertera pada
tabel 4.34 sebagai berikut.
Dari hasil analisis tersebut, terlihat adanya
hubungan yang kuat antara pengaruh gaya
kepemimpinan (variabel X) terhadap kinerja
karyawan (variabel Y), yaitu diidentifikasi melalui
nilai r square sebesar 78,7 % sedangkan sisanya
21,3 % dipengaruhi oleh hal‐hal lain yang tidak
diteliti pada penelitian ini.
3. serta produksi dibandingkan dengan perhatikan
terhadap karyawan. Walaupun demikian kinerja
karyawan pada PT. Bentara Sinergies
Multifinance Cabang Plered Purwakarta telah
dilaksanakan dengan baik.
4. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
Pengaruh Gaya Kepemimpinan memiliki
kontribusi positif dan signifikan dalam
meningkatkan kinerja karyawan PT. Bentara
Sinergies
Multifinance
Cabang
Plered
Purwakarta diperoleh hasil analisa regresi linear
sederhana
antara
pengaruh
gaya
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan,
adanya hubungan yang kuat antara pengaruh
gaya kepemimpinan (variabel X) terhadap
kinerja
karyawan
(variabel
Y),
yaitu
diidentifikasi melalui nilai r square sebesar 78,7
% sedangkan sisanya 21,3 % dipengaruhi oleh
hal‐hal lain yang tidak diteliti pada penelitian ini

Berdasarkan hasil analissi diatas dapat
digambarkan secara linear bentuk pengaruh gaya
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan adalah
sebagai berikut:
Y
= a + bx
= 2,058 + 0,985 x
Berdasarkan perhitungan diatas dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif pada
gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan
dimana pada Uji T dan Uji F , Fhitung dan Thitung lebih
besar dari Ftabel dan Ttabel dimana hipotesis Ho ditolak
dan Ha diterima karena adanya pengaruh gaya
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan
KESIMPULAN
Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan
mengenai
Pengaruh
Gaya
Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan PT.
Bentara Sinergies Multifinance
Cabang Plered
Purwakarta , maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukan
bahwa tanggapan responden mengenai gaya
kepemimpinan
PT.
Bentara
Sinergies
Multifinance Cabang Plered Purwakarta dapat
dikatakan baik, karena nilai rata‐rata
keseluruhan 3,93 berada pada interval 3,40‐
4,19. pimpinan saya selalu mengambil
keputusan sendiri tanpa mengikutsertakan
karyawannya. Walaupun demikian berdasarkan
hasil penelitian dapat diketahui bahwa gaya
kepemimpinan yang ada pada PT. Bentara
Sinergies
Multifinance
Cabang
Plered
Purwakarta yaitu gaya kepemimpinan otokratik.
2. Berdasarkan penelitian mengenai kinerja
karyawan adalah baik, karena nilai rata‐rata
keseluruhan sebesar 3,86 berada pada interval
3,40‐4,19. Karyawan selalu berusaha hati‐hati
dan teliti dalam menyelesaikan pekerjaan yang
diberikan oleh perusahaan, tetapi masih
terdapat masalah dalam pimpinan yang belum
sepenuhnya
memperhatikan
kepentingan
karyawan serta pimpinan yang selalu lebih
banyak memperhatikan pekerjaan, tugas‐tugas,
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dan terdapat pengaruh positif pada gaya
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan
dimana pada Uji T dan Uji F, thitung lebih besar
dari ttabel atau 13,332 >2,008 dimana signifikan
Uji T lebih kecil dari taraf signifikannya 5% atau
0,000<0,05, fhitung dan thitung lebih besar dari ftabel
dan ttabel dimana hipotesis Ho ditolak dan Ha
diterima artinya terdapat pengaruh antara gaya
kepemimpinan dengan kinerja
karyawan pada PT. Bentara Sinergies
Multifinance Cabang Plered Purwakarta.
Dengan demikian hipotesis yang diajukan
penulis yaitu “apabila pemimpin menerapkan
gaya kepemimpinan yang tepat maka kinerja
karyawan akan meningkat” dapat diterima.
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Abstrak
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digunakan adalah arial, ukuran huruf 10 pt dan ditulis miring atau dengan format Italic dan ditulis
dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jumlah kata dalam abstrak maksimum 250 kata.
Isi
Artikel ditulis dengan format justify menggunakan font Arial ukuran 10 pt. Dibuat 2 kolom dengan ada
garis ditengah pemisah kolom. (line in bewtween).
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mengenai satuan, wilayah, serta keterangan lain.
Penulisan judul tabel/gambar menggunakan huruf tebal dan besar, dengan alignmen rata tengah. Judul
tabel diletakkan di atas tabel, sedangkan Judul Gambar diletakkan di bawah gambar. Jarak antara tabel/
gambar dengan paragraf sebelumnya maupun sesudahnya adalah 1 spasi.
Huruf di dalam tabel/gambar berukuran lebih kecil yaitu 10 pt. Penulisan sumber pada tabel/gambar
menggunakan ukuran huruf yang sama yaitu 10 pt diletakkan di bawah tabel pada tepi batas kiri tabel,
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