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ABSTRAK 

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PADA PT. AL-IJARAH INDONESIA FINANCE LAMPUNG 

 

Oleh 

Rohma Nurlia 

Gaya Kepemimpinan seseorang dalam memimpin sangat berpengaruh dan  

menjadi faktor penentu bagi peningkatan dan penurunan kinerja karyawan, oleh 

karena itu terlihat jelas bahwa dalam setiap perusahaan membutuhkan gaya 

kepemimpinan yang efektif sebab dalam hal ini selain bergantung pada keandalan dan 

kemampuan para karyawan dalam mengoperasikan unit-unit kerja yang ada dalam 

suatu organisasi, kepemimpinan yang efektif serta pengaruh dan peran pimpinan 

sangat diperlukan karena pada kenyataannya keberhasilan suatu organisasi ditentukan 

oleh kepemimpinan dan gaya kepemimpinan yang dikembangkan pada organisasi 

tersebut untuk mencapai tujuan dari organisasi. 

Penelitian ini berangkat dari rumusan masalah penelitian yakni Adakah 

pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Al-Ijarah 

Indonesia Finance Lampung. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode penelitian survey dan pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan kuesioner (angket) yang berupa pernyataan tertulis yang diberikan 

kepada responden. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berdasarkan 

jawaban dari responden terhadap kuesioner (angket) yang dibagikan pada 30 

responden yang diambil secara random sampling. Adapun analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan Uji Validitas dan Reliabilitas dengan menggunakan 

bantuan hasil SPSS versi 18 adalah valid dan reliable dan data dianalisis dengan 

menggunakan analisis regresi sederhana, dan pengujian koefisien determinasi, dengan 

uji t. 

Dari hasil analisis data penelitian disimpulkan bahwa ada pengaruh dari gaya 

kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance 

Lampung terhadap kinerja karyawan, hal ini dapat dilihat dengan signifikansi α=0,05 

dengan hasil uji t=5,055 dan signifikansinya < 0,05 (0,000<0,05), artinya hipotesis 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa gaya kepemimpinan secara positif berpengaruh langsung terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung. 

 

 

 

 

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Kinerja Karyawan 
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MOTTO 

 

                              

Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk 

dengan perintah Kami ketika mereka sabar. dan adalah mereka meyakini ayat-ayat 

kami. (Q.S. As-Sajdah ayat 24). 

 

                            

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan 

dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka 

sedang mereka tiada dirugikan. (Q.S. Al-Ahqaf ayat 19). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul 

ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul 

skripsi ini adalah  “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PADA PT. AL-IJARAH INDONESIA FINANCE 

LAMPUNG”, untuk menghilangkan salah pengertian dalam memahami maksud 

judul skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok 

yang terkandung dalam judul tersebut. 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu benda atau orang 

yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan.
1
 Jadi pengaruh 

merupakan sesuatu yang timbul karena sesuatu yang lain. Yang dimaksud disini 

adalah hasil yang dicapai dari aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh 

Pimpinan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung dalam membentuk watak 

kepercayaan dan perbuatan para karyawan terkait kinerja yang harus dicapai. 

Gaya artinya sikap, gerakan, tingkahlaku, sikap yang elok, gerak gerik 

yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik.
2
 

                                                             
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai  

Pustaka,1990), hal. 254 
2
Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta:Rajawali Pers,2009), hal. 

42 



2 
 

 
 

Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk 

mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran.
3
 

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dimana prestasi ini merupakan 

gabungan dari tiga faktor penting yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, 

kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta 

tingkat motivasi seorang pekerja. Maka dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah 

sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam 

melaksanakan aktivitas kerja.
4
 

Karyawan yaitu mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau 

perusahaan baik swasta maupun pemerintah dan diberikan imbalan kerja sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat harian, 

mingguan maupun bulanan yang biasanya imbalan tersebut diberikan secara 

mingguan.
5
  

PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung adalah perusahaan keuangan 

syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan 

masyarakat Indonesia.
6
  

Berdasarkan beberapa pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di 

atas, maksud judul skripsi ini adalah pengaruh yang ditimbulkan dari gaya 

kepemimpinan yang diterapkan seorang pimpinan PT. Al-Ijarah Indonesia 

Finance Lampung terhadap kinerja karyawannya dengan mempengaruhi berbagai 

                                                             
3
Hani Handoko, Manajemen Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003), h.294 

4
Edy Sutrisno,Manajemen Sumber Daya Manusia, h.151 

5
 http//:www.hujau.blogspot.co.id, (dipost 24 juni 2010) 

6
PT. Al-ijarah Indonesia Finance, Annual Report 2011,h.4 
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aspek yang ada, sehingga mampu menimbulkan peningkatan atau penurunan 

pada kinerja karyawan. 

B. Alasan Memilih judul 

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan penulis dalam memilih 

judul ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Objektif 

a. Melihat dari sebuah keadaan suatu lembaga, gaya kepemimpinan 

merupakan hal yang sangat penting dan memiliki andil yang besar bahkan 

memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan gaya 

kepemimpinan yang sedemikian rupa yang diterapkan oleh pimpinan PT. 

Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung apakah kinerja karyawan akan 

meningkat, membaik atau justru menurun. Oleh karena itu dengan adanya 

gaya kepemimpinan yang benar dan efektif serta sesuai dengan keadaan, 

sangat memiliki pengaruh besar terhadap kinerja karyawan. 

b. Keberhasilan dari gaya kepemimpinan yang dijalankan seorang pemimpin 

dalam mempengaruhi berbagai aspek karyawan dalam bekerja tentu akan 

berdampak pada peningkatan kinerja karyawan itu sendiri, maka bisa 

dikatakan pemimpin tersebut telah menjalankan tugas, peran dan 

tanggungjawabnya dengan baik dan tepat. 

c. Melihat fenomena yang sudah tidak heran lagi penurunan kinerja kerap 

terjadi di lingkungan kerja, baik itu disebabkan karena kurangnya 

konsentrasi, stress kerja atau bahkan kurangnya motivasi baik pribadi 
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maupun dari pihak lain. Maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana 

persepsi karyawan terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh 

pimpinan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung. 

2. Secara Subjektif 

a. Judul ini memiliki relevansi terhadap jurusan penulis yaitu Manajemen 

Dakwah. 

b. Tersedianya literatur yang dapat dijadikan referensi. 

c. Lokasi objek penelitian yang terjangkau dan mudah untuk mendapatkan 

data di lapangan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Dalam era industrialisasi yang semakin mengglobal dewasa ini tidak saja 

dirasakan oleh negara-negara maju itu sendiri tetapi juga dirasakan dampaknya 

oleh negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Beberapa deretan 

negara yang berada dalam deretan negara berkembang berusaha mempercepat 

langkah ke arah apa yang disebut sebagai negara-negara industri baru atau New 

Industrial Countries. Antisipasi era industrialisasi tidak bisa dan tidak cukup 

hanya dengan megikuti arus saja, dimana ada komponen utama yaitu terletak 

pada sumber daya manusianya yang berkualitas tinggi baik fisik maupun 

psikologis. Dalam dunia kerja permintaan akan sumber daya manusia yang 

tampil sangat diperlukan baik itu dunia kerja yang bersifat islami atau pun non 

islami. Dimana permintaan keterampilan kerja tidak berkembang sejajar dengan 

perubahan di dalam sifat ketenagakerjaan, sehingga yang terjadi sebagian besar 
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tenaga kerja disegala tingkat pekerjaan dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas 

dengan baik. 

Setiap organisasi atau perusahaan baik pemerintah maupun swasta pada 

dasarnya merupakan suatu wadah yang menampung berbagai potensi sumber 

daya manusia untuk bekerja secara bersama-sama, saling berhubungan, saling 

bergantung dan tersusun dalam sebuah struktur yang terorganisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini sumber daya 

manusia baik yang menduduki posisi pemimpin atau anggota adalah faktor 

penting dalam setiap organisasi atau perusahaan demi mencapai sasaran 

organisasi atau perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan berhasil atau tidaknya 

suatu organisasi tersebut bergantung dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia 

selaku pelaksana pekerja, maka dari itu program pemanusiawian pekerjaan 

merupakan kemajuan akhir yang fundamental dalam usaha memperbaiki keadaan 

pekerja/manusia dalam dunia kerja dengan sasaran ideal untuk menciptakan 

kualitas kehidupan kerja lebih tinggi yang diharapkan dapat membantu 

meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Mengingat hal tersebut setiap 

individu berkeinginan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan memberikan 

sumbangan penting kepada organisasi atau perusahaannya, membawa banyak 

individu untuk mendorong diri sendiri melebihi batas kemampuan yang normal 

sampai mencapai keadaan yang dinamakan keletihan kerja yang berdampak pada 

ketegangan di tempat kerja, dimana hal tersebut bisa dikatakan merupakan 

ancaman yang serius, dimana hal itu dapat terjadi pada setiap jajaran yang ada di 
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dalam perusahaan, baik atasan maupun bawahan, baik staff maupun pimpinan 

perusahaan. Maka disinilah peran dan tugas sebenarnya seorang pimpinan, segala 

sikap, keputusan dan tindakan seorang pemimpin tentunya sangat berpengaruh 

bahkan berperan dalam hal ini, sehingga mampu menjadi tolak ukur tindakan dan 

motivasi bagi para karyawan dalam segala bentuk serta aktivitas pekerjaan yang 

positif, yang nantinya mampu membangun semangat dan kepuasan kerja bahkan 

kinerja karyawan itu sendiri. Oleh karena itu peranan, pengaruh dari gaya 

seseorang dalam memimpin  pun sangat menjadi faktor penentu bagi peningkatan 

dan penurunan kinerja karyawan itu sendiri. Maka, sehubungan dengan hal 

tersebut jelas dalam sebuah organisasi dibutuhkan kepemimpinan yang efektif. 

Menurut Pandji Anoraga kepemimpinan adalah kemampuan 

memengaruhi orang lain melalui komunikasi baik langsung maupun tidak 

langsung.
7
 Dalam Islam kepemimpinan disebut khalifah yang berarti pengganti 

atau wakil. Dalam suatu perusahaan/organisasi pasti membutuhkan seorang 

pemimpin guna menjadi panutan, penentu arah dalam mengambil kebijakan atau 

keputusan dan demi mencapai tujuan perusahaan/organisasi tersebut.  

Kepemimpian sebagai upaya memengaruhi bawahan melalui proses 

komunikasi langsung atau tidak langsung demi mencapai sasaran tertentu, 

menunjukkan bahwa kepemimpinan melibatkan penggunaan pengaruh oleh 

sebab itu semua hubungan personal dapat merupakan upaya kepemimpinan. 

Elemen kedua dari definisi di atas yakni terkait pentingnya proses komunikasi, 

                                                             
7
Pandji Anoraga, Psikologi Kepemimpinan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),h.2 
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baik komunikasi langsung atau tidak langsung, ketepatan dan kejelasan 

komunikasi akan mempengaruhi prilaku dan kinerja karyawan itu sendiri. 

Elemen yang terakhir yaitu pencapaian sasaran, dimana pemimpin yang efektif 

mau tidak mau mungkin harus berurusan dengan sasaran individu, kelompok 

juga organisasi. Maka dari itu keefektifan seorang pemimpin khususnya dilihat 

dari ukuran tingkat pencapaian satu atau kombinasi tujuan. 

Oleh sebab itu untuk meningkatkan kinerja seseorang dalam organisasi 

tidaklah mudah, dalam hal ini selain bergantung pada keandalan dan kemampuan 

para karyawan dalam mengoperasikan unit-unit kerja yang ada dalam organisasi 

tersebut, juga gaya kepemimpinan yang efektif, pengaruh serta peran dan 

motivasi pimpinan sangatlah diperlukan karena pada kenyataannya keberhasilan 

suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan yang dikembangkan pada 

organisasi tersebut untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Oleh 

karenanya seorang pemimpin yang efektif harus tanggap terhadap perubahan, 

mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan sumberdaya manusianya sehingga 

mampu memaksimalkan kinerja organisasi atau perusahaan dan memecahkan 

masalah dengan tepat. Kinerja yang baik secara langsung akan mempengaruhi 

kinerja lembaga dan untuk memperbaiki kinerja karyawan tentu merupakan suatu 

pekerjaan yang memakan waktu dan proses yang panjang. Selain itu dengan 

meningkatkan pengawasan dan pembinaan juga dilakukan penilaian terhadap 

tingkat keberhasilan kinerja yang telah dilakukan oleh para karyawan melalui 

pemimpin yang cakap dalam memimpin instansi tersebut. 
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Berbicara mengenai gaya kepemimpinan tentu tak terlepas dari hasil yang 

dicapai atau kinerja, baik itu kinerja dari pemimpin tersebut maupun kinerja 

karyawannya. Kinerja yang berkualitas tinggi akan didapat ketika unit-unit 

kegiatan dan dari kepemimpinan itu sendiri terlaksana dengan efektif dan efisien. 

Adapun yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil secara kualitas maupun 

kuantitas yang telah dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dimana kinerja itu sendiri 

merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, keterampilan dan kesempatan 

yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Karena pada hakikatnya setiap 

perusahaan/organisasi tentunya menginginkan kinerja yang bagus dan bermutu 

tinggi. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung? 

E. Hipotesis 

1. Ho≤0 = Tidak ada pengaruh secara langsung dan signifikan Gaya       

Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada  PT. Al-Ijarah 

Indonesia Finance Lampung. 
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2. Ha>0 =  Ada pengaruh secara langsung dan signifikan Gaya Kepemimpinan 

terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance 

Lampung. 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung. 

G. Tinjauan Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini penulis, mengadakan suatu telaah 

kepustakaan, penulis menemukan skripsi yang memiliki kemiripan judul yang 

akan penulis teliti, judul skripsi tersebut antara lain: 

1. Pada tahun 2016, Difta Irsyad Mores, NPM 1141030044, dengan judul skripsi 

“Hubungan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Rumah Sakit Urip 

Sumoharjo Bandar Lampug”. Dalam skripsi ini dinyatakan bahwa budaya 

organisasi mempunyai hubungan yang cukup berarti dan arah hubungan yang 

positif atau searah terhadap kinerja karyawan. Semakin kuat budaya 

organisasi pada Rumah Sakit Urip Sumoharjo maka kinerja karyawan 

semakin mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya semakin lemah 

budaya organisasinya maka semakin lemah pula kinerja karyawan pada 

Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Maka dari itu budaya organisasi mempunyai 

korelasi yang cukup berarti terhadap kinerja karyawan. Sedangkan perbedaan 

dengan skripsi penulis adalah dilihat dari judul, teori, dan lebih terfokus 
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kepada bagaimana pengaruh dari gaya kepemimpinan seseorang terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Pada tahun 2014, Jainal Mutakin, NPM 0941030026, dengan judul Gaya 

Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Rumah Zakat Bandar 

Lampung. Skripsi ini berisi tentang bagaimana seorang pimpinan Rumah 

Zakat Bandar Lampung menjalankan fungsinya, gaya kepemimpinannya dan 

metode kepemimpinannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Gaya 

kepemimpinan yang dipakainya cenderung lebih kepada gaya kepemimpinan 

otoriter/otokratik itu terlihat dari bagaimana cara pimpinan dalam mengambil 

suatu keputusan dan tidak menerima masukan dari bawahannya sekalipun itu 

mengenai kepemimpinannya. Apa yang telah diputuskan maka harus 

dikerjakan namun pimpinan pun menggunakan gaya demokratis. Terlihat dari 

bagaimana pimpinan memberikan reward berupa uang pulsa secara pribadi 

kepada pegawai yang memiliki prestasi dalam pekerjaannya dan memberikan 

motivasi. Dengan gaya kepemimpinan seperti itu maka meningkatlah kinerja 

karyawan mulai dari tingkat kedisiplinan dan lain-lain. Sedangkan perbedaan 

dengan skripsi penulis yaitu dilihat dari judul, tempat, teori dan lebih terfokus 

kepada bagaimana pengaruh dari gaya kepemimpinan seseorang terhadap 

kinerja karyawan. 

3. Pada tahun 2017, Ida Cahyani, NPM 1241030080, dengan judul Manajemen 

Evaluasi Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Skripsi ini berisi 
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tentang apa dan bagaimana upaya yang dilakukan KUA Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dalam implementasi evaluasi 

kerja yang menggunakan teknik Manajemen By Objektif (MBO). Dalam hal 

ini kepala KUA memberikan motivasi non material seperti memberikan 

semangat dan pujian bagi karyawan yang berkinerja baik dan memberikan 

teguran kepada karyawan yang berkinerja kurang baik dengan cara 

memanggilnya secara pribadi dan memberikan saran dan kritik serta motivasi, 

hal ini dilakukan secara hangat dan tidak melakukannya di tempat umum. 

Sedangkan yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dari 

tempat, judul, literatur dan pembahasan yang lebih terfokus kepada pengaruh 

dari gaya kepemimpinan seorang pimpinan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance 

Lampung. 
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BAB II 

GAYA KEPEMIMPINAN DAN KINERJA KARYAWAN 

 

A. Gaya Kepemimpinan 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Istilah pemimpin dan kepemimpinan tentu sudah tak asing lagi dalam 

dunia kerja, bahkan bukan hanya dunia kerja saja yang berhubungan dengan 

pemimpin dan kepemimpinan akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari dan 

dalam sebuah keluarga pun secara tidak sadar kita dikenalkan dengan 

pemimpin dan kepemimpinan. Berbicara tentang kepemimpinan tak terlepas 

dari kata pemimpin, dimana kepemimpinan itu sendiri berasal dari kata 

pemimpin. Istilah pemimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan 

seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan 

berbagai cara.  

Dalam bahasa inggris pemimpin disebut leader, sedangkan 

kegiatannya disebut kepemimpinan atau akrab disebut leadership. Pemimpin 

adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa 

pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk 

melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran 

tertentu.
1
 

Kepemimpinan pada dasarnya berarti kemampuan menggerakkan, 

memberi motivasi dan mempengaruhi orang-orang yang bersedia melakukan 

tindakan-tindakan terarah pada pencapaian tujuan melalui tindakan 

                                                             
1
Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 

h.39. 
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keberanian mengambil keputusan mengenai hal-hal yang harus dilakukan.
2
 

Seperti halnya disebutkan di atas bahwa dalam setiap kehidupan dan setiap 

kumpulan manusia atau kelompok pada dasarnya pasti ada salah satu diantara 

kita yang muncul atau dijadikan pemimpin. Sebagaimana yang diterangkan 

dalam firman Allah SWT dalam QS. As-Sajadah (32) ayat 24: 

                            

Artinya: Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin 

yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan 

adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. (QS. As-Sajadah:24) 

Menurut Pandji Anoraga kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain melalui komunikasi baik langsung maupun tidak 

langsung.
3
 Kepemimpinan dalam pengertian umum merupakan proses ketika 

seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengontrol fikiran 

dan perasaan serta tingkah laku orang lain yang menjadi bawahannya. Maka 

dapat dipahami bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi 

orang lain yang menyebabkan seseorang berbuat atau bergerak kearah 

aktivitas dan tujuan tertentu. 

Dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang 

berarti pengganti atau wakil, adapun pemakaian kata khalifah tersebut adalah 

setelah wafatnya Rasulullah SAW terutama bagi keempat sahabatnya 

                                                             
2
Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1984),h.81. 

3
Pandji Anoraga, Psikologi Kepemimpinan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),h.2. 
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khulafaurrasyidin. Oleh karena itu kata khalifah dalam bahasa Indonesia 

disebut pemimpin, seirama dengan kata “amir” (yang jamaknya umara) yang 

berarti penguasa. Sebabnya kedua kata ini cenderung berkonotasi sebagai 

pemimpin formal dan konotasi tersebut terlihat pada bidang yang dijelajahi 

dalam tugas pokoknya yang tidak saja menyentuh aspek-aspek pemerintahan 

di kehidupan bermasyarakat dan bernegara tetapi juga di dalam Al-Qur’an 

untuk menyatakan pemimpin yang bersifat non formal.  Selain kata khalifah 

juga disebutkan kata Ulil Amri yang satu akar dengan kata amir sebagaimana 

disebutkan di atas, kata Ulil Amri berarti pemimpin tertinggi dalam 

masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ (4) 

ayat 59: 

                     ……. 

Artinya: “Hai orang-orang beriman ta’atilah Allah dan ta’atilah 

Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu (QS. A-Nisa’ [4] ayat 59). 

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain baik melalui 

komunikasi langsung atau tidak langsung  sehingga ia mampu menciptakan 

keadaan dimana orang tersebut mampu bergerak dan bertindak serta saling 

bekerjasama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian tujuan 

tertentu. Dan berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist dapat disimpulkan juga 
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bahwa kepemimpinan islam adalah kegiatan menuntun, membimbing, 

memandu dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah SWT. 

2. Gaya Kepemimpinan 

Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda-beda 

dalam memimpin bawahannya, dan perilaku pemimpin tersebut disebut 

dengan gaya kepemimpinan. Dimana gaya kepemimpinan tersebut banyak 

mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi 

bawahannya. 

Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak-

gerik yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Sedangkan 

gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk 

memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula 

dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola prilaku dan strategi yang 

disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin.
4
 

Seorang pemimpin perlu memikirkan gaya kepemimpinan yang paling 

tepat yakni yang dapat memaksimalkan kinerja dan mudah dalam 

menyesuaikan dengan segala keadaan dan kondisi dalam organisasi. 

Gaya kepemimpinan merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe 

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan 

seorang pemimpin, baik yang tampak maupun tidak tampak oleh 

bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang 

konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari prilaku 

seseorang. Sehingga gaya kepemimpinan yang paling tepat ialah suatu gaya 

                                                             
4
Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.42. 
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yang dapat memaksimumkan produktivitas, kepuasan kerja, pertumbuhan, 

dan mudah menyesuaikan dengan situasi. Oleh sebab itu gaya kepemimpinan 

memiliki tiga pola dasar yaitu yang mementingkan pelaksanaan tugas, yang 

mementingkan hubungan kerjasama dan yang mementingkan hasil yang 

dicapai. 

Menurut Kartini Kartono, gaya kepemimpinan terbagi dalam 6 gaya. 

Antara lain:
5
 

a. Kharismatik 

Gaya kharismatik ini memiliki kekuatan energi, daya tarik dan 

pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia 

mempunyai pengikut yang sangat banyak jumlahnya dan pengawal-

pengawal yang bisa dipercaya. Sampai sekarang pun orang tidak 

mengetahui benar-benar sebabnya, mengapa orang itu memiliki kharisma 

yang begitu besar. Dia dianggap mempunyai kekuatan gaib 

(Supernatural Power) dan kemampuan-kemampuan yang super human, 

yang diperoleh sebagai karunia yang Maha Kuasa. 

b. Paternalistis 

Yaitu kepemimpinan yang kebapak-bapakan, dengan sifat dia 

menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak atau belum 

dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan. Dia bersikap terlalu 

melindungi. Dia hampir-hampir tidak pernah memberi kesempatan 

kepada bawahan untuk mengembangkan imajinasi. Gaya kepemimpinan 

semacam ini seolah menunjukkan bahwa dirinya paling tahu dan paling 

benar dalam mengambil suatu keputusan. 

c. Militeristis 

Gaya ini hampir memiliki kesamaan dengan gaya kepemimpinan 

yang otoriter. Perbedaannya gaya semacam ini lebih keras. Sekeras 

militer lalu bawahannya selalu diancam dengan sanksi-sanksi jika ia tak 

mau menuruti keinginannya. 

d. Liazez  Faire 

Pada gaya kepemimpinan laizez faire ini sang pemimpin praktis 

tidak memimpin, dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat 

semau sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun dalam setiap 

kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus 

                                                             
5
Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Bandung: Rajawali Press, 2001), h.73. 
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dilakukan oleh bawahan sendiri. Dia merupakan pemimpin symbol, dan 

biasanya tidak memiliki keterampilan teknis. Dia tidak mempunyai 

kewibawaan dan tidak bisa mengontrol anak buahnya. Tidak mampu 

melaksanakan koordinasi kerja, dan tidak berdaya menciptakan suasana 

kerja yang kooperatif. 

e. Demokrasi 

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia, dan 

memberikan bimbingan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas 

administrasi secara efektif. Sedang para pemimpinnya terdiri dari 

teknokrat dan administrator-administrator yang mampu menggerakkan 

dinamika modernisasi dan pembangunan. Terdapat koordinasi pekerjaan 

pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa tanggung jawab 

internal. Dan kerjasama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis 

ini terletak bukan pada personal individu pemimpin, akan tetapi kekuatan 

justru terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok atau 

anggotanya. 

f. Otoriter 

Kepemimpinan otoriter adalah seseorang yang sangat egois, 

egoismenya yang sangat besar akan mendorongnya memutar balikkan 

fakta atau kenyataan yang sebenarnya sehingga sesuai dengan apa yang 

secara subyektif diinterpretasikan sebagai kenyataan. Akan tetapi, 

efektifitas kepemimpinan yang otoriter sangat dikaitkan dengan 

kekuasaan untuk mengambil tindakan yang positif belum tentu dapat 

tercapai dan berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, namun 

kekuasaan mengambil tindakan yang punitive itu tidak lagi dimilikinya, 

ketaatan para bawahan segera mengendor dan disiplin kerja pun akan 

merosot. 

3. Fungsi Kepemimpinan 

Kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan 

sesuai dengan fungsinya. Tugas pokok kepemimpinan yang berupa 

mengantarkan, mengelompokkan, memberi petunjuk, mendidik, membimbing 

dan sebagainya yang secara singkat menggerakan 6 M agar para bawahan 

mengikuti jejak pemimpin mencapai tujuan organisasi, hanya dapat 
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melaksanakan dengan baik apabila seorang pemimpin menjalankan fungsinya 

sebagaimana mestinya. 

Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu 

hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan 

berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan 

kelompok/organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap 

pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Situasi kepemimpinan 

merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar 

individu di dalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi. 

Secara operasional dapat dibedakan dalam lima fungsi pokok 

kepemimpinan, yaitu: 

 

a. Fungsi Instruksi 

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 

komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, 

bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat 

dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan 

kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau 

melaksanakan perintah. 

 

b. Fungsi konsultasi 

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam 

usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerapkali memerlukan bahan 

pertimbangan, yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang 

yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang 

diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari 

pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah 

keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi itu 

dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feedback) 

untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat 

diharapkan keputusan-keputusan pimpinan akan dukungan dan lebih 

mudah menginstruksikannya, sehingga kepemimpinan berlangsung efektif. 
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c. Fungsi partisipasi 

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan 

orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil 

keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas 

berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa 

kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang 

lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin 

dan bukan pelaksana. 

 

d. Fungsi delegasi 

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan 

wewenang membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan 

maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya 

berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini 

merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, 

persepsi, dan aspirasi. 

 

e. Fungsi pengendalian 

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang 

sukses/efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan 

dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan 

bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui 

kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.
6
 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsi 

kepemimpinan tersebut diselenggarakan dalam aktivitas kepemimpinan 

secara integral, yaitu dimana pemimpin berkewajiban menjabarkan program 

kerja, pemimpin harus mampu memberikan petunjuk yang jelas, harus 

berusaha mengembangkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat, 

megembangkan kerjasama yang harmonis, pemimpin harus mampu 

memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai batas 

tanggung jawab masing-masing, pemimpin harus mendayagunakan 

                                                             
6
Veithzal Rivai, Op. Cit. h.34. 
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pengawasan sebagai alat pengendali, serta pemimpin harus berusaha 

menumbuhkembangkan kemampuan memikul tanggung jawab. 

4. Indikator-indikator Gaya Kepemimpinan 

Sondang P. Siagian menyebutkan ciri-ciri kepemimpinan adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendidikan umum yang luas. Memiliki pengetahuan yang luas baik yang 

didapat secara formal maupun non formal. 

b. Kemampuan analisis. Pimpinan mampu menganalisa dalam menentukan 

langkah-langkah dalam pencapaian tujuan. 

c. Keterampilan berkomunikasi. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang 

baik dalam penyampaian perintah kepada para bawahan atau pegawai. 

d. Rasionalitas dan objektivitas. Pimpinan dalam menentukan tujuan 

haruslah bersifat rasional dan dalam menilai para bawahannya hendaknya 

bersifat objektif. 

e. Programatis. Pimpinan dalam menyusun langkah-langkah dalam proses 

pencapaian tujuan haruslah terprogram, tersusun dan terkonsep. 

f. Kesederhanaan. Pimpinan hendaknya mampu memberikan contoh 

dengan kesederhanaan terhadap para pegawai agar tidak terlalu royal. 

g. Keberanian mengambil keputusan. Dalam pelaksanaan pengambilan 

keputusan pimpinan berani mengambil resiko. 

h. Kemampuan mendengar saran-saran. Pimpinan yang demokratis harus 

mau mendengarkan bawahannya agar terhindar dari sifat otoriter. 
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i. Adaptabilitas dan fleksibilitas. Seorang pemimpin harus bisa beradaptasi 

dengan lingkungannya agar mampu menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif. 

j. Ketegasan dalam bertindak. Seorang pemimpin dalam pengambilan 

keputusan harus bersikap tegas tanpa kompromi agar disegani oleh para 

bawahannya. 

Sedangkan menurut Kartini Kartono, indikator-indikator gaya 

kepemimpinan adalah:
7
 

 

a. Sifat 

Sifat seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam gaya 

kepemimpinan untuk menentukan keberhasilannya menjadi seorang 

pemimpin yang berhasil, serta ditentukan oleh kemampuan pribadi 

pemimpin. Kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang 

dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri di dalamnya. 

 

b. Kebiasaan 

Kebiasaan memegang peranan utama dalam gaya kepemimpinan 

sebagai penentu pergerakan prilaku seorang pemimpin yang 

menggambarkan segala tindakan yang dilakukan sebagai pemimpin yang 

baik. 

 

c. Tempramen 

Tempramen adalah gaya prilaku seorang pemimpin dan cara 

khasnya dalam memberi tanggapan, dalam berinteraksi dengan orang lain. 

Beberapa pemimpin bertempramen aktif, sedangkan yang lainnya tenang. 

Deskripsi ini menunjukkan adanya variasi tempramen. 

 

d. Watak 

Watak seorang pemimpin yang lebih subjektif dapat menjadi 

penentu bagi keunggulan seorang pemimpin dalam mempengaruhi 

keyakinan (determination), ketekunan (persistence), daya tahan 

(endurance), keberanian (courage). 

 

 

                                                             
7
Kartini Kartono, Op. Cit, h.34. 
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e. Kepribadian 

Kepribadian seorang pemimpin menentukan keberhasilannya, yang 

ditentukan oleh sifat-sifat/karakteristik kepribadian yang dimilikinya. 

 

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti telah menentukan 

indikator-indikator yang akan dijadikan sebagai variabel Gaya 

Kepemimpinan yaitu Sifat, Kebiasaan, Tempramen, Watak dan 

Kepribadian. 

B.  Kinerja Karyawan 

1. Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang 

diberikan.
8
 

Hal ini menjelaskan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan 

seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya.  

Lijan Poltak Sinambela menyatakan terdapat empat elemen mengenai 

kinerja, yaitu sebagai berikut:
9
 

1. Hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara intuisi, yang berarti 

bahwa kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara perorangan 

atau berkelompok. 

2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan 

tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan 

kekuasaan untuk bertindak sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan 

baik. Meskipun demikian, orang atau lembaga tersebut harus tetap dalam 

kendali, yakni mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pemberi 

hak dan wewenang sehingga dia tidak akan menyalahgunakan hak dan 

wewenangnya tersebut. 

                                                             
 

8
Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), h.22. 
9
Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta, Bumi Aksara, 2016) 
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3. Pekerjaan harus dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan 

tugas-tugas individu atau lembaga harus mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan. 

4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan, pekerjaan tersebut harus sesuai 

dengan moral dan etika yang berlaku umum. 

 

Jadi, menurut penulis kinerja adalah kualitas dan kuantitas dari hasil 

kerja (output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu pada 

suatu organisasi atau perusahaan sesuai tanggung jawab yang diberikan kepada 

seseorang. 

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an surat At-taubah ayat 105 

yang berkaitan dengan kinerja, 

               

                          

Artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-taubah 

ayat 105). 

Berbicara tentang kinerja tentunya tak terlepas dari orang yang berperan 

dalam kinerja itu sendiri yaitu karyawan.  

Menurut KBBI karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu 

lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya). Menurut Subri karyawan adalah 

penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam 
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suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap 

tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
10

 

 

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan adalah hasil kerja dan tanggung jawab yang telah dicapai dan 

dilaksanakan oleh seorang karyawan baik secara kualitas ataupun kuantitas. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Terdapat beberapa pendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan. Menurut Gibson kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, adalah sebagai berikut:
11

 

a. Faktor Individu. 

Faktor individu meliputi: kemampuan, keterampilan, latar belakang 

keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang. 

 

b. Faktor Psikologis. 

Faktor-faktor psikologis terdiri dari persepsi, peran, sikap, 

kepribadian, motivasi, lingkungan kerja dan kepuasan kerja. 

 

c. Faktor Organisasional. 

Yaitu meliputi struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan 

dan imbalan. 

 

3. Membangun Kinerja 

Kinerja dapat dioptimalkan melalui penetapan deskripsi jabatan yang 

jelas dan terukur bagi setiap pejabat (pegawai), sehingga mereka mengerti apa 

fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, deskripsi jabatan yang baik akan 

dapat menjadi landasan untuk setidaknya tujuh hal sebagai berikut: 

1. Penentuan gaji. Hasil deskripsi jabatan akan berfungsi menjadi dasar untuk 

perbandingan pekerjaan dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan 

                                                             
10

http://www.Infodanpengertian.blogspot.co.id 
11

http://www. id.m.wikipedia.org 
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sebagai acuan pemberian gaji yang adil bagi pegawai dan sebagai data 

pembanding dalam persaingan dalam organisasi. 

2. Seleksi pegawai. Deskripsi jabatan sangat dibutuhkan dalam penerimaan, 

seleksi dan penempatan pegawai. Selain itu, juga merupakan sumber untuk 

pengembangan spesifikasi pekerjaan yang dapat menjelaskan tingkat 

kualifikasi yang dimiliki oleh seorang pelamar dalam jabatan tertentu. 

3. Orientasi. Deskripsi jabatan dapat mengenalkan tugas-tugas pekerjaan 

yang baru kepada pegawai dengan cepat dan efisien. 

4. Penilaian kinerja. Deskripsi jabatan menunjukkan perbandingan 

bagaimana seseorang pegawai memenuhi tugasnya dan bagaimana 

seharusnya tugas itu dipenuhi. 

5. Pelatihan dan pengembangan. Deskripsi jabatan akan memberikan analisis 

yang akurat mengenai pelatihan yang diberikan dan perkembangan untuk 

membantu pengembangan karier. 

6. Uraian dan perencanaan organisasi. Perkembangan awal dari deskripsi 

jabatan menunjukkan di mana kelebihan dan kekurangan dalam 

pertanggung jawaban. Dalam hal ini, deskripsi jabatan akan 

menyeimbangkan tugas dan tanggung jawab. 

7. Uraian tanggung jawab. Deskripsi jabatan akan membantu individu untuk 

memahami berbagai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
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Menurut Wexley dan Yulk kinerja merupakan implementasi dari teori 

keseimbangan, yang mengatakan bahwa seseorang akan menunjukkan prestasi 

yang optimal bila ia mendapatkan manfaat (benefit) dan terdapat rangsangan 

(inducement), dalam pekerjaannya secara adil dan masuk akal (reasonable). 

Teori keseimbangan di atas memperlihatkan bahwa kinerja yang optimal akan 

dapat dicapai jika terdapat rasa keadilan yang dirasakan pegawai. Berbagai 

indikator yang mengakibatkan rasa keadilan tersebut menuruti teori ini antara 

lain manfaat yang berarti bahwa seorang pegawai dalam melaksanakan tugas-

tugasnya dapat merasakan manfaatnya. Selanjutnya, seorang pegawai juga 

harusnya memperoleh rangsangan dari berbagai pihak terkait dalam bentuk 

pemberian motivasi sehingga mereka dapat terpacu untuk melakukan tugas-

tugasnya, dan pekerjaan yang dilakukan harus adil dan masuk akal, dalam 

artian bahwa diantara sesama pegawai haruslah terdapat keadilan pembagian 

tugas dan insentif yang diperoleh. Kinerja organisasi atau lembaga sangat 

dipengaruhi oleh kinerja individu, karenanya jika kinerja organisasi ingin 

diperbaiki tentunya kinerja individu perlu diperhatikan. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tentu akan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Meskipun demikian, diantara berbagai faktor tersebut, faktor 

pendidikanlah yang paling besar kontribusinya. Seiring dengan hal itu, 

peningkatan kualitas pendidikan menjadi prasyarat untuk menghasilkan 

kualitas sumber daya manusia, artinya kualitas sumber daya manusia akan 

tercapai jika kualitas pendidikan terlaksana dengan baik. Berbagai komponen 
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yang dapat menigkatkan kualitas pendidikan, seperti pengembangan dan 

perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, 

pengembangan dan pengadaan materi ajar, pelatihan guru secara 

berkesinambungan, dan komponen lainnya. Diantara berbagai komponen di 

atas, tampaknya kedudukan guru menjadi sangat strategis, sebagaimana 

dikemukakan oleh berbagai pakar pendidikan. 

Kinerja pegawai haruslah terecana secara kesinambungan, sebab 

peningkatan kinerja pegawai bukan merupakan peristiwa seketika, tetapi 

memerlukan suatu perencanaan dan tindakan yang tertata dengan baik untuk 

kurun waktu tertentu, lebih lanjut dikatakan bahwa kinerja pegawai perlu dan 

mutlak ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat 

Indonesia yang sedang membangun menuju masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan pancasila, sehingga dapat sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di 

dunia. 

Menganalisis kinerja dengan menggunakan kerangka fikir di atas, 

terlihat bahwa hasil yang dicapai oleh seorang pegawai akan menimbulkan 

kepuasan. Kepuasan yang dirasakan akan meningkatkan motivasi dalam 

menjalankan tugas dan fungsi yang ditugaskan. Dengan motivasi kerja yang 

tinggi maka seluruh tugas-tugas tersebut akan dapat diselesaikan dengan baik 

sehingga kinerjanya dapat dioptimalkan. Mengacu pada deskripsi dan analisis 

kritis konsep atau teori yang telah diuraikan terdahulu, terlihat bahwa kinerja 

selalu berbicara pada proses dan hasil akhir. Untuk memperoleh hasil akhir 
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kualitas kerja yang optimal, setiap tahapan perlu dikaji dan disempurkanan 

sehingga pegawai memahami tugas dan tanggung jawabnya. Dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut pegawai seyogyanya 

diberikan wewenang, dimotivasi, dan diarahkan. 

4. Indikator-indikator Kinerja Karyawan 

Robbins mengemukakan bahwa indikator untuk mengukur kinerja 

karyawan secara individu yaitu:
12

 

 

a. Kualitas (Quality) 

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan. Quality of work (kualitas kerja) 

menunjukkan sejauh mana mutu seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya meliputi ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. 

Kualitas kerja dapat diukur melalui ketepatan, kelengkapan, dan 

kerapian. Yang dimaksud ketepatan adalah ketepatan dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaanya, artinya terdapat kesesuaian antara rencana kegiatan 

dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan 

kelengkapan adalah kelengkapan ketelitian dalam melaksanakan tugasnya. 

Yang dimaksud dengan kerapian adalah kerapian dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaannya. 

Kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia, 

kualitas sumber daya manusia mengacu pada: 

1) Pengetahuan (knowledge) yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan 

yang lebih berorientasi pada intelejensi dan daya fikir serta 

penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan. 

2) Keterampilan (skill), kemampuan dan penguasaan teknis operasional 

dibidang tertentu yang dimiliki karyawan. 

3) Abilities yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi 

yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, 

kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab. 

 

b. Kuantitas 

Kuantitas (Quantity) adalah segala bentuk satuan ukuran yang 

terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau 

yang dapat dipadankan dengan angka, kuantitas merupakan jumlah yang 

                                                             
12

Robbins, Perilaku Organisasi, (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2006), h.260. 
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dihasilkan, dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, siklus aktivitas 

yang diselesaikan. 

Kuantitas kerja (Quantity of work) adalah jumlah kerja yang 

dilaksanakan oleh seorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam penggunaan waktu tertentu 

dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. 

Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja 

dan penggunaan waktu. Jumlah kerja adalah banyaknya tugas pekerjaan 

yang dapat dikerjakan. Penggunaan waktu adalah banyaknya waktu yang 

digunakan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. 

 

c. Ketepatan waktu (Timeliness) 

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Merupakan 

dimana kegiatan tersebut dapat diselesaikan atau suatu hasil produksi 

dapat dicapai, pada permulaan waktu yang ditetapkan bersamaan 

koordinasi dengan hasil produk yang lain dan memaksimalkan waktu yang 

tersedia untuk kegiatan-kegiatan lain. 

 

d. Efektivitas Biaya (Cost Effectiveness) 

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, 

uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan 

hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, ada empat 

yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik 

pekerja dan karakteristik kebijaksanaan dan praktek manajemen. 

 

e. Kemandirian (Independent) 

Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat 

menjalankan fungsi kerjanya, komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat 

dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan 

tanggung jawab karyawan terhadap kantor. Dimana kemandirian 

merupakan suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak 

bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya 

sendiri tanpa bantuan orang lain, maupun berpikir dan bertindak kreatif 

dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa 

percaya diri dan memperoleh kepuasan tersendiri dari usahanya. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti telah menentukan indikator-

indikator yang akan dijadikan sebagai variabel kinerja pada penelitian ini yaitu 



30 
 
 

 
 

Kualitas (Quality), Kuantitas (Quantity), Ketepatan Waktu (timeliness), 

Efektivitas Biaya (Cost Effectiveness), dan Kemandirian (Independent). 

C. Keterkaitan Antar Variabel 

Di dalam suatu perusahaan pada dasarnya mengharapkan kinerja karyawan 

yang maksimal. Sebab dengan kinerja karyawan yang baik tentu baik pula kinerja 

perusahaan dan perusahaan dapat mencapai sasaran yang ada. Berhubungan 

dengan meningkatkan kinerja karyawan ada salah satu faktor yang berpengaruh 

besar terhadap kinerja karyawan yaitu gaya kepemimpinan seseorang. Dengan 

gaya yang sedemikian rupa mampu menentukan dan berpengaruh pada kinerja 

karyawan itu sendiri, apakah dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan pada 

suatu perusahaan kinerja karyawan dan kinerja perusahaan akan meningkat atau 

malah justru mengalami penurunan. Berdasarkan deskripsi teori-teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan sekumpulan ciri 

atau cara yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahan 

agar sasaran organisasi dapat tercapai. 

Itu artinya seorang pemimpin memiliki tugas mendorong, mempengaruhi 

bawahannya untuk mencapai sasaran organisasi atau perusahaan yang telah 

ditetapkan sebelumnya, maka dapat dikatakan dalam memimpin pasti terlibat 

kemampuan seseorang untuk mengarahkan, mempengaruhi, memotivasi orang 

lain agar mereka mau melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan baik. 

Cara seseorang dalam memimpin sangat menentukan kualitas kinerja karyawan, 

maka bisa dikatakan kinerja karyawan bergantung dan atau dipengaruhi oleh gaya 
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kepemimpinan. Oleh sebab itu  gaya kepemimpinanlah yang berperan aktif pada  

keberhasilan organisasi dalam menyelenggarakan berbagai aktivitas-aktivitas 

terutama terlihat dalam kinerja karyawannya. Hasil yang efektif dan efisien dari 

seorang pemimpin dapat dilihat dari bagaimana seorang pemimpin itu sendiri 

mempengaruhi bawahannya, bagaimana pola yang digunakan untuk 

berkomunikasi dan bekerjasama dengan karyawannya. Sedangkan kinerja 

karyawan adalah hasil kerja dan tanggung jawab yang telah dicapai dan 

dilaksanakan oleh seorang karyawan baik secara kualitas ataupun kuantitas. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi kinerja 

karyawan, yaitu dari gaya atau ciri/pola yang diterapkan oleh atasan mampu 

mempengaruhi naik turunnya kinerja seorang karyawan. Kepemimpinan dan gaya 

kepemimpinan yang baik dan tepat akan berpengaruh baik pada kinerja karyawan, 

begitu pula sebaliknya gaya/pola kepemimpinan yang diterapkan oleh atasan 

kurang tepat bukan tidak berarti bahwa kinerja karyawan tidak akan mengalami 

peningkatan namun hasil yang dicapai tidak akan maksimal atau bahkan bisa 

mengalami penurunan. Jadi meningkat atau menurunnya kinerja karyawan sangat 

dominan ditentukan oleh gaya kepemimpinan atasan. 

D. Kerangka Konseptual 

Dalam suatu organisasi, bentuk dari sumber daya itu sendiri adalah tenaga 

kerja atau karyawan. Karyawan sebagai sumber daya manusia dalam organisasi 

sangat penting bagi peningkatan kinerja karyawan, dimana kinerja karyawan itu 

sendiri merupakan faktor terpenting di dalam sebuah organisasi sebab maju atau 
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tidaknya, berlangsung atau tidaknya suatu organisasi bergantung pada kinerja 

karyawan itu sendiri. Pada dasarnya kinerja karyawan memang merupakan hal 

pokok dalam memelihara kelangsungan hidup suatu organisasi/perusahaan, 

sedangkan upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri dapat 

dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan itu sendiri yang memang perlu mendapat 

perhatian dari perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. 

Gaya kepemimpinan merupakan sekumpulan ciri atau pola yang 

diterapkan atasan untuk mempengaruhi bawahan demi mencapai sasaran 

perusahaan,  pada hakikatnya juga merupakan unsur pendukung yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, gaya kepemimpinan yang efektif dan 

efisien akan menghasilkan kinerja yang bagus dan optimal. Oleh karena itu bisa 

dikatakan hampir tidak ada keraguan bahwa gaya kepemimpinan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kepemimpinan yang baik akan 

mendorong karyawan untuk lebih giat dalam bekerja dan merasa dihargai 

sehingga karyawan akan bekerja secara maksimal. Dengan demikian apabila suatu 

organisasi ingin memiliki kinerja yang tinggi maka diperlukan kepemimpinan 

berikut gaya kepemimpinan yang mampu menggerakkan bawahan sehingga 

mereka merasa terpacu untuk melakukan pekerjaan dengan kinerja yang cukup 

tinggi. Maka dengan melakukan perbaikan kepemimpinan berikut gaya 

kepemimpinan itu sendiri sama artinya dengan melakukan perbaikan kinerja,  

dimana dari perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan 

organisasi/perusahaan di masa depan dengan lebih baik. 
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Dari beberapa pemikiran di atas, untuk memecahkan masalah dalam 

penelitian ini agar lebih mudah pemecahannya maka perlu suatu kerangka 

pemikiran atau konseptual. Adapun hubungan antara variabel-variabel penelitian 

antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan . 

Kerangka konseptual ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat hubungan 

antara variabel melalui gambar (skema) berikut ini: 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya Kepemimpinan (X) 

1. Sifat 

2. Kebiasaan 

3. Tempramen 

4. Watak 

5. Kepribadian 

 

Kinerja Karyawan (Y) 

1. Kualitas 

a. Pengetahuan 

b. Keterampilan 

c. Kerapian 

d. Ketepatan 

e. Kelengkapan 

2. Kuantitas 

a. Jumlah Unit 

b. Jumlah Siklus Kegiatan 

3. Ketepatan Waktu 

a. Pekerjaan yang dapat 

diselesaikan 

b. Hasil yang dapat dicapai 

4. Efektivitas Biaya 

a. Tenaga 

b. Uang 

c. Teknologi 

5. Kemandirian 

a. Tanggung Jawab 

b. kejujuran 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho≤0 =  Tidak ada pengaruh signifikan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja     

Karyawan pada  PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung. 

Ha>0 = Ada pengaruh signifikan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja  

Karyawan pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai 

suatu maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya).
1
 Penelitian merupakan suatu 

bentuk upaya dalam merumuskan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan dan 

mencoba untuk menjawab sebuah permasalahan dengan mencari fakta dan jawaban 

secara benar. 

Metodologi penelitian adalah suatu usaha atau proses untuk mencari jawaban 

atas suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar, hati-hati, terencana, 

sistematis atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan menemukan fakta-fakta atau prinsip-

prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Metode Penelitian merupakan suatu cara atau 

proses yang teratur dan terpikir sedemikian rupa yang digunakan untuk mencari 

jawaban atas suatu permasalahan yang sedang diteliti dengan tujuan menemukan 

kebenaran dari fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji 

kebenaran ilmiah suatu pengetahuan. 

Oleh karena itu, agar penyusunan skripsi ini berjalan sesuai yang diharapkan 

maka diperlukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan relevan 

dengan teknik penulisan karya ilmiah. 

                                                             
1
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) Cet. Ke 3. 

h.767. 
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A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian kuantitatif. 

Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.
2
 

 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah penelitian survey, dengan alat 

pengumpul data kuesioner (angket) dengan alat analisis statistik regresi sederhana. 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan bagaimana suatu penelitian akan 

dilakukan. Dimana rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban 

mengenai pertanyaan penelitian yang dirumuskan, yaitu penelitian tentang 

pengaruh gaya kepemimpinan yang telah diterapkan oleh pimpinan PT. Al-Ijarah 

Indonesia Finance Lampung. 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT. Al-Ijarah Indonesia 

Finance Lampung. Penelitian ini menggunakan model analisis data kuantitatif. 

Adapun bentuk kaitan antara variabel dalam penelitian ini adalah: 

 

  

 

                                                             
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta), h.7. 

Gaya Kepemimpinan 

(X) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
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C. Variabel dan Operasionalisasi Variabel 

Menurut Sugiyono, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
3
 

Sugiyono mengemukakan operasionalisasi variabel yaitu segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya.
4
 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu: 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas (variabel independen) dalam penelitian ini adalah 

Gaya Kepemimpinan (X).  

Secara konsep Gaya Kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang 

digunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi 

tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola 

prilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seseorang. 

Sedangkan definisi operasional Gaya Kepemimpinan adalah persepsi 

pimpinan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung tentang sekumpulan ciri 

yang digunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar sasaran 

organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan pola prilaku dan strategi yang 

                                                             
3
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2011), h.60-64 
4
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta,2010), h.58. 
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disukai dan sering diterapkan oleh pimpinan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance 

Lampung. Dengan indikator adalah Sifat, Kebiasaan, Tempramen, Watak 

dan Kepribadian. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat (variabel dependen) dalam penelitian ini adalah 

Kinerja Karyawan (Y). 

Secara konsep Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Sedangkan definisi operasional Kinerja Karyawan adalah persepsi 

karyawan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung tentang hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan indikator 

adalah Kualitas (Quality), Kuantitas (Quantity), Ketepatan Waktu 

(Timeliness), Efektivitas Biaya (Cost Effectiveness), Kemandirian 

(Independent). 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

menggunakan metode penelitian survey. Penelitian Survey adalah penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner (angket) 
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sebagai alat pengumpul data yang pokok.
5
 Dan pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan kuesioner (angket) yang diwujudkan dalam bentuk 

pernyataan. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

kuesioner (angket) yang berupa pernyataan tertulis yang diberikan kepada 

responden untuk diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Adapun skala 

pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala ini 

digunakan dalam penelitian yang menggunakan kuesioner (angket). Digunakan 

untuk mengukur respon subjek ke dalam 5 poin skala dengan interval yang sama 

yaitu dengan skor 5 (Sangat Setuju), skor 4 (Setuju), skor 3 (Cukup Setuju), skor 

2 (Tidak Setuju) dan skor 1 (Sangat Tidak Setuju). 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.
6
 Populasi juga dapat 

dikatakan keseluruhan unit analisis yang akan diselidiki karakteristiknya. 

Menurut Sugiyono populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan menarik kesimpulan.
7
 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 

PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung sebanyak 32 orang. 

                                                             
5
 Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES, 2012), h.3. 

6
S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.118. 

7
Sugiyono, Metode Penelitian Admistrasi, (Bandung: alfabeta, 2002), h.57 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk 

menentukan ukuran sampel, penulis memakai rumus sampel yang dikemukakan 

oleh Slovin dan Husein Umar sebagai berikut:
8
 

𝒏 =  
𝑵

𝟏 + 𝑵𝒆𝟐
 

Keterangan: 

n= Ukuran Sampel 

N= Ukuran Populasi yaitu Karyawan PT. Al-Ijarah Indonesia  Finance 

Lampung 

e= Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih di tolerir atau diinginkan, sebanyak 5%. 

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah  𝑛 =  
32

1+32(0,05)2 = 29,629 dibulatkan menjadi 30. 

F. Metode Pengolahan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Editing Data 

Editing data adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan 

dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau 

relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut. 

                                                             
8
Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Grafindo, 2000), 

h.78 
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2. Tabulasi Data 

Tabulasi data adalah proses penyusunan dan analisis data dalam 

bentuk tabel. Dengan memasukkan data dalam bentuk tabel kita akan mudah 

menganalisis. Pembuatan sebuah tabel sangat tergantung dari masalah, tujuan, 

dan hipotesis penelitian.
9
 

3. Pengkodean Data 

Pengkodean data adalah usaha mengklasifikasikan jawaban dari para 

responden menurut macamnya. Dalam melakukan pengkodean data, jawaban-

jawaban responden diklasifikasikan dengan memberikan kode tertentu berupa 

angka. 

G. Teknik Analisis Data dan Pembahasan Hipotesis 

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi 

sederhana. Analisis regresi sederhana adalah studi mengenai ketergantungan satu 

variable dependen (terikat) dengan salah satu atau lebih variable independen 

(bebas), yang bertujuan untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata 

variable dependen berdasarkan nilai variable independent yang diketahui. 

Sebelum melakukan analisis regresi sederhana, untuk mendapatkan nilai 

yang baik maka penulis melakukan pengujian instrumen pengumpulan data yang 

digunakan sebagai berikut: 

 

                                                             
9
 Moh. Prabudian Tika, Metode Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.81. 
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1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a) Uji Validitas 

Validitas adalah kebenaran dan keabsahan instrumen penelitian 

yang digunakan, setiap penelitian selalu dipertanyakan mengenai validitas 

alat yang digunakan. Suatu alat pengukur dikatakan valid jika alat itu 

dipakai untuk mengukur sesuai dengan kegunaannya.
10

 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir 

dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variable. Uji 

validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji validitas. 

Hasil rhitung kita bandingkan dengan rtabel dimana df=n-2 dengan sig 5%. 

Jika rtable < rhitung maka valid. Dalam penelitian ini rtabel diperoleh dari nilai 

signifikan yang sebesar 0,05 atau sig 5% dan n=30, sehingga nilai rtabel 

adalah 0,361. 

Dalam melakukan pengujian validitas ini, digunakan alat ukur 

berupa program komputer yaitu SPSS for Windows versi 18 , dan jika 

suatu alat ukur mempunyai korelasi yang signifikan antara skor item 

terhadap skor totalnya maka dikatakan alat skor tersebut adalah valid. 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasi uji validitas tiap-tiap 

pertanyaan dari variabel gaya kepemimpinan (X) yang tampak pada tabel 

berikut ini: 

 

                                                             
10

Ibid, h.65. 
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Tabel 3.1 

Hasil Uji Validitas Kuesioner Gaya Kepemimpinan  (X) 

No. Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

1. Pernyataan 1 0,681 0,361 Valid 

2. Pernyataan 2 0,415 0,361 Valid 

3. Pernyataan 3 0,526 0,361 Valid 

4. Pernyataan 4 0,709 0,361 Valid 

5. Pernyataan 5 0,474 0,361 Valid 

6. Pernyataan 6 0,608 0,361 Valid 

7. Pernyataan 7 0,519 0,361 Valid 

8. Pernyataan 8 0,590 0,361 Valid 

9. Pernyataan 9 0,622 0,361 Valid 

10. Pernyataan 10 0,552 0,361 Valid 

Sumber : Data diolah, 2017. 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas, variabel gaya kepemimpinan (X) 

yang terdiri dari 10 pernyataan diperoleh nilai rhitung lebih besar dari rtabel 

(0,361) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan variabel 

gaya kepemimpinan (X) dalam penelitian ini dinyatakan “Valid”. 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil uji validitas tiap-

tiap pernyataan dari variabel kinerja karyawan (Y) yang tampak pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas Kuesioner Kinerja Karyawan (Y) 

No. Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

1. Pernyataan 1 0,471 0,361 Valid 

2. Pernyataan 2 0,519 0,361 Valid 

3. Pernyataan 3 0,563 0,361 Valid 

4. Pernyataan 4 0,443 0,361 Valid 

5. Pernyataan 5 0,682 0,361 Valid 

6. Pernyataan 6 0,584 0,361 Valid 

7. Pernyataan 7 0,678 0,361 Valid 

8. Pernyataan 8 0,462 0,361 Valid 

9. Pernyataan 9 0,600 0,361 Valid 

10. Pernyataan 10 0,424 0,361 Valid 

Sumber : Data Diolah, 2017. 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel 

kinerja karyawan (Y) yang terdiri dari 10 pernyataan diperoleh nilai rhitung 

lebih besar dari nilai rtabel (0,361) sehinga dapat disimpulkan bahwa 

semua pernyataan tentang variabel kinerja karyawan (Y) dalam 

penelitian ini dinyatakan “Valid”. 

b) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas memiliki arti dan sifat dapat dipercaya, suatu alat ukur 

memiliki reliabilitas apabila digunakan berkali-kali oleh penelitian yang 
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sama atau oleh peneliti lain tetap akan menghasilkan hasil yang sama.
11

 

Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi 

responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang 

merupakan dimensi suatu variable dan disusun dalam bentuk kuesioner 

(angket). Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap 

seluruh butir pernyataan apabila nilai Alpha > 0,60 maka reliable. Untuk 

menguji reliabilitas yaitu penulis menggunakan bantuan SPSS for Windows 

versi 18. 

Adapun hasil uji reliabilitas gaya kepemimpinan dalam penelitian 

ini dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Reliabilitas Gaya Kepemimpinan (X) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,718 10 

Sumber : Data diolah, 2017. 

 

Berdasarkan hasil tabel tersebut, suatu variabel dikatakan reliable, 

apabila hasil α > 0,60 = reliabel dan hasil α < 0,60 = tidak reliabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh hasil 0,718 > 

0,60  dari 10 item pernyataan maka dapat disimpulkan bahwa dari setiap 

indikator pernyataan reliabel atau stabil dari waktu ke waktu. Adapun hasil 

                                                             
11

 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi aksara, 2004), h.15 
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uji reliabilitas Kinerja Karyawan (Y) dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Reliabilitas Kinerja Karyawan (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

 Alpha 

N of 

Items 

,730 10 

Sumber : Data diolah, 2017. 

 

Berdasarkan hasil tabel tersebut, suatu variabel dikatakan reliable, 

apabila hasil α > 0,60 = reliabel dan hasil α < 0,60 = tidak reliabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, diperoleh hasil 0,730 > 

0,60  dari 10 item pernyataan maka dapat disimpulkan bahwa dari setiap 

indikator pernyataan reliabel atau stabil dari waktu ke waktu. 

2. Pembahasan Hipotesis 

a) Analisis Regresi Sederhana 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis regresi sederhana. Variable yang akan dikorelasikan 

terdiri dari variable X sebagai variable bebas dan variable Y sebagai 

variable terikat, adapun rumusnya antara lain:
12

 

 

                                                             
12

Kadir, Statistik Terapan (konsep,contoh dan analisis data dengan program SPSS/Lisrel 

dalam penelitian), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),h.177. 

Y = a + bx + et 
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Keterangan: 

Y= Kinerja Karyawan 

a=  Koefesien Konstanta 

b=  Koefisien Regresi Sederhana 

x= Gaya Kepemimpinan 

et= Variabel Pengganggu (Error of Tem) 

b) Pengujian Koefisien Determinasi 

Fungsi dari uji (R
2
) yaitu mengukur sejauh mana kemampuan 

variable bebas dalam menerangkan variable terikat, Uji R
2 

dinyatakan 

dalam persentase yang nilainya berkisarnya antara 0<R
2
<1.

13
 Dalam hal ini 

pengujian menggunakan SPSS for Windows versi 18. 

c) Uji t 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang 

dipergunakan untuk mengetahui apakah variable Gaya Kepemimpinan (X) 

mempengaruhi variable Kinerja Karyawan (Y). Berikut langkah-langkah 

pengujiannya: 

Ho≤0 = Tidak ada pengaruh secara langsung dan signifikan Gaya 

Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Al-Ijarah 

Indonesia Finance Lampung. 

                                                             
13

Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.34. 
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Ha>0 = Ada pengaruh secara langsung dan signifikan Gaya 

Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Al-Ijarah 

Indonesia Finance Lampung. 

Kesimpulan: 

a. Jika sig>0,05 maka Ho diterima. 

b. Jika sig<0,05 maka Ho ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya PT . Al-Ijarah Indonesia Finance 

PT. Al-Ijarah Indonesia Finance adalah perusahaan keuangan syariah 

yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan 

masyarakat Indonesia. PT. Al-Ijarah Indonesia Finance didirikan pada bulan 

Desember 2006 di Jakarta dan memulai operasionalnya pada tanggal 27 

Agustus 2007. 

Modal awal yang disetorkan adalah sebesar Rp.105 Miliar, yang 

ditempatkan sama rata oleh tiga lembaga keuangan terkemuka Indonesia dan 

Timur Tengah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Boubyan Kuwait, 

Alpha Lease and Finance Holding BSC, Kerajaan Bahrain. 

PT. Al-Ijarah Indonesia Finance pada mulanya didirian untuk 

melayani kebutuhan pembiayaan bagi komunitas bisnis Indonesia dan Asia 

Tenggara, dengan menawarkan pembiayaan minimal sebesar Rp. 2 Miliar 

per transaksi dan jasa konsultasi keuangan. Krisis ekonomi global yang 

dimulai tahun 2008 lalu telah mendorong PT. Al-Ijarah Indonesia Finance 

untuk mengubah fokus bisnis pada pembiayaan ritel. Hal ini disamping 

untuk meningkatkan sumber pendanaan, juga untuk mengambil manfaat dari 
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pertumbuhan sektor konsumsi yang sangat besar di Indonesia dewasa ini dan 

di masa mendatang. 

Sekarang ini PT. Al-Ijarah Indonesia Finance menawarkan berbagai 

jenis produk pembiayaan, mulai dari pembiayaan komersial untuk investasi 

barang modal bagi keperluan usaha seperti mesin dan alat berat sampai 

dengan pembiayaan konsumtif (ritel) seperti mobil dan sepeda motor. Semua 

produk pembiayaan tersebut didasarkan pada prinsip keuangan syariah 

dengan menggunakan skema pembiayaan Ijarah (Sewa-Menyewa), Ijarah 

Muntahia Bittamlik (Sewa dan Beli), Murabahah (Jual dan Beli). 

Saat ini PT. Al-Ijarah Indonesia Finance telah memiliki jaringan 

sebanyak 43 kantor yang tersebar di Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara dan 

Kalimantan. Jaringan tersebut didukung oleh karyawan tetap sebanyak 186 

orang dan diperkuat oleh 268 orang tenaga outsourcing yang mengelola 

asset pembiayaan sekitar Rp. 1,3 Triliun hingga tahun 2011. 

Seiring dengan perkembangan sektor konsumsi dan kembalinya 

Indonesia pada status Investment Grade, PT. Al-Ijarah Indonesia Finance 

optimis untuk terus berpartisipasi aktif dalam perkembangan ekonomi 

Indonesia yang berkelanjutan. Untuk itu sejumlah upaya telah dan terus 

dilakukan guna memberikan layanan terbaik bagi segenap stakeholder PT. 

Al-Ijarah Indonesia Finance. 
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2. Visi dan Misi PT. Al-Ijarah Indonesia Finance 

a. Visi PT. Al-Ijarah Indonesia Finance 

Menjadikan siapa pun (dimana pun ia) untuk mampu memiliki apa 

pun (yang menjadi keinginan hatinya) guna mewujudkan kehidupan yang 

berharga. 

b. Misi PT. Al-Ijarah Indonesia Finance 

1) Memahami, menerapkan dan menjadikan syariah sebagai prinsip 

dasar yang mendorong kesuksesan bisnis kami. 

2) Membantu mewujudkan keinginan karyawan, mitra dan pelanggan 

kami dalam mencapai keuntungan financial dengan manfaat yang 

maksimal. 

3) Meningkatkan aksesibilitas produk dan layanan kami sehingga 

senantiasa berada dalam keterjangkauan dimana pun dan kapan pun. 

4) Secara konsisten menjawab tantangan yang menjadi standar industri 

kami. 

5) Hadir secara universal di tengah masyarakat Indonesia untuk 

memahami dan memenuhi berbagai kebutuhan produk dan layanan 

financial yang beragam. 

6) Senantiasa adaptif dalam menyediakan produk dan layanan financial 

dan terus berusaha untuk memuaskan preferensi pasar yang terus 

berubah.  

 



52 
 

 

3. Struktur PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung 

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan 

operasional untuk mencapai tujuan. Di dalam tujuan Perusahaan/Instansi 

suatu struktur atau bentuk organisasi yang sempurna dan dapat 

mengordinasikan aktivitas yang dilaksanakan oleh pegawai tertentu menurut 

bagian nya masing-masing yang berkerja secara bersama-sama dibawah 

seorang Branch Manager. 

Penggolongan aktivitas diperlukan untuk mencapai tujuan 

perusahaan/instansi, dengan memberikan tugas-tugas kepada bawahan untuk 

melaksanakan aktivitas tersebut dan juga memberikan sistem komunikasi 

untuk melancarkan kerjasama pimpinanan dan bawahan. 

Dengan adanya struktur organisasi terbentuk dalam kegiatan 

memutuskan atau menentukan suatu organisasi juga memudahkan pimpinan 

untuk mengawasi, karena struktur tersebut memberikan kejelasan kepada 

pimpinan sebatas mana merupakan tanggung jawab dari sejumlah karyawan.  

Bentuk-bentuk struktur organisasi digolongkan atas tiga jenis yaitu: 

a. Organisasi Garis (Lini) 

Sistem organisasi sangatlah sederhana dan banyak digunakan 

oleh perusahaan-perusahaan kecil. Selain itu organisasi mempunyai 

disiplin kerja yang lebih terjamin. Hal ini disebabkan bahwa sistem 
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organisasi garis adalah kemungkinan timbulnya bahaya birokrasi yang 

ada. 

b. Organisasi Fungsional 

Di dalam menyusun struktur organisasi ini bawahan tidak 

mempunyai pimpinan yang jelas karena setiap atasan memberi komando 

pada bawahannya sepanjang hubungan dengan fungsi atau bidang atasan 

tersebut. Keuntungan pada organisasi fungsional adalah keahlian 

bertambah besar sebagai akibat adanya pembagian kerja. Sedangkan 

kelemahannya adalah karyawan hanya mementingkan bidangnya saja. 

c. Organisasi Lini dan Staff 

Sistem organisasi ini merupakan perpaduan dari kebaikan-

kebaikan dari kedua sistem organisasi yang diatas. Organisasi ini 

diciptakan oleh Emerson. Dan untuk mencapai maksud itu dibentuk 

staff yang terdiri dari ahli-ahli dimana kedudukannya setingkat dengan 

puncak pimpinannya, setingkat dengan kabag atau kata lain berada pada 

tingkatan kecuali tingkatan bawah yang tidak mempunyai staff. 

Struktur organisasi yang digunakan oleh PT Al-Ijarah Indonesia 

Finance Cabang Lampung adalah Struktur Organisasi Garis. Dalam 

struktur ini tugas perencanaan, pengendalian dan pengawasan berada 

dalam satu tangan garis kewenangan langsung dari atasan bawahan. 

Untuk lebih jelasnya, Struktur organisasi PT Al-Ijarah Indonesia 

Finance Cabang Lampung dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya PT . Al-Ijarah Indonesia Finance 

PT. Al-Ijarah Indonesia Finance adalah perusahaan keuangan syariah 

yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan 

masyarakat Indonesia. PT. Al-Ijarah Indonesia Finance didirikan pada bulan 

Desember 2006 di Jakarta dan memulai operasionalnya pada tanggal 27 

Agustus 2007. 

Modal awal yang disetorkan adalah sebesar Rp.105 Miliar, yang 

ditempatkan sama rata oleh tiga lembaga keuangan terkemuka Indonesia dan 

Timur Tengah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Boubyan Kuwait, 

Alpha Lease and Finance Holding BSC, Kerajaan Bahrain. 

PT. Al-Ijarah Indonesia Finance pada mulanya didirian untuk 

melayani kebutuhan pembiayaan bagi komunitas bisnis Indonesia dan Asia 

Tenggara, dengan menawarkan pembiayaan minimal sebesar Rp. 2 Miliar 

per transaksi dan jasa konsultasi keuangan. Krisis ekonomi global yang 

dimulai tahun 2008 lalu telah mendorong PT. Al-Ijarah Indonesia Finance 

untuk mengubah fokus bisnis pada pembiayaan ritel. Hal ini disamping 

untuk meningkatkan sumber pendanaan, juga untuk mengambil manfaat dari 
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pertumbuhan sektor konsumsi yang sangat besar di Indonesia dewasa ini dan 

di masa mendatang. 

Sekarang ini PT. Al-Ijarah Indonesia Finance menawarkan berbagai 

jenis produk pembiayaan, mulai dari pembiayaan komersial untuk investasi 

barang modal bagi keperluan usaha seperti mesin dan alat berat sampai 

dengan pembiayaan konsumtif (ritel) seperti mobil dan sepeda motor. Semua 

produk pembiayaan tersebut didasarkan pada prinsip keuangan syariah 

dengan menggunakan skema pembiayaan Ijarah (Sewa-Menyewa), Ijarah 

Muntahia Bittamlik (Sewa dan Beli), Murabahah (Jual dan Beli). 

Saat ini PT. Al-Ijarah Indonesia Finance telah memiliki jaringan 

sebanyak 43 kantor yang tersebar di Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara dan 

Kalimantan. Jaringan tersebut didukung oleh karyawan tetap sebanyak 186 

orang dan diperkuat oleh 268 orang tenaga outsourcing yang mengelola 

asset pembiayaan sekitar Rp. 1,3 Triliun hingga tahun 2011. 

Seiring dengan perkembangan sektor konsumsi dan kembalinya 

Indonesia pada status Investment Grade, PT. Al-Ijarah Indonesia Finance 

optimis untuk terus berpartisipasi aktif dalam perkembangan ekonomi 

Indonesia yang berkelanjutan. Untuk itu sejumlah upaya telah dan terus 

dilakukan guna memberikan layanan terbaik bagi segenap stakeholder PT. 

Al-Ijarah Indonesia Finance. 
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2. Visi dan Misi PT. Al-Ijarah Indonesia Finance 

a. Visi PT. Al-Ijarah Indonesia Finance 

Menjadikan siapapun (dimanapun ia) untuk mampu memiliki 

apapun (yang menjadi keinginan hatinya) guna mewujudkan kehidupan 

yang berharga. 

b. Misi PT. Al-Ijarah Indonesia Finance 

1) Memahami, menerapkan dan menjadikan syariah sebagai prinsip 

dasar yang mendorong kesuksesan bisnis kami. 

2) Membantu mewujudkan keinginan karyawan, mitra dan pelanggan 

kami dalam mencapai keuntungan financial dengan manfaat yang 

maksimal. 

3) Meningkatkan aksesibilitas produk dan layanan kami sehingga 

senantiasa berada dalam keterjangkauan dimanapun dan kapanpun. 

4) Secara konsisten menjawab tantangan yang menjadi standar industri 

kami. 

5) Hadir secara universal ditengah masyarakat Indonesia untuk 

memahami dan memenuhi berbagai kebutuhan produk dan layanan 

financial yang beragam. 

6) Senantiasa adaptif dalam menyediakan produk dan layanan financial 

dan terus berusaha untuk memuaskan preferensi pasar yang terus 

berubah.  
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3. Struktur PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung 

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan 

operasional untuk mencapai tujuan. Didalam tujuan Perusahaan/Instansi 

suatu struktur atau bentuk organisasi yang sempurna dan dapat 

mengoordinasikan aktivitas yang dilaksanakan oleh pegawai tertentu 

menurut bagiannya masing-masing yang berkerja secara bersama-sama 

dibawah seorang Branch Manager. 

Penggolongan aktivitas diperlukan untuk mencapai tujuan 

perusahaan/instansi, dengan memberikan tugas-tugas kepada bawahan untuk 

melaksanakan aktivitas tersebut dan juga memberikan sistem komunikasi 

untuk melancarkan kerja sama pimpinanan dan bawahan. 

Dengan adanya struktur organisasi terbentuk dalam kegiatan 

memutuskan atau menentukan suatu organisasi juga memudahkan pimpinan 

untuk mengawasi, karena struktur tersebut memberikan kejelasan kepada 

pimpinan sebatas mana merupakan tanggung jawab dari sejumlah karyawan.  

Bentuk-bentuk struktur organisasi digolongkan atas tiga jenis yaitu: 

a. Organisasi Garis (Lini) 

Sistem organisasi sangatlah sederhana dan banyak digunakan 

oleh perusahaan-perusahaan kecil. Selain itu organisasi mempunyai 

disiplin kerja yang lebih terjamin. Hal ini disebabkan bahwa sistem 
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organisasi garis adalah kemungkinan timbulnya bahaya birokrasi yang 

ada. 

b. Organisasi Fungsional 

Di dalam menyusun struktur organisasi ini bawahan tidak 

mempunyai pimpinan yang jelas karena setiap atasan memberi komando 

pada bawahannya sepanjang hubungan dengan fungsi atau bidang atasan 

tersebut. Keuntungan pada organisasi fungsional adalah keahlian 

bertambah besar sebagai akibat adanya pembagian kerja. Sedangkan 

kelemahannya adalah karyawan hanya mementingkan bidangnya saja. 

c. Organisasi Lini dan Staff 

Sistem organisasi ini merupakan perpaduan dari kebaikan-

kebaikan dari kedua sistem organisasi yang diatas. Organisasi ini 

diciptakan oleh Emerson. Dan untuk mencapai maksud itu dibentuk 

staff yang terdiri dari ahli-ahli dimana kedudukannya setingkat dengan 

puncak pimpinannya, setingkat dengan kabag atau kata lain berada pada 

tingkatan kecuali tingkatan bawah yang tidak mempunyai staff. 

Struktur organisasi yang digunakan oleh PT. Al-Ijarah Indonesia 

Finance Lampung adalah Struktur Organisasi Garis. Dalam struktur ini 

tugas perencanaan, pengendalian dan pengawasan berada dalam satu 

tangan garis kewenangan langsung dari atasan bawahan. Untuk lebih 

jelasnya, Struktur organisasi PT Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung 

dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Berikut adalah keterangan struktur organisasi PT. Al-Ijarah 

Indonesia Finance Lampung: 

1) Branch Manager   : Sutrisno 

2) Sales Supervisor   : Andi Jaya Saputra 

3) Collection Section Head  : Syafrudin Maja 

4) Underwriting Officer   : Antoni Sinda 

5) Auditor    : Fitra Aprinaldy 

6) Reposition Inventory & Financing : Zubaidi Mohammad Nawawi 

7) Recovery Remedial Staff  : Sunarko 

8) Supervisor Collection   : Imam Wahyudi 

9) Sales Admin    : Nicky Fenty Wiettanty 

10) Admin Collection   : Nur Rizky Femilya 

11) Staff HRD    : Ratna Juwita 

12) Casier Staff    : Febriana Lestari 

13) Credit Marketing Officer: 

Andri Pratama Ingi Sudrajat 

Arfan Syapril Lukhi Deni B 

John Arapat Imam Mardianto 

Solihin Santosa Tedi Tri Yula 

Bayu Kurniawan Sujarwo 
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14)   Collection Field: 

Dwi Panca Sakti Jon Hefni 

Nopian  Sefrianto 

Aan Afianto Tarmizi 

Rezy Maywonda Lasmilan Andri Fernando 

Nur Hakim Marwandi Jaya P 

 

4. Uraian Tugas  dan Tanggung Jawab 

Setiap anggota memiliki tugas sesuai dengan jabatannya agar sistem 

perusahaan bisa berjalan dengan teratur dan rapi untuk mencapai suatu tujuan 

yang diinginkan. Adapun rincian tugas dan wewenang masing-masing 

anggota adalah sebagai berikut : 

a. Branch Manager  

Adapun tanggung jawab Branch Manajer yaitu: 

1) Bertanggung jawab atas pencapaian dan kinerja cabang dengan 

melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi fungsi dan 

pencapaian sales, covering area dan pengelolaan customer untuk 

memenuhi target penjualan yang ditetapkan perusahaan. 

2) Selain itu Branch Manager juga bertanggung jawab merencanakan 

langkah strategis cabang. 

3) Mengatur penjadwalan kunjungan dan target sales untuk pencapaian 

target penjualan secara maksimal. 
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4) Memonitor dan mengevaluasi pencapaian target penjualan secara 

berkelanjutan. 

5) Memantau tugas penagihan kolektor dan tempo pembayaran 

customer. 

6) Mereview dan memastikan kesiapan sales order untuk proses 

pengiriman barang. 

7) Berkoordinasi dengan pusat dan cabang lain untuk penentuan 

wilayah penjualan dan koordinasi target penjualan. 

8) Memonitor dan mengevaluasi pasar dan kompetitor untuk melihat 

kedudukan cabang dengan pasar sejenis di area yang sama. 

9) Menganalisa kebutuhan pasar untuk menyusun dan mengusulkan 

strategi penjualan, dan menjalankan tugas-tugas terkait lainnya dalam 

upaya pencapaian target cabang. 

b.  Branch Operation Manager 

Branch Operation Manager merupakan pimpinan dalam devisi 

operasi yang bertugas untuk mengatur, mengedalikan dan melaksanakan 

tugas operasional. Adapun tanggung Jawab Branch Operation Manager 

adalah: 

1) Mengawasi kegiatan operasional perusahaan. 

2) Merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan 

operasi dalam pengembangan perusahaan sampai tuntas. 
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3) Mengadakan pembinaan, pelaksanaan kegiatan perusahaan di bidang 

pengembangan. 

Perlu diketahui pula bahwa Branch Operation Manager 

membawahi lima sub bagian yaitu: 

1) Financing, tugas dan tanggung jawab finance adalah untuk mengatur 

dan mengelola kebijakan operasional keuangan perusahaan agar dapat 

berjalan dengan baik. 

2) Cashier dan Finance yang bertugas menerima angsuran dari 

konsumen setiap harinya, memasukkan angsuran konsumen yang 

melakukan pembayaran melalui Bank, Kantor Pos dan Indomaret, 

membuat buku kas kecil, permohonan dana, dan membuat laporan 

harian dan bulanan kas, serta menghitung jumlah uang setiap awal 

dan akhir jam kerja. 

3) Collateral Melakukan dan memonitor data absensi, lembur, ijin dan 

cuti karyawan (sales) serta menyiapkan data untuk keperluan bagian 

lain yang terkait seperti proses penggajian ataupun klaim kesehatan 

Melakukan dan memonitor data absensi, lembur, ijin dan cuti 

karyawan (sales) serta menyiapkan data untuk keperluan bagian lain 

yang terkait seperti proses penggajian ataupun klaim kesehatan. 

4) Collection Staff  bertanggung jawab atas proses penagihan atas 

konsumen yang berada didalam beban tanggung jawab, memberikan 

edukasi kepada konsumen agar membayar tepat waktu serta 
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membayar ditempat resmi yang telah ditunjuk oleh PT. Al-Ijarah 

Indonesia Finance Lampung. 

5) Collection Field bertugas untuk menagih konsumen atas kewajiban 

angsuran yang jatuh tempo. Selain itu Field Coll juga bertugas 

menyetorkan hasil penagihan angsuran para konsumen ke kasir pada 

hari yang sama dan jika Field Coll kembali pada saat kasir sudah 

tidak berada di kantor maka hasil penagihan harus diserahkan kepada 

SPV Collection. 

c. Recovery staff 

Adapun tugas dan tanggung jawab Recovery staff yaitu: 

1) Bertanggung jawab mengkontrol dan mengawasi account-account 

bermasalah yang merugikan perusahaan yang memiliki keterlambatan 

enam bulan ke atas khusus untuk kantor cabang Lampung. 

2) Recovery staff bertugas untuk bergerak langsung ke lapangan jika ada 

account atau Konsumen yang terlambat bayar hingga 6 bulan guna 

mengembalikan kerugian perusahaan. 

d. Sales Supervisor 

Adapun tugas dan tanggung jawab Sales Supervisor, yaitu: 

1) Memastikan tercapainya target sales sesuai business plan. 

2) Melakukan kontrol tersedianya produk di pasar. 

3) Memastikan program-program dapat dilaksanakan dengan baik. 

4) Menyediakan stok agar tercapai omset sesuai target. 
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5) Memastikan piutang dapat tertagih dan meminimalisir munculnya 

piutang overdue. 

6) Memberikan laporan berkaitan dengan kegiatan distribusi yang 

dilakukan. 

7) Membagi waktu dengan efektif dimana 75% di lapangan dan 25% di 

kantor. 

8) Melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap salesman. 

9) Melakukan fungsi coaching demi peningkatan kualitas salesman. 

10) Membina hubungan baik dengan pelanggan dan principle. 

Sales Supervisor membawahi satu sub bagian yaitu Sales Field 

yang bertugas di lapangan untuk memasarkan produk dan mencari 

Konsumen (customer). 

e. Underwriting Officer 

1. Bertugas memastikan proses order management di cabang berjalan 

dengan baik dan lancer. 

2. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen customer. 

3. Memastikan  setiap order yang masuk  terkontrol SLA nya. 

4. Membuat, menganalisa dan menjaga performance kualitas pembiayaan. 

5. Melakukan verifikasi lapangan (turlap) secara continue. 

6. Melakukan fungsi phone verification untuk  mem-validasi aplikasi. 

7. Melakukan analisa pembiayaan berdasarkan hasil verifikasi visit dan 

telpon atas setiap pengajuan aplikasi. 
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8. Melakukan pelatihan dan bimbingan kepada departemen terkait. 

f. Sales Admin  

1. Bertugas mengolah data sales yang dibutuhkan oleh Management 

sesuai target yang telah ditentukan. 

2. Melakukan proses tutup buku bulanan dan berkoordinasi dengan atasan 

dalam hal tugas dan tanggung jawab dari team sales. 

5. Skema dan Produk Pembiayaan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance 

a. Skema Pembiayaan 

Produk pembiayaan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance mengacu 

kepada skema pembiayaan syariah, yaitu Murabahah, Ijarah dan Ijarah 

Muntahiya Bittamlik. 

1) Murabahah 

Murabahah adalah kontrak jual beli barang sesuai harga asal 

yang ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati, dimana harga 

jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. 

2) Ijarah 

Ijarah adalah perjanjian antara perusahaan pembiayaan 

dengan konsumen yang setuju untuk menyewa suatu barang milik 

perusahaan pembiayaan dan membayar uang sewa selama masa sewa 

yang diperjanjikan . 
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3) Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah perjanjian antara 

perusahaan pembiayaan dengan konsumen, yang setuju untuk 

membayar uang sewa atas suatu barang selama masa sewa yang 

diperjanjikan. Pada akhir masa sewa, perusahaan pembiayaan 

memiliki hak opsi untuk memindahkan kepemilikan barang menjadi 

objek sewa tersebut.  

b. Produk Pembiayaan 

Ada dua jenis produk yang dijalankan oleh PT. Al-Ijarah Indonesia 

Finance yaitu: 

1) Syahaja merupakan produk pembiayaan syariah untuk memenuhi 

segala kebutuhan konsumen seperti pengembangan usaha, wisata 

halal & umrah, pendidikan, renovasi rumah dan sebagainya dengan 

jaminan BPKB kendaraan. 

2) Syafaat merupakan produk pembiayaan syariah untuk pembelian 

mobil dan motor baru serta purna pakai. 

6. Mekanisme Proses Pembiayaan  

a. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan 

1) Jaminan BPKB Kendaraan mobil dan motor. 

2) Mobil purna pakai merk Jepang usia kendaraan maksimal 15 Tahun, 

merk non jepang usia kendaraan maksimal 7 Tahun. 
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3) Usia kendaraan hingga jangka waktu pembiayaan lunas Mobil: 15 

Tahun, Motor: 8 Tahun. 

4) Status kendaraan pribadi (nopol plat hitam). 

5) Jangka waktu pembiayaan Mobil: Maksimal 4 tahun, Motor: 

Maksimal 3 tahun. 

6) Dokumen persyaratan: Fotocopy KTP, KK, BPKB asli, dokumen lain 

bila dibutuhkan.  

b. Mekanisme Proses Pencairan Dana 

1) Konsumen datang ke PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung 

untuk mengetahui produk apa saja yang ditawarkan perusahaan 

setelah konsumen mengetahui produk apa saja dan ingin bekerja sama 

dengan perusahaan konsumen menyiapkan persyaratan yang 

diperlukan. 

2) Lalu mengajukan permohonan dengan membawa persyaratan yang 

telah disiapkan. 

3) Perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap berkas persyaratan 

Konsumen yang telah diajukan dan melakukan survey ke rumah atau 

tempat tinggal dan lingkungan konsumen. 

4) Kemudian menginput data konsumen dengan komputerisasi. 

5) Mengajak konsumen ke show room tempat perusahaan bekerjasama 

untuk memilih produk yang diminati baik R2 maupun R4. 
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6) Perusahaan membayar produk yang telah disepakati oleh konsumen 

kepada supplier. 

7) Supplier bekerjasama dengan perusahaan  untuk mengantar produk 

yang telah disepakti kepada konsumen. 

8) Kasir menginput uang yang harus dikeluarkan sesuai kesepakatan 

harga dari jaminan yang diajukan konsumen. 

9) Konsumen melakukan akad murabahah kepada perusahaan sesuai 

dengan yang telah disepakati. 

10) Perusahaan menyimpan arsip/dokumen data konsumen yang telah 

diinput diruang aplikasi. 

11) Konsumen menerima barang yang telah dipesan sebelumnya. 

12) Konsumen melakukan angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah 

disepakati oleh konsumen dengan perusahaan pada akad murabahah. 

13) Proses pembiayaan selesai. Perusahaan telah memenuhi permintaan 

konsumen dan konsumen harus melakukan kewajiban membayar 

angsuran sesuai dengan apa yang telah tertulis pada akad pembiayaan 

murabahah.
1
 

B. Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini responden yang dianalisis adalah karyawan PT. Al-

Ijarah Indonesia Finance Lampung. Berdasarkan data dari responden yang 

                                                             
1
Buku Pedoman PT. Al- Ijarah Indonesia Finance, 3 Februari 2017, h. 8. 
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berjumlah 32 orang karyawan, adapun karakteristik responden yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 karyawan dengan diklasifikasikan 

berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan masa kerja. 

Penggolongan yang dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui secara jelas mengenai gambaran responden sebagai objek 

penelitian. Karakteristik responden yang disusun dalam tabel frekuensi untuk 

memudahkan dalam mengidentifikasi ciri-ciri responden. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Adapun karakteristik responden berdasarkan usia yang berhasil 

dihimpun datanya dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia 

(Tahun) 

Jumlah Responden 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

<21 0 0 

21-30 15 50 

31-40 13 43 

41-50 2 7 

>50 0 0 

Total 30 100 

 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dari hasil pengumpulan data dengan kuesioner dari beberapa 

responden, maka dapat diperoleh karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin yang dapat dilihat melalui tabel berikut: 
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Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. 

 

Jenis Kelamin 

 

Jumlah Responden (Orang) 

 

Persentase (%) 

1. Laki-laki 26 87 

2. Perempuan 4 13 

Total 30 100 

 

 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Adapun karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 

terakhir dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan Terakhir Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

SMP 0 0 

SMA/SMK 23 77 

D3 0 0 

S1 7 23 

S2 0 0 

Total 30 100 

 

 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Karakteristik responden berdasarkan masa kerjanya yaitu dapat dilihat 

melalui tabel berikut ini: 
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Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja (Tahun) Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

< 1 1 3 

1 – 4 24 80 

5 – 7 5 17 

> 7 0 0 

Total 30 100 

 

C. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Deskripsi data hasil penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT. Al-Ijarah 

Indonesia Finance Lampung. Hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut: 

1. Deskripsi kuesioner variabel gaya kepemimpinan (X) 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tanggapan responden mengenai 

gaya kepemimpinan pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung yang 

didapat dari hasil penyebaran dan pengolahan kuesioner (angket). Variabel 

gaya kepemimpinan terdiri dari lima indikator, yaitu: Sifat, Kebiasaan, 

Tempramen, Watak, dan Kepribadian. 

a. Sifat 

Sifat adalah indikator pertama dari variabel gaya kepemimpinan. 

Pada penelitian ini terdapat 2 item pernyataan yang digunakan dalam 

mengukur indikator sifat adalah, Pimpinan saya dengan senang hati 
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menerima saran saya dan Pimpinan saya menganggap keputusan yang 

dibuatnya sebagai keputusan mutlak yang harus dilakukan. 

Tabel 4.5. Indikator Sifat Variabel Gaya Kepemimpinan (X) 

Indikator Angket 
Deskripsi 

Statistik 

Pilihan Jawaban 
Total 

STS TS CS S SS 

 

 

Sifat 

Item 1 
Frekuensi 0 3 19 7 1 30 

Persentase (%) 0 10 63,4 23,3 3,3 100 

Item 2 
Frekuensi 0 3 13 14 0 30 

Persentase (%) 0 10 43,3 46,7 0 100 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

(angket) yang dianalisis dengan menggunakan SPSS for Windows versi 18, 

indikator sifat terdiri dari 2 item pernyataan. Secara mayoritas dari 2 item 

pernyataan kuesioner (angket) tersebut adalah 30 responden menyatakan 

cukup setuju. 

Untuk pernyataan item 1 tentang Pimpinan saya dengan senang hati 

menerima saran saya, mayoritas responden menyatakan cukup setuju. 

Adapun responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 1 responden 

(3,3%), responden yang menjawab setuju sebanyak 7 responden (23,3%), 

responden yang menjawab cukup setuju sebanyak 19 responden (63,4%) 

dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 responden (10%). Maka 

secara umum dapat dilihat bahwa karyawan PT. Al-Ijarah Indonesia 

Finance Lampung cenderung menyatakan cukup setuju bahwa Pimpinan 

saya dengan senang hati menerima saran saya. 
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Sedangkan untuk pernyataan item 2 tentang Pimpinan saya 

menganggap keputusan yang dibuatnya sebagai keputusan mutlak yang 

harus dilakukan yakni mayoritas responden menyatakan setuju. Adapun 

responden yang menjawab setuju yaitu sebanyak 14 responden (46,7%), 

responden yang menjawab cukup setuju 13 responden (43,3%), responden 

yang menjawab tidak setuju adalah 3 responden (10%). Maka dapat dilihat 

bahwa karyawan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung cenderung 

menyatakan setuju bahwa Pimpinan saya menganggap keputusan yang 

dibuatnya sebagai keputusan mutlak yang harus dilakukan. 

b. Kebiasaan 

Kebiasaan adalah indikator yang kedua dari variabel gaya 

kepemimpinan. Pada penelitian ini terdapat 2 item pernyataan yang 

digunakan dalam mengukur indikator kebiasaan adalah, Pimpinan saya 

selalu memberikan bonus jika saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik, dan Pimpinan saya selalu memberikan perhatian lebih serta 

bersifat melindungi kepada semua karyawan. 

Tabel 4.6. Indikator Kebiasaan Variabel Gaya Kepemimpinan (X) 

Indikator Angket 
Deskripsi 

Statistik 

Pilihan Jawaban 
Total 

STS TS CS S SS 

 

 

Kebiasaan 

Item 3 
Frekuensi 0 3 14 13 0 30 

Persentase (%) 0 10 46,7 43,3 0 100 

Item 4 
Frekuensi 0 3 12 14 1 30 

Persentase (%) 0 10 40 46,7 3,3 100 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

(angket) yang dianalisis dengan menggunakan SPSS for Windows versi 18, 

indikator kebiasaan terdiri dari 2 item pernyataan. Secara mayoritas dari 2 

item pernyataan kuesioner (angket) tersebut adalah 30 responden 

menyatakan setuju. 

Untuk pernyataan item 3 tentang Pimpinan saya selalu memberikan 

bonus jika saya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, mayoritas 

responden menyatakan setuju. Adapun responden yang menjawab setuju 

sebanyak 13 responden (43,3%), responden yang menjawab cukup setuju 

sebanyak 14 responden (46,7%) dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 

3 responden (10%). Maka secara umum dapat dilihat bahwa karyawan PT. 

Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung cenderung menyatakan setuju 

bahwa Pimpinan selalu memberikan bonus jika saya mampu 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

Sedangkan untuk pernyataan item 4 tentang Pimpinan saya 

memberikan perhatian lebih serta bersifat melindungi kepada semua 

karyawan, yakni mayoritas responden menyatakan setuju. Adapun 

responden yang menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 1 responden 

(3,3%), responden yang menjawab setuju sebanyak 14 responden (46,7%), 

responden yang menjawab cukup setuju sebanyak 12 responden (40%), 

responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 responden (10%). 

Maka dapat dilihat bahwa karyawan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance 
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Lampung cenderung menyatakan setuju bahwa Pimpinan saya selalu 

memberikan perhatian lebih serta bersifat melindungi kepada semua 

karyawan. 

c. Tempramen 

Tempramen adalah indikator yang ketiga dari variabel gaya 

kepemimpinan. Pada penelitian ini terdapat 2 item pernyataan yang 

digunakan dalam mengukur indikator tempramen yaitu, Pimpinan saya 

selalu mendukung usaha-usaha karyawan dalam menyelesaikan tugas, dan 

Pimpinan saya peduli dengan masalah-masalah yang menghambat kinerja 

saya sehingga ia siap untuk memberikan motivasi pada saya agar kembali 

fokus dalam bekerja. 

Tabel 4.7. Indikator Tempramen Variabel Gaya Kepemimpinan (X) 

Indikator Angket 
Deskripsi 

Statistik 

Pilihan Jawaban 
Total 

STS TS CS S SS 

 

 

Tempramen 

Item 5 
Frekuensi 0 0 10 19 1 30 

Persentase (%) 0 0 33,3 63,4 3,3 100 

Item 6 
Frekuensi 0 1 9 20 0 30 

Persentase (%) 0 3,3 30 66,7 0 100 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

(angket) yang dianalisis dengan menggunakan SPSS for Windows versi 18, 

indikator tempramen terdiri dari 2 item pernyataan. Secara mayoritas dari 

2 item pernyataan kuesioner (angket) tersebut adalah 30 responden 

menyatakan setuju. 
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Untuk pernyataan item 5 tentang Pimpinan saya selalu mendukung 

usaha-usaha karyawan dalam menyelesaikan tugas, mayoritas responden 

menyatakan setuju. Adapun responden yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 1 responden (3,3%), responden yang menjawab setuju sebanyak 

19 responden (63,4%) dan yang menjawab cukup setuju sebanyak 10 

responden (33,3%). Maka secara umum dapat dilihat bahwa karyawan PT. 

Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung cenderung menyatakan setuju 

bahwa Pimpinan saya selalu mendukung usaha-usaha karyawan dalam 

menyelesaikan tugas. 

Sedangkan untuk pernyataan item 6 tentang Pimpinan saya selalu 

peduli dengan masalah yang menghambat kinerja saya sehingga ia siap 

untuk memberikan motivasi pada saya agar kembali fokus dalam bekerja, 

yakni mayoritas responden menyatakan setuju. Adapun responden yang 

menjawab  setuju yaitu sebanyak 20 responden (66,7%), responden yang 

menjawab cukup setuju sebanyak 9 responden (30%), responden yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden (3,3%). Maka dapat dilihat 

bahwa karyawan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung cenderung 

menyatakan setuju bahwa Pimpinan saya peduli dengan masalah yang 

menghambat kinerja saya sehingga ia siap untuk memberikan motivasi 

pada saya agar kembali fokus dalam bekerja. 
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d. Watak 

Watak adalah indikator yang keempat dari variabel gaya 

kepemimpinan. Pada penelitian ini terdapat 2 item pernyataan yang 

digunakan dalam mengukur indikator watak yaitu, Pimpinan tidak 

memberi ruang pada saya untuk mengambil inisiatif dalam mengambil 

keputusan, dan Pimpinan saya selalu menjelaskan keputusan yang akan 

ditetapkannya untuk perusahaan. 

Tabel 4.8. Indikator Watak Variabel Gaya Kepemimpinan (X) 

Indikator Angket 
Deskripsi 

Statistik 

Pilihan Jawaban 
Total 

STS TS CS S SS 

 

 

Tempramen 

Item 7 
Frekuensi 2 6 10 12 0 30 

Persentase (%) 6,7 20 33,3 40 0 100 

Item 8 
Frekuensi 0 0 9 20 1 30 

Persentase (%) 0 0 30 66,7 3,3 100 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

(angket) yang dianalisis dengan menggunakan SPSS for Windows versi 18, 

indikator watak terdiri dari 2 item pernyataan. Secara mayoritas dari 2 

item pernyataan kuesioner (angket) tersebut adalah 30 responden 

menyatakan setuju. 

Untuk pernyataan item 7 tentang Pimpinan tidak memberi ruang 

pada saya untuk mengambil inisiatif dalam mengambil keputusan, 

mayoritas responden menyatakan setuju. Adapun responden yang 

menjawab setuju sebanyak 12 responden (40%), responden yang 
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menjawab cukup setuju sebanyak 10 responden (33,3%), yang menjawab 

tidak setuju sebanyak 6 responden (20%) dan yang menjawab sangat tidak 

setuju sebanyak 2 responden (6,7%). Maka secara umum dapat dilihat 

karyawan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung cenderung 

menyatakan setuju bahwa Pimpinan tidak memberi ruang pada saya untuk 

mengambil inisiatif dalam mengambil keputusan. 

Sedangkan untuk pernyataan item 8 tentang Pimpinan saya selalu 

menjelaskan keputusan yang akan ditetapkannya untuk perusahaan yakni 

mayoritas responden menyatakan setuju. Adapun responden yang 

menjawab  sangat setuju yaitu sebanyak 1 responden (3,3%), responden 

yang menjawab setuju sebanyak 20 responden (66,7%), responden yang 

menjawab cukup setuju sebanyak 9 responden (30%). Maka dapat dilihat 

bahwa karyawan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung cenderung 

menyatakan setuju bahwa Pimpinan saya selalu menjelaskan keputusan 

yang akan ditetapkannya. 

e. Kepribadian 

Kepribadian adalah indikator yang kelima dari variabel gaya 

kepemimpinan. Pada penelitian ini terdapat 2 item pernyataan yang 

digunakan dalam mengukur indikator kepribadian yaitu, Pimpinan selalu 

mengawasi kerja seluruh karyawan, dan Pimpinan saya menganggap saya 

sebagai partner dalam bekerja. 
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Tabel 4.9. Indikator Kepribadian Variabel Gaya Kepemimpinan (X) 

Indikator Angket 
Deskripsi 

Statistik 

Pilihan Jawaban 
Total 

STS TS CS S SS 

 

 

Kepribadian 

Item 9 
Frekuensi 0 1 12 14 3 30 

Persentase (%) 0 3,3 40 46,7 10 100 

Item 10 
Frekuensi 0 1 9 20 0 30 

Persentase (%) 0 3,3 30 66,7 0 100 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

(angket) yang dianalisis dengan menggunakan SPSS for Windows versi 18, 

indikator tempramen terdiri dari 2 item pernyataan. Secara mayoritas dari 

2 item pernyataan kuesioner (angket) tersebut adalah 30 responden 

menyatakan setuju. 

Untuk pernyataan item 9 tentang Pimpinan selalu mengawasi kerja 

seluruh karyawan, mayoritas responden menyatakan setuju. Adapun 

responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 3 responden (10%), 

responden yang menjawab setuju sebanyak 14 responden (46,7%), yang 

menjawab cukup setuju sebanyak 12 responden (40%), yang menjawab 

tidak setuju sebanyak 1 responden (3,3%). Maka secara umum dapat 

dilihat bahwa karyawan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung 

cenderung menyatakan setuju bahwa Pimpinan selalu mengawasi kerja 

seluruh karyawan. 

Sedangkan untuk pernyataan item 10 tentang Pimpinan saya 

menganggap saya sebagai partner dalam bekerja, yakni mayoritas 
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responden menyatakan setuju. Adapun responden yang menjawab  setuju 

yaitu sebanyak 20 responden (66,7%), responden yang menjawab cukup 

setuju sebanyak 9 responden (30%), responden yang menjawab tidak 

setuju sebanyak 1 responden (3,3%). Maka dapat dilihat bahwa karyawan 

PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung cenderung menyatakan setuju 

bahwa Pimpinan saya menganggap saya sebagai partner dalam bekerja. 

2. Deskripsi kuesioner variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tanggapan responden mengenai 

kinerja karyawan pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung yang 

didapat dari hasil penyebaran dan pengolahan kuesioner (angket). Variabel 

kinerja karyawan terdiri dari lima indikator, yaitu: Kualitas (Quality), 

Kuantitas (Quantity), Ketepatan Waktu (Timeliness), Efektivitas Biaya 

(Cost Effectiveness), dan Kemandirian (Independent) 

a. Kualitas (Quality) 

Kualitas adalah indikator yang pertama dari variabel kinerja 

karyawan. Dalam penelitian ini terdapat 1 item pernyataan yang 

digunakan dalam mengukur indikator kualitas adalah, Kualitas hasil 

pekerjaan yang diselesaikan sudah sesuai dengan standard yang ada. 
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Tabel 4.10. 

Indikator Kualitas (Quality) Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Indikator Angket 
Deskripsi 

Statistik 

Pilihan Jawaban 
Total 

STS TS CS S SS 

Kualitas 

(Quality) Item 1 
Frekuensi 0 1 13 14 2 30 

Persentase (%) 0 3,3 43,3 46,7 6,7 100 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

(angket) yang dianalisis dengan menggunakan SPSS for Windows versi 18, 

indikator kualitas terdiri dari 1 item pernyataan. Secara mayoritas dari 1 

item pernyataan kuesioner (angket) tersebut adalah 30 responden 

menyatakan setuju. 

Untuk pernyataan item 1 tentang Kualitas hasil pekerjaan yang 

diselesaikan sudah sesuai dengan standard yang ada, mayoritas responden 

menyatakan setuju. Adapun responden yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 2 responden (6,7%), responden yang menjawab setuju sebanyak 

14 responden (46,7%), yang menjawab cukup setuju sebanyak 13 

responden (43,3%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden 

(3,3%). Maka secara umum dapat dilihat karyawan PT. Al-Ijarah 

Indonesia Finance Lampung cenderung menyatakan setuju bahwa Kualitas 

hasil pekerjaan yang diselesaikan sudah sesuai dengan standard yang ada. 

b. Kuantitas (Quantity) 

Kuantitas adalah indikator yang kedua dari variabel kinerja 

karyawan. Dalam penelitian ini terdapat 1 item pernyataan yang 
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digunakan dalam mengukur indikator kuantitas adalah, Semua pekerjaan 

yang diselesaikan sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh 

perusahaan. 

Tabel 4.11. 

Indikator Kuantitas (Quantity) Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Indikator Angket 
Deskripsi 

Statistik 

Pilihan Jawaban 
Total 

STS TS CS S SS 

Kuantitas 

(Quantity) Item 2 
Frekuensi 0 1 15 13 1 30 

Persentase (%) 0 3,3 50 43,4 3,3 100 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

(angket) yang dianalisis dengan menggunakan SPSS for Windows versi 18, 

indikator kuantitas terdiri dari 1 item pernyataan. Secara mayoritas dari 1 

item pernyataan kuesioner (angket) tersebut adalah 30 responden 

menyatakan cukup setuju. 

Untuk pernyataan item 2 tentang Semua pekerjaan yang 

diselesaikan sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh perusahaan, 

mayoritas responden menyatakan cukup setuju. Adapun responden yang 

menjawab sangat setuju sebanyak 1 responden (3,3%), responden yang 

menjawab setuju sebanyak 13 responden (43,4%), yang menjawab cukup 

setuju sebanyak 15 responden (50%), yang menjawab tidak setuju 

sebanyak 1 responden (3,3%). Maka secara umum dapat dilihat karyawan 

PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung cenderung menyatakan cukup 
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setuju bahwa Semua pekerjaan yang diselesaikan sudah sesuai dengan 

target yang ditentukan oleh perusahaan. 

c. Ketepatan Waktu (Timeliness) 

Ketepatan Waktu adalah indikator yang ketiga dari variabel 

kinerja karyawan. Pada penelitian ini terdapat 2 item pernyataan yang 

digunakan dalam mengukur indikator ketepatan waktu yaitu, Saya dapat 

mempergunakan waktu semaksimal mungkin dalam bekerja, dan Saya 

tidak menunda pekerjaan yang telah diberikan atasan kepada saya. 

Tabel 4.12. 

Indikator Ketepatan Waktu Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Indikator Angket 
Deskripsi 

Statistik 

Pilihan Jawaban 
Total 

STS TS CS S SS 

 

Ketepatan 

Waktu 

(Timeliness) 

Item 3 
Frekuensi 0 3 10 17 0 30 

Persentase (%) 0 10 33,3 56,7 0 100 

Item 4 
Frekuensi 0 2 11 16 1 30 

Persentase (%) 0 6,7 36,7 53,3 3,3 100 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

(angket) yang dianalisis dengan menggunakan SPSS for Windows versi 18, 

indikator ketepatan waktu terdiri dari 2 item pernyataan. Secara mayoritas 

dari 2 item pernyataan kuesioner (angket) tersebut adalah 30 responden 

menyatakan setuju. 

Untuk pernyataan item 3 tentang Saya dapat mempergunakan waktu 

semaksimal mungkin dalam bekerja, mayoritas responden menyatakan 
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setuju. Adapun responden yang menjawab setuju sebanyak 17 responden 

(56,7%), responden yang menjawab cukup setuju sebanyak 10 responden 

(33,3%), dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 responden (10%). 

Maka secara umum dapat dilihat karyawan PT. Al-Ijarah Indonesia 

Finance Lampung cenderung menyatakan setuju bahwa Saya dapat 

mempergunakan waktu semaksimal mungkin dalam bekerja. 

Untuk pernyataan item 4 tentang Saya tidak menunda pekerjaan 

yang telah diberikan atasan kepada saya, yakni mayoritas responden 

menyatakan setuju. Adapun responden yang menjawab sangat setuju yaitu 

sebanyak 1 responden (3,3%), responden yang menjawab setuju sebanyak 

16 responden (53,3%), responden yang menjawab cukup setuju sebanyak 

11 responden (36,7%) dan responden yang menjawab tidak setuju 2 

responden (6,7%). Maka dapat dilihat karyawan PT. Al-Ijarah Indonesia 

Finance Lampung cenderung menyatakan setuju bahwa Saya tidak 

menunda pekerjaan yang telah diberikan atasan kepada saya. 

d. Efektivitas Biaya (Cost Effectiveness) 

Efektivitas Biaya adalah indikator yang keempat dari variabel 

kinerja karyawan. Pada penelitian ini terdapat 3 item pernyataan yang 

digunakan dalam mengukur indikator efektivitas biaya yaitu, Saya bekerja 

sesuai dengan apa yang diperintahkan pimpinan, Saya mengikuti perintah 

pimpinan dengan penuh rasa hormat, dan Saya bekerja sesuai dengan 

pedoman dan standard prosedur tujuan perusahaan. 
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Tabel 4.13. 

Indikator Efektivitas Biaya Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Indikator Angket 
Deskripsi 

Statistik 

Pilihan Jawaban 
Total 

STS TS CS S SS 

 

 

Efektivitas 

Biaya 

(Cost 

Effectiveness) 

Item 5 
Frekuensi 1 1 12 16 0 30 

Persentase (%) 3,3 3,3 40 53,4 0 100 

Item 6 
Frekuensi 0 2 12 14 2 30 

Persentase (%) 0 6,7 40 46,6 6,7 100 

Item 7 
Frekuensi 0 1 12 17 0 30 

Persentase (%) 0 3,3 40 56,7 0 100 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

(angket) yang dianalisis dengan menggunakan SPSS for Windows versi 18, 

indikator efektivitas biaya terdiri dari 3 item pernyataan. Secara mayoritas 

dari 3 item pernyataan kuesioner (angket) tersebut adalah 30 responden 

menyatakan setuju. 

Untuk pernyataan item 5 tentang Saya bekerja sesuai dengan apa 

yang diperintahkan pimpinan, mayoritas responden menyatakan setuju. 

Adapun responden yang menjawab setuju sebanyak 16 responden 

(53,4%), responden yang menjawab cukup setuju sebanyak 12 responden 

(40%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden (3,3%) dan 

yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (3,3%). Maka 

secara umum dapat dilihat karyawan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance 

Lampung cenderung menyatakan setuju bahwa Saya bekerja sesuai 

dengan apa yang diperintahkan pimpinan. 
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Untuk pernyataan item 6 tentang Saya mengikuti perintah pimpinan 

dengan penuh rasa hormat, yakni mayoritas responden menyatakan setuju. 

Adapun responden yang menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 2 

responden (6,7%), responden yang menjawab setuju sebanyak 14 

responden (46,6%), responden yang menjawab cukup setuju sebanyak 12 

responden (40%), dan responden yang menjawab tidak setuju 2 responden 

(6,7%). Maka dapat dilihat bahwa karyawan PT. Al-Ijarah Indonesia 

Finance Lampung cenderung menyatakan setuju bahwa Saya mengikuti 

perintah pimpinan dengan penuh rasa hormat. 

Sedangkan untuk pernyataan item 7 tentang Saya bekerja sesuai 

dengan pedoman dan standard prosedur tujuan perusahaan, mayoritas 

responden menyatakan setuju. Adapun responden yang menjawab setuju 

adalah sebanyak 17 responden (56,7%), responden yang menjawab cukup 

setuju 12 responden (40%) dan responden yang menjawab tidak setuju 

adalah 1 responden (3,3%). Maka secara umum dapat dilihat bahwa 

karyawan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung cenderung 

menyatakan setuju tentang pernyataan Saya bekerja sesuai dengan 

pedoman dan standard prosedur tujuan perusahaan. 

e. Kemandirian 

Kemandirian adalah indikator yang kelima dari variabel kinerja 

karyawan. Pada penelitian ini terdapat 3 item pernyataan yang digunakan 

dalam mengukur indikator kemandirian yaitu, Saya mengerjakan semua 
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yang menjadi tanggung jawab saya walaupun pimpinan tidak ada di 

kantor, Saya bersedia menyelesaikan masalah pekerjaan tanpa diperintah, 

dan Saya mampu mengerjakan semua pekerjaan diluar tanggung jawab 

saya. 

Tabel 4.14. 

Indikator Kemandirian Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Indikator Angket 
Deskripsi 

Statistik 

Pilihan Jawaban 
Total 

STS TS CS S SS 

 

 

Kemandirian 

Item 8 
Frekuensi 0 0 10 19 1 30 

Persentase (%) 0 0 33,3 63,4 3,3 100 

Item 9 
Frekuensi 1 3 9 15 2 30 

Persentase (%) 3,3 10 30 50 6,7 100 

Item 10 
Frekuensi 0 5 15 9 1 30 

Persentase (%) 0 16,7 50 30 3,3 100 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

(angket) yang dianalisis dengan menggunakan SPSS for Windows versi 18, 

indikator kemandirian terdiri dari 3 item pernyataan. Secara mayoritas dari 

3 item pernyataan kuesioner (angket) tersebut adalah 30 responden 

menyatakan setuju. 

Untuk pernyataan item 8 tentang Saya mengerjakan semua yang 

menjadi tanggung jawab saya walaupun pimpinan tidak ada di kantor, 

mayoritas responden menyatakan setuju. Adapun responden yang 

menjawab sangat setuju sebanyak 1 responden (3,3%), responden yang 

menjawab setuju sebanyak 19 responden (63,4%), dan yang menjawab 
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cukup setuju sebanyak 10 responden (33,3%). Maka secara umum dapat 

dilihat karyawan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung cenderung 

menyatakan setuju bahwa Saya mengerjakan semua yang menjadi 

tanggung jawab saya walaupun pimpinan tidak ada di kantor. 

Untuk pernyataan item 9 tentang Saya bersedia menyelesaikan 

masalah pekerjaan tanpa diperintah, yaitu mayoritas responden 

menyatakan setuju. Adapun responden yang menjawab  sangat setuju 

yaitu sebanyak 2 responden (6,7%), responden yang menjawab setuju 

sebanyak 15 responden (50%), responden yang menjawab cukup setuju 

sebanyak 9 responden (30%), responden yang menjawab tidak setuju 3 

responden (10%), dan responden yang menjawab sangat tidak setuju 1 

responden (3,3%). Maka dapat dilihat bahwa karyawan PT. Al-Ijarah 

Indonesia Finance Lampung cenderung menyatakan setuju, bahwa Saya 

bersedia menyelesaikan masalah pekerjaan tanpa diperintah. 

Kemudian untuk pernyataan item 10 tentang Saya mampu 

mengerjakan semua pekerjaan diluar tanggung jawab saya, mayoritas 

responden menyatakan cukup setuju. Adapun responden yang menjawab 

sangat setuju adalah sebanyak 1 responden (3,3%), responden yang 

menjawab setuju 9 responden (30%), responden yang menjawab cukup 

setuju adalah 15 responden (50%) dan responden yang menjawab tidak 

setuju sebanyak 5 responden (16,7). Maka secara umum dapat dilihat 

bahwa karyawan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung cenderung 
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menyatakan cukup setuju tentang pernyataan Saya mampu mengerjakan 

semua pekerjaan diluar tanggungjawab saya. 

f. Teknik Analisis Data dan Pembahasan Hipotesis 

1. Uji Validitas dan Reabilitas 

a. Uji Validitas  

Berikut hasil uji validitas variabel-variabel penelitian sebagai 

berikut:  

1) Hasil Uji Validitas Kuesioner Gaya Kepemimpinan (X) 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan SPPS for 

Windows versi 18 diperoleh hasil uji validitas tiap-tiap pernyataan 

tentang variabel gaya kepemimpinan (X) yang terdiri dari 10 

pernyataan dalam kuesioner (angket) penelitian diperoleh nilai rhitung 

lebih besar dari rtabel  (0,361) sehingga dapat dinyatakan bahwa semua 

pernyataan variabel gaya kepemimpinan (X) dalam penelitian ini 

adalah “Valid”. Dapat dikatakan valid karena nilai rhitung lebih besar 

dari rtabel  dimana nilai signifikan 0,05 (5%), df = n-2 dengan n=30 

sehingga nilai rtabel  adalah sebesar 0,361. 

Terlihat dari butir pernyataan 1, memiliki nilai rhitung  sebesar 

0,681 sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,681>0,361 dan dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan 1 dinyatakan valid. 
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Begitu pula pernyataan 2, memiliki nilai rhitung sebesar 0,415 

sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,415>0,361 dan pernyataan 2 

dapat dinyatakan valid. 

Terlihat dari butir pernyataan 3, memiliki nilai rhitung  sebesar 

0,526 sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,526>0,361 dan dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan 3 dinyatakan valid.  

Butir pernyataan 4, memiliki nilai rhitung  sebesar 0,709 

sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,709>0,361 dan dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan 4 dinyatakan valid. 

Butir pernyataan 5, memiliki nilai rhitung  sebesar 0,474 

sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,474>0,361 dan dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan 5 dinyatakan valid. 

Terlihat dari butir pernyataan 6, memiliki nilai rhitung sebesar 

0,608 sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,608>0,361 dan dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan 6 dinyatakan valid. 

Terlihat dari butir pernyataan 7, memiliki nilai rhitung  sebesar 

0,519 sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,519>0,361 dan dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan 7 dinyatakan valid. 

Terlihat pula dari butir pernyataan 8, memiliki nilai rhitung  

sebesar 0,590 sedangkan rtabel  sebesar 0,361 maka 0,590>0,361 dan 

dapat dinyatakan bahwa pernyataan 8 dinyatakan valid. 
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Terlihat dari butir pernyataan 9, memiliki nilai rhitung  sebesar 

0,622 sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,622>0,361 dan dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan 9 dinyatakan valid. 

Dari butir pernyataan 10, memiliki nilai rhitung sebesar 0,552 

sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,552>0,361 dan dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan 10 dinyatakan valid. 

2) Hasil Uji Validitas Kuesioner Kinerja Karyawan (Y) 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan SPPS for 

Windows versi 18 diperoleh hasil uji validitas tiap-tiap pernyataan 

tentang variabel kinerja karyawan (Y) yang terdiri dari 10 pernyataan 

dalam kuesioner (angket) penelitian diperoleh nilai rhitung lebih besar 

dari rtabel (0,361) sehingga dapat dinyatakan bahwa semua pernyataan 

variabel kinerja karyawan (Y) dalam penelitian ini adalah “Valid”. 

Dapat dikatakan valid karena nilai rhitung lebih besar dari rtabel  dimana 

nilai signifikan 0,05 (5%), df = n-2 dengan n=30 sehingga nilai rtabel  

adalah sebesar 0,361. 

Terlihat dari butir pernyataan 1, memiliki nilai rhitung sebesar 

0,471 sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,471>0,361 dan dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan 1 dinyatakan valid. 
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Begitu pula pernyataan 2, memiliki nilai rhitung sebesar 0,519 

sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,519>0,361 dan pernyataan 2 

dapat dinyatakan valid. 

Terlihat dari butir pernyataan 3, memiliki nilai rhitung sebesar 

0,563 sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,563>0,361 dan dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan 3 dinyatakan valid.  

Butir pernyataan 4, memiliki nilai rhitung  sebesar 0,443 

sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,443>0,361 dan dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan 4 dinyatakan valid. 

Butir pernyataan 5, memiliki nilai rhitung  sebesar 0,682 

sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,682>0,361 dan dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan 5 dinyatakan valid. 

Terlihat dari butir pernyataan 6, memiliki nilai rhitung sebesar 

0,584 sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,584>0,361 dan dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan 6 dinyatakan valid. 

Terlihat dari butir pernyataan 7, memiliki nilai rhitung  sebesar 

0,678 sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,678>0,361 dan dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan 7 dinyatakan valid. 

Terlihat pula dari butir pernyataan 8, memiliki nilai rhitung  

sebesar 0,462 sedangkan rtabel  sebesar 0,361 maka 0,462>0,361 dan 

dapat dinyatakan bahwa pernyataan 8 dinyatakan valid. 
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Terlihat dari butir pernyataan 9, memiliki nilai rhitung  sebesar 

0,600 sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,600>0,361 dan dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan 9 dinyatakan valid. 

Dari butir pernyataan 10, memiliki nilai rhitung sebesar 0,424 

sedangkan rtabel sebesar 0,361 maka 0,424>0,361 dan dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan 10 dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan SPPS for 

Windows versi 18 diperoleh hasil uji reliabilitas dari variabel gaya 

kepemimpinan (X) adalah 0,718 > 0,60  dari 10 item pernyataan pada 

kuesioner (angket) yang diberikan kepada responden, maka dapat 

disimpulkan bahwa dari setiap indikator pernyataan adalah reliabel atau 

stabil dari waktu ke waktu. 

Kemudian untuk variabel kinerja karyawan (Y), berdasarkan 

hasil pengolahan data dengan bantuan SPPS for Windows versi 18 

diperoleh hasil uji reliabilitas adalah 0,730 > 0,60  dari 10 item 

pernyataan pada kuesioner (angket) yang diberikan kepada responden, 

maka dapat disimpulkan bahwa dari setiap indikator pernyataan adalah 

reliabel atau stabil dari waktu ke waktu. 
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2. Pembahasan Hipotesis 

a. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

gaya kepemimpinan (X) terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. Al-Ijarah 

Indonesia Finance Lampung. Perhitungan statistik analisis regresi 

sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan bantuan program komputer SPSS for Windows versi 18. 

Hasil analisis regresi sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.15 

Hasil Analisis Regresi Sederhana 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig.                                B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13,787 4,215  3,271 ,003 

Gaya Kepemimpinan (X) ,609 ,120 ,691 5,055 ,000 

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN (Y) 

Sumber : Data diolah, 2017. 

 

Dari tabel tersebut pada kolom B, tercantum nilai konstanta dan 

nilai koefisien regresi sederhana untuk variabel bebas. Berdasarkan nilai 

tersebut maka dapat ditentukan nilai regresi sederhana dinyatakan dalam 

persamaan sebagai berikut : 

Y = 13,787 + 0,609X + et 

dari persamaan tersebut, hasil persamaan regresi sederhana berarti bahwa : 
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1) Konstanta sebesar 13,787 jika variabel gaya kepemimpinan 

diasumsikan tetap, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 

13,787. 

2) Nilai koefisien regresi untuk variabel gaya kepemimpinan (X) pada 

persamaan regresi menunjukkan nilai positif 0,609, dapat diartikan 

bahwa jika variabel gaya kepemimpinan meningkat 1% , maka kinerja 

karyawan akan meningkat sebesar 6,09%. 

3) Dari hasil pengujian koefisien regresi diperoleh kesimpulan bahwa 

gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

karyawan. 

b. Pengujian Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pengujian koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel bebas memiliki pengaruh terhadap 

variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai R 

square. Untuk mengetahui nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada 

tabel  berikut ini: 

Tabel 4.16 

Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 1 ,691
a
 ,477 ,458 2,793 

a. Predictors: (Constant), GAYA KEPEMIMPINAN (X) 

b. Sumber : Data diolah, 2017. 
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Berdasarkan tabel di atas, didapat nilai koefisien (R) = 0,691 yang 

berarti bahwa hubungan antara gaya kepemimpinan mempunyai hubungan 

yang kuat terhadap kinerja karyawan yaitu 69,1%. Sedangkan nilai 

koefisien determinasi atau KP = 0,447 (R
2
 x 100%) artinya variabel gaya 

kepemimpinan memberikan kontribusi terhadap variabel kinerja karyawan 

(Y) sebesar 44,7%. Sedangkan sisanya 55,3% dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar variabel bebas dalam penelitian ini. 

c. Uji t 

Untuk menguji keberartian model regresi untuk variabel dapat 

diperoleh dengan menggunakan uji t. Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah model regresi pada gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Berikut akan dijelaskan pengujian variabel. 

Perhitungan statistik dalam uji t secara parsial yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer 

SPSS for Windows versi 18. Selanjutnya hasil uji t dijelaskan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13,787 4,215  3,271 ,003 

  Gaya Kepemimpinan (X) ,609 ,120 ,691 5,055 ,000 

a.Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN (Y) 

Sumber : Data diolah, 2017. 
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Intrepretasi : 

1. Perumusan Hipotesis  

Ho : b1 = 0 =   Gaya Kepemimpinan tidak mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel terikat (Kinerja 

Karyawan). 

Ha : b1 ≠ 0 = Gaya Kepemimpinan mempunyai pengaruh positif dan  

signifikan terhadap variabel terikat (Kinerja Karyawan). 

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil pengujian variabel gaya 

kepemimpinan menunjukkan nilai thitung sebesar 5,055 > ttabel yaitu sebesar 

1,7 dengan taraf signifikan 0,000. Taraf signifikan tersebut lebih kecil dari 

0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak Ho dan 

menerima Ha. Dengan demikian dapat berarti hipotesis “Gaya 

Kepemimpinan secara positif berpengaruh langsung dan signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan” diterima. 

Jadi, teori menurut Kartini Kartono yaitu hampir tidak ada 

keraguan bahwa gaya kepemimpinan dengan indikator sifat, kebiasaan, 

tempramen, watak dan kepribadian sangat berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, setelah penulis melakukan penelitian pada PT. AL-Ijarah 

Indonesia Finance Lampung yaitu benar dan dapat diterima. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung, maka dapat diperoleh 

kesimpulan gaya kepemimpinan secara positif berpengaruh langsung terhadap 

kinerja karyawan. Kesimpulan tersebut ditunjukkan oleh temuan hasil analisis 

sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh dari gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan PT. 

Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung terhadap kinerja karyawan, hal ini 

dapat dilihat dengan signifikansi α=0,05 dengan hasil uji t=5,055 dan 

signifikansinya < 0,05 (0,000<0,05), artinya hipotesis dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan secara positif berpengaruh langsung terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di 

atas, maka penulis ingin menyampaikan saran yang kiranya bermanfaat yang 
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diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan pada PT. Al-Ijarah Indonesia 

Finance Lampung. Adapun saran yang diberikan bagi perusahaan adalah: 

1. Kinerja karyawan akan meningkat apabila pemimpin memberikan ruang 

kepada bawahan untuk mengambil inisiatif dalam mengambil keputusan. 

Sehingga karyawan akan terus termotivasi dan bekerja lebih optimal. Dengan 

demikian kinerja karyawan akan meningkat apabila pemimpin mampu 

bekerjasama dengan baik terhadap bawahannya yaitu dengan memberi ruang 

bagi karyawannya untuk mengambil inisiatif dalam mengambil suatu 

keputusan meskipun masih dalam pengawasan pimpinan. 

2. PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung harus mampu mengembangkan 

dan mempertahankan kinerja karyawan yang sudah baik ini agar segala target 

dan tujuan perusahaan mampu dicapai secara maksimal. 

3. PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung harus mampu menerapkan gaya 

kepemimpinan yang lebih efektif lagi agar kinerja karyawan terus meningkat, 

dan kadar kerjasama antara pimpinan dan bawahan juga harus lebih di 

optimalkan lagi demi tercapainya tujuan perusahaan dengan maksimal. 
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Lampiran 1  

 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PADA PT. AL-IJARAH INDONESIA FINANCE LAMPUNG 

 

 

I. Identitas Responden 

Nama Responden  : ………………………………….. 

Usia    : ……….Tahun. 

Jenis Kelamin   : Laki-laki/Perempuan. (coret yang tidak perlu) 

Pendidikan Terakhir : …………………………………..  

Masa Kerja   : ………………………………….. 

Jabatan   : ………………………………….. 

 

II. Petunjuk Pengisian 

1. Berilah tanda checklist (  ) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia 

sesuai dengan pendapat anda alami sebagai tenaga kerja pada komponen-

komponen variabel. Masing-masing pilihan jawaban memiliki makna 

sebagaiberikut: 

SS = Apabila jawaban tersebut menurut anda sangat setuju. 

S = Apabila jawaban tersebut menurut anda setuju. 

CS  = Apabila jawaban tersebut menurut anda cukup setuju. 

TS  = Apabila jawaban tersebut menurut anda tidak setuju. 

STS  = Apabila jawaban tersebut menurut anda sangat tidak setuju. 

2. Diharapkan untuk tidak menjawab lebih dari satu pilihan jawaban. 

3. Atas partisipasi anda, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

 



1. Variabel Gaya Kepemimpinan (X) 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

1. Pimpinan saya dengan senang hati 

menerima saran saya 

     

2. Pimpinan saya mengganggap 

keputusan yang dibuatnya sebagai 

keputusan mutlak yang harus 

dilakukan. 

     

3. Pimpinan saya selalu memberikan 

bonus jika saya mampu menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik. 

     

4. Pimpinan saya selalu memberikan 

perhatian lebih serta bersifat 

melindungi kepada semua karyawan 

     

5. Pimpinan saya selalu mendukung 

usaha-usaha karyawan dalam 

menyelesaikan tugas. 

     

6. Pimpinan saya peduli dengan masalah-

masalah yang menghambat kinerja 

saya sehingga ia siap untuk 

memberikan motivasi pada saya agar 

kembali fokus dalam bekerja. 

     

7. Pimpinan tidak memberi ruang pada 

saya untuk mengambil inisiatif dalam 

mengambil keputusan. 

     

8. Pimpinan saya selalu menjelaskan 

keputusan yang akan ditetapkannya 

untuk perusahaan . 

     

9. Pimpinan  selalu mengawasi kerja 

seluruh karyawan. 

     

10. Pimpinan saya menganggap saya 

sebagai partner dalam bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



2. Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

1. Kualitas hasil pekerjaan yang diselesaikan 

sudah sesuai dengan standar yang ada. 

     

2. Semua pekerjaan yang diselesaikan sudah 
sesuai dengan target yang ditentukan oleh 
perusahaan. 

     

3. Saya dapat mempergunakan waktu 
semaksimal mungkin dalam bekerja. 

     

4. Saya tidak menunda pekerjaan yang telah 

diberikan atasan kepada saya. 

     

5. Saya bekerja sesuai dengan apa yang 
diperintahkan pimpinan. 

     

6. Saya mengikuti perintah pimpinan dengan 
penuh rasa hormat. 

     

7. Saya bekerja sesuai dengan pedoman dan 
standar prosedur tujuan perusahaan. 

     

8. Saya mengerjakan semua yang menjadi 
tanggung jawab saya walaupun pimpinan 
tidak ada di kantor. 

     

9. Saya bersedia menyelesaikan masalah 
pekerjaan tanpa diperintah.  

     

10. Saya mampu mengerjakan semua pekerjaan 
diluar tanggung jawab saya. 

     

 

 



Lampiran 2 

Rekapitulasi Tanggapan Responden atas Variabel Gaya Kepemimpinan 

No. Res 

Gaya Kepemimpinan 

X 

GK1 GK2 GK3 GK4  GK5 GK6 GK7 GK8 GK9 GK10 

1 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 32 

2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 34 

3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 37 

5 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 34 

6 2 4 2 3 4 3 2 3 3 3 29 

7 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 37 

8 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 39 

9 3 3 3 2 3 2 1 3 3 4 27 

10 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 45 

11 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 35 

12 3 2 3 2 4 3 2 4 3 3 29 

13 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 36 

14 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 34 

15 3 3 4 3 4 4 `2 4 4 4 33 

16 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 31 

17 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 31 

18 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 35 

19 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 

20 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 38 

21 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 27 

22 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 35 

23 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 36 

24 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 34 

25 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 40 

26 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 37 

27 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 36 

28 3 3 3 3 4 4 4 4 5 3 36 

29 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 

30 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 27 

Total  95 99 101 103 111 108 90 113 110 105 1042 

 



Lampiran 3 

Rekapitulasi Tanggapan Responden atas Variabel Kinerja Karyawan  

No. Res 

Kinerja Karyawan 

Y 

KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9 KK10 

1 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 36 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 38 

3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 39 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 36 

5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 36 

6 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 37 

7 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 34 

8 4 3 2 4 2 3 3 3 4 3 31 

9 3 3 3 3 1 2 3 4 2 3 27 

10 4 4 4 4 4 5 4 3 4 2 38 

11 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 40 

12 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 31 

13 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 37 

14 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 35 

15 4 2 3 4 2 3 4 3 4 3 32 

16 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 32 

17 3 4 4 3 3 2 3 3 1 3 29 

18 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 34 

19 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 38 

20 5 3 4 4 3 3 4 4 5 3 38 

21 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 28 

22 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 33 

23 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 33 

24 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38 

25 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 41 

26 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 35 

27 3 4 4 5 3 3 4 5 3 3 37 

28 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 35 

29 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 

30 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 29 

Total 109 105 102 107 101 105 108 109 104 98 1048 



Lampiran 6 

 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Gaya Kepemimpinan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

 Alpha N of Items 

,718 10 

 

Variabel Kinerja Karyawan 

Reliability Statistics 

Cronbach's  

Alpha N of Items 

,730 10 

 

Regresi Sederhana 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13,787 4,215  3,271 ,003 

Gaya Kepemimpinan (X) ,609 ,120 ,691 5,055 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

 

Koefisien Determinasi 

 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

 Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e
n

s

i

o
n

0 

1 ,691a ,477 ,458 2,793 

a. Predictors: (Constant), GAYA KEPEMIMPINAN (X) 

 

 

Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1    (Constant) 13,787 4,215  3,271 ,003 

   GAYA KEPEMIMPINAN (X) ,609 ,120 ,691 5,055 ,000 

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summary 
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TABEL R STATISTIKA 

  

 

DF = n-2 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 

r 0,005 r 0,05 r 0,025 r 0,01 r 0,001 

1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999 1.0000 

2 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900 0.9990 

3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587 0.9911 

4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172 0.9741 

5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745 0.9509 

6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343 0.9249 

7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 0.8983 

8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 0.8721 

9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348 0.8470 

10 0.4973 0.5760 0.6581 0.7079 0.8233 

11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835 0.8010 

12 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614 0.7800 

13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411 0.7604 

14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226 0.7419 

15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055 0.7247 

16 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897 0.7084 

17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751 0.6932 

18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614 0.6788 

19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487 0.6652 

20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368 0.6524 

21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256 0.6402 

22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151 0.6287 

23 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052 0.6178 



24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958 0.6074 

25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869 0.5974 

26 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785 0.5880 

27 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705 0.5790 

28 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629 0.5703 

29 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556 0.5620 

30 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487 0.5541 

31 0.2913 0.3440 0.4032 0.4421 0.5465 

32 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357 0.5392 

33 0.2826 0.3338 0.3916 0.4296 0.5322 

34 0.2785 0.3291 0.3862 0.4238 0.5254 

35 0.2746 0.3246 0.3810 0.4182 0.5189 

36 0.2709 0.3202 0.3760 0.4128 0.5126 

37 0.2673 0.3160 0.3712 0.4076 0.5066 

38 0.2638 0.3120 0.3665 0.4026 0.5007 

39 0.2605 0.3081 0.3621 0.3978 0.4950 

40 0.2573 0.3044 0.3578 0.3932 0.4896 

41 0.2542 0.3008 0.3536 0.3887 0.4843 

42 0.2512 0.2973 0.3496 0.3843 0.4791 

43 0.2483 0.2940 0.3457 0.3801 0.4742 

44 0.2455 0.2907 0.3420 0.3761 0.4694 

45 0.2429 0.2876 0.3384 0.3721 0.4647 

46 0.2403 0.2845 0.3348 0.3683 0.4601 

47 0.2377 0.2816 0.3314 0.3646 0.4557 

48 0.2353 0.2787 0.3281 0.3610 0.4514 

49 0.2329 0.2759 0.3249 0.3575 0.4473 

50 0.2306 0.2732 0.3218 0.3542 0.4432 



51 0.2284 0.2706 0.3188 0.3509 0.4393 

52 0.2262 0.2681 0.3158 0.3477 0.4354 

53 0.2241 0.2656 0.3129 0.3445 0.4317 

54 0.2221 0.2632 0.3102 0.3415 0.4280 

55 0.2201 0.2609 0.3074 0.3385 0.4244 

56 0.2181 0.2586 0.3048 0.3357 0.4210 

57 0.2162 0.2564 0.3022 0.3328 0.4176 

58 0.2144 0.2542 0.2997 0.3301 0.4143 

59 0.2126 0.2521 0.2972 0.3274 0.4110 

60 0.2108 0.2500 0.2948 0.3248 0.4079 

61 0.2091 0.2480 0.2925 0.3223 0.4048 

62 0.2075 0.2461 0.2902 0.3198 0.4018 

63 0.2058 0.2441 0.2880 0.3173 0.3988 

64 0.2042 0.2423 0.2858 0.3150 0.3959 

65 0.2027 0.2404 0.2837 0.3126 0.3931 

66 0.2012 0.2387 0.2816 0.3104 0.3903 

67 0.1997 0.2369 0.2796 0.3081 0.3876 

68 0.1982 0.2352 0.2776 0.3060 0.3850 

69 0.1968 0.2335 0.2756 0.3038 0.3823 

70 0.1954 0.2319 0.2737 0.3017 0.3798 

71 0.1940 0.2303 0.2718 0.2997 0.3773 

72 0.1927 0.2287 0.2700 0.2977 0.3748 

73 0.1914 0.2272 0.2682 0.2957 0.3724 

74 0.1901 0.2257 0.2664 0.2938 0.3701 

75 0.1888 0.2242 0.2647 0.2919 0.3678 

76 0.1876 0.2227 0.2630 0.2900 0.3655 

77 0.1864 0.2213 0.2613 0.2882 0.3633 



78 0.1852 0.2199 0.2597 0.2864 0.3611 

79 0.1841 0.2185 0.2581 0.2847 0.3589 

80 0.1829 0.2172 0.2565 0.2830 0.3568 

81 0.1818 0.2159 0.2550 0.2813 0.3547 

82 0.1807 0.2146 0.2535 0.2796 0.3527 

83 0.1796 0.2133 0.2520 0.2780 0.3507 

84 0.1786 0.2120 0.2505 0.2764 0.3487 

85 0.1775 0.2108 0.2491 0.2748 0.3468 

86 0.1765 0.2096 0.2477 0.2732 0.3449 

87 0.1755 0.2084 0.2463 0.2717 0.3430 

88 0.1745 0.2072 0.2449 0.2702 0.3412 

89 0.1735 0.2061 0.2435 0.2687 0.3393 

90 0.1726 0.2050 0.2422 0.2673 0.3375 

91 0.1716 0.2039 0.2409 0.2659 0.3358 

92 0.1707 0.2028 0.2396 0.2645 0.3341 

93 0.1698 0.2017 0.2384 0.2631 0.3323 

94 0.1689 0.2006 0.2371 0.2617 0.3307 

95 0.1680 0.1996 0.2359 0.2604 0.3290 

96 0.1671 0.1986 0.2347 0.2591 0.3274 

97 0.1663 0.1975 0.2335 0.2578 0.3258 

98 0.1654 0.1966 0.2324 0.2565 0.3242 

99 0.1646 0.1956 0.2312 0.2552 0.3226 

100 0.1638 0.1946 0.2301 0.2540 0.3211 

Sumber: www.rumushitung.com       

 

 

 

 

http://www.rumushitung.com/
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Tabel t Statistika 

     

        d.f. TINGKAT SIGNIFIKANSI 

dua sisi 20% 10% 5% 2% 1% 0.2% 0.1% 

satu sisi 10% 5% 2.5% 1% 0.5% 0.1% 0.05% 

1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 318.309 636.619 

2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.327 31.599 

3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.215 12.924 

4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 8.610 

5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.893 6.869 

6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208 5.959 

7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785 5.408 

8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501 5.041 

9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297 4.781 

10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144 4.587 

11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.025 4.437 

12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930 4.318 

13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852 4.221 

14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787 4.140 

15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733 4.073 

16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686 4.015 

17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646 3.965 

18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.610 3.922 

19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.579 3.883 

20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552 3.850 

21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527 3.819 

22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.505 3.792 

23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.485 3.768 

24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.467 3.745 

25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.450 3.725 

26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.435 3.707 

27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.421 3.690 

28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.408 3.674 

29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.396 3.659 



30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.385 3.646 

31 1.309 1.696 2.040 2.453 2.744 3.375 3.633 

32 1.309 1.694 2.037 2.449 2.738 3.365 3.622 

33 1.308 1.692 2.035 2.445 2.733 3.356 3.611 

34 1.307 1.691 2.032 2.441 2.728 3.348 3.601 

35 1.306 1.690 2.030 2.438 2.724 3.340 3.591 

36 1.306 1.688 2.028 2.434 2.719 3.333 3.582 

37 1.305 1.687 2.026 2.431 2.715 3.326 3.574 

38 1.304 1.686 2.024 2.429 2.712 3.319 3.566 

39 1.304 1.685 2.023 2.426 2.708 3.313 3.558 

40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.307 3.551 

41 1.303 1.683 2.020 2.421 2.701 3.301 3.544 

42 1.302 1.682 2.018 2.418 2.698 3.296 3.538 

43 1.302 1.681 2.017 2.416 2.695 3.291 3.532 

44 1.301 1.680 2.015 2.414 2.692 3.286 3.526 

45 1.301 1.679 2.014 2.412 2.690 3.281 3.520 

46 1.300 1.679 2.013 2.410 2.687 3.277 3.515 

47 1.300 1.678 2.012 2.408 2.685 3.273 3.510 

48 1.299 1.677 2.011 2.407 2.682 3.269 3.505 

49 1.299 1.677 2.010 2.405 2.680 3.265 3.500 

50 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678 3.261 3.496 

51 1.298 1.675 2.008 2.402 2.676 3.258 3.492 

52 1.298 1.675 2.007 2.400 2.674 3.255 3.488 

53 1.298 1.674 2.006 2.399 2.672 3.251 3.484 

54 1.297 1.674 2.005 2.397 2.670 3.248 3.480 

55 1.297 1.673 2.004 2.396 2.668 3.245 3.476 

56 1.297 1.673 2.003 2.395 2.667 3.242 3.473 

57 1.297 1.672 2.002 2.394 2.665 3.239 3.470 

58 1.296 1.672 2.002 2.392 2.663 3.237 3.466 

59 1.296 1.671 2.001 2.391 2.662 3.234 3.463 

60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.232 3.460 

61 1.296 1.670 2.000 2.389 2.659 3.229 3.457 

62 1.295 1.670 1.999 2.388 2.657 3.227 3.454 

63 1.295 1.669 1.998 2.387 2.656 3.225 3.452 

64 1.295 1.669 1.998 2.386 2.655 3.223 3.449 

65 1.295 1.669 1.997 2.385 2.654 3.220 3.447 



66 1.295 1.668 1.997 2.384 2.652 3.218 3.444 

67 1.294 1.668 1.996 2.383 2.651 3.216 3.442 

68 1.294 1.668 1.995 2.382 2.650 3.214 3.439 

69 1.294 1.667 1.995 2.382 2.649 3.213 3.437 

70 1.294 1.667 1.994 2.381 2.648 3.211 3.435 

71 1.294 1.667 1.994 2.380 2.647 3.209 3.433 

72 1.293 1.666 1.993 2.379 2.646 3.207 3.431 

73 1.293 1.666 1.993 2.379 2.645 3.206 3.429 

74 1.293 1.666 1.993 2.378 2.644 3.204 3.427 

75 1.293 1.665 1.992 2.377 2.643 3.202 3.425 

76 1.293 1.665 1.992 2.376 2.642 3.201 3.423 

77 1.293 1.665 1.991 2.376 2.641 3.199 3.421 

78 1.292 1.665 1.991 2.375 2.640 3.198 3.420 

79 1.292 1.664 1.990 2.374 2.640 3.197 3.418 

80 1.292 1.664 1.990 2.374 2.639 3.195 3.416 

81 1.292 1.664 1.990 2.373 2.638 3.194 3.415 

82 1.292 1.664 1.989 2.373 2.637 3.193 3.413 

83 1.292 1.663 1.989 2.372 2.636 3.191 3.412 

84 1.292 1.663 1.989 2.372 2.636 3.190 3.410 

85 1.292 1.663 1.988 2.371 2.635 3.189 3.409 

86 1.291 1.663 1.988 2.370 2.634 3.188 3.407 

87 1.291 1.663 1.988 2.370 2.634 3.187 3.406 

88 1.291 1.662 1.987 2.369 2.633 3.185 3.405 

89 1.291 1.662 1.987 2.369 2.632 3.184 3.403 

90 1.291 1.662 1.987 2.368 2.632 3.183 3.402 

91 1.291 1.662 1.986 2.368 2.631 3.182 3.401 

92 1.291 1.662 1.986 2.368 2.630 3.181 3.399 

93 1.291 1.661 1.986 2.367 2.630 3.180 3.398 

94 1.291 1.661 1.986 2.367 2.629 3.179 3.397 

95 1.291 1.661 1.985 2.366 2.629 3.178 3.396 

96 1.290 1.661 1.985 2.366 2.628 3.177 3.395 

97 1.290 1.661 1.985 2.365 2.627 3.176 3.394 

98 1.290 1.661 1.984 2.365 2.627 3.175 3.393 

99 1.290 1.660 1.984 2.365 2.626 3.175 3.392 

100 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 3.174 3.390 
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Gambar 1. Briefing dan do’a bersama setiap pagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kegiatan kerja karyawan dan kegiatan pengisian kuesioner 



NAMA-NAMA SAMPEL 

No Nama Jabatan Agama 

1. Sutrisno Branch Manager Islam 

2. Andi Jaya Saputra Sales Supervisor Islam 

3. Syafrudin Maja Collection Section Head Islam 

4. Antoni Sinda Underwriting Officer Islam 

5. Fitra Aprinaldy Auditor Islam 

6. Zubaidi Mohammad Nawawi RI & Financing Islam 

7. Sunarko Recovery Remedial Staff Islam 

8. Imam Wahyudi Supervisor Collection Islam 

9. Nicky Fenty Wiettanty Sales Admin Islam 

10. Nur Rizky Femilya Admin Collection Islam 

11. Ratna Juwita Staff HRD Islam 

12. Febriana Lestari Casier Staff Islam 

13. Andri Pratama Credit Marketing Officer Islam 

14. Arfan Syapril Credit Marketing Officer Islam 

15. John Arafat Credit Marketing Officer Islam 

16. Solihin Santosa Credit Marketing Officer Islam 

17. Bayu Kurniawan Credit Marketing Officer Islam 

18. Lukhi Deni B Credit Marketing Officer Islam 

19. Sujarwo Credit Marketing Officer Islam 

20. Imam Mardianto Credit Marketing Officer Islam 



21. Dwi Panca Sakti Collection Field Islam 

22. Nopian Collection Field Islam 

23. Aan Afianto Collection Field Islam 

24. Rezi Maywonda Lasmilan Collection Field Islam 

25. Nur Hakim Collection Field Islam 

25. Jon Hefni Collection Field Islam 

27. Seprianto Collection Field Islam 

28. Tarmizi Collection Field Islam 

29. Andri Fernando Collection Field Islam 

30. Marwandi Jaya P Collection Field Islam 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

 



Lampiran 4 

Hasil Uji Validitas Variabel Gaya Kepemimpinan (X) 
 

Correlations 

 GK1 GK2 GK3 GK4 GK5 GK6 GK7 GK8 GK9 GK10 X 

GK1 Pearson Correlation 1 ,124 ,363
*
 ,547

**
 ,312 ,310 ,220 ,250 ,499

**
 ,384

*
 ,681

**
 

Sig. (2-tailed)  ,512 ,049 ,002 ,093 ,095 ,251 ,182 ,005 ,036 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 

GK2 Pearson Correlation ,124 1 ,051 ,277 -,032 ,227 ,217 ,107 ,074 ,108 ,415
*
 

Sig. (2-tailed) ,512  ,787 ,139 ,868 ,228 ,258 ,573 ,696 ,570 ,023 

N 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 

GK3 Pearson Correlation ,363
*
 ,051 1 ,371

*
 ,254 ,311 ,282 ,365

*
 ,364

*
 ,491

**
 ,526

**
 

Sig. (2-tailed) ,049 ,787  ,044 ,175 ,094 ,138 ,047 ,048 ,006 ,003 

N 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 

GK4 Pearson Correlation ,547
**

 ,277 ,371
*
 1 ,295 ,353 ,292 ,379

*
 ,382

*
 ,382

*
 ,709

**
 

Sig. (2-tailed) ,002 ,139 ,044 
 

,114 ,056 ,124 ,039 ,037 ,037 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 

GK5 Pearson Correlation ,312 -,032 ,254 ,295 1 ,184 ,156 ,279 ,336 ,488
**

 ,474
**

 

Sig. (2-tailed) ,093 ,868 ,175 ,114  ,331 ,419 ,136 ,070 ,006 ,008 

N 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 



GK6 Pearson Correlation ,310 ,227 ,311 ,353 ,184 1 ,418
*
 ,389

*
 ,556

**
 ,179 ,608

**
 

Sig. (2-tailed) ,095 ,228 ,094 ,056 ,331  ,024 ,034 ,001 ,343 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 

GK7 Pearson Correlation ,220 ,217 ,282 ,292 ,156 ,418
*
 1 ,352 ,286 -,025 ,519

**
 

Sig. (2-tailed) ,251 ,258 ,138 ,124 ,419 ,024  ,061 ,133 ,898 ,004 

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

GK8 Pearson Correlation ,250 ,107 ,365
*
 ,379

*
 ,279 ,389

*
 ,352 1 ,380

*
 ,451

*
 ,590

**
 

Sig. (2-tailed) ,182 ,573 ,047 ,039 ,136 ,034 ,061  ,039 ,012 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 

GK9 Pearson Correlation ,499
**

 ,074 ,364
*
 ,382

*
 ,336 ,556

**
 ,286 ,380

*
 1 ,229 ,622

**
 

Sig. (2-tailed) ,005 ,696 ,048 ,037 ,070 ,001 ,133 ,039 
 

,223 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 

GK10 Pearson Correlation ,384
*
 ,108 ,491

**
 ,382

*
 ,488

**
 ,179 -,025 ,451

*
 ,229 1 ,552

**
 

Sig. (2-tailed) ,036 ,570 ,006 ,037 ,006 ,343 ,898 ,012 ,223 
 

,002 

N 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 

X Pearson Correlation ,681
**

 ,415
*
 ,526

**
 ,709

**
 ,474

**
 ,608

**
 ,519

**
 ,590

**
 ,622

**
 ,552

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,023 ,003 ,000 ,008 ,000 ,004 ,001 ,000 ,002 
 

N 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



Lampiran 5 

Hasil Rekapitulasi Kuesioner Kinerja Karyawan 

Correlations 

 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9 KK10 Y 

KK1 Pearson Correlation 1 -,038 ,313 ,441
*
 ,239 ,098 ,154 -,089 ,365

*
 -,069 ,471

**
 

Sig. (2-tailed)  ,842 ,092 ,015 ,203 ,605 ,416 ,639 ,047 ,716 ,009 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KK2 Pearson Correlation -,038 1 ,325 -,040 ,305 ,112 ,549
**

 ,345 ,117 ,370
*
 ,519

**
 

Sig. (2-tailed) ,842  ,080 ,832 ,102 ,554 ,002 ,062 ,539 ,044 ,003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KK3 Pearson Correlation ,313 ,325 1 ,166 ,417
*
 ,070 ,390

*
 ,404

*
 ,131 -,014 ,563

**
 

Sig. (2-tailed) ,092 ,080 
 

,382 ,022 ,714 ,033 ,027 ,491 ,942 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KK4 Pearson Correlation ,441
*
 -,040 ,166 1 ,111 ,174 ,082 ,204 ,166 ,101 ,443

*
 

Sig. (2-tailed) ,015 ,832 ,382 
 

,559 ,359 ,668 ,280 ,380 ,596 ,014 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KK5 Pearson Correlation ,239 ,305 ,417
*
 ,111 1 ,671

**
 ,291 ,079 ,176 ,292 ,682

**
 

Sig. (2-tailed) ,203 ,102 ,022 ,559 
 

,000 ,119 ,677 ,352 ,117 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



KK6 Pearson Correlation ,098 ,112 ,070 ,174 ,671
**

 1 ,284 ,042 ,352 ,191 ,584
**

 

Sig. (2-tailed) ,605 ,554 ,714 ,359 ,000 
 

,128 ,824 ,056 ,311 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KK7 Pearson Correlation ,154 ,549
**

 ,390
*
 ,082 ,291 ,284 1 ,448

*
 ,487

**
 ,206 ,678

**
 

Sig. (2-tailed) ,416 ,002 ,033 ,668 ,119 ,128 
 

,013 ,006 ,275 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KK8 Pearson Correlation -,089 ,345 ,404
*
 ,204 ,079 ,042 ,448

*
 1 ,207 ,162 ,462

*
 

Sig. (2-tailed) ,639 ,062 ,027 ,280 ,677 ,824 ,013 
 

,272 ,392 ,010 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KK9 Pearson Correlation ,365
*
 ,117 ,131 ,166 ,176 ,352 ,487

**
 ,207 1 ,063 ,600

**
 

Sig. (2-tailed) ,047 ,539 ,491 ,380 ,352 ,056 ,006 ,272 
 

,741 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KK10 Pearson Correlation -,069 ,370
*
 -,014 ,101 ,292 ,191 ,206 ,162 ,063 1 ,424

*
 

Sig. (2-tailed) ,716 ,044 ,942 ,596 ,117 ,311 ,275 ,392 ,741 
 

,020 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y Pearson Correlation ,471
**

 ,519
**

 ,563
**

 ,443
*
 ,682

**
 ,584

**
 ,678

**
 ,462

*
 ,600

**
 ,424

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,009 ,003 ,001 ,014 ,000 ,001 ,000 ,010 ,000 ,020 
 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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