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ABSTRAK 

Many factors can improve the performance of employees, one of which is to streamline or 

through the aspects of leadership, in directing employees in carrying out the work needed 

leadership figure who is able to move its employees so that the goals can be accomplished 

agencies. Other factors that can increase employee performance is the motivation to work, 

increasing the motivation of employees, workers can work optimally and not solely to meet 

the needs of any 

The purpose of this study was to determine the effect of leadership and motivation to 

employees performance in PT BPR Dawn Warapastika Way Jepara East Lampung either 

partially or simultaneously. The technique of collecting data in this study is observation, 

interviews, documentation and questionnaires. The population in this study were 30 

employees. In this study the authors use qualitative and quantitative data analysis. 

In general the results of this research are as follows: 1) Leadership positive and significant 

effect on the performance of employees at PT BPR Dawn Warapastika Way Jepara Lampung 

Timur 2) Motivation of positive and significant effect on the performance of employees at PT 

BPR Dawn Warapastika Way Jepara East Lampung 3) leadership and motivation to work 

together positive and significant effect on the performance of employees at PT BPR Dawn 

Warapastika Way Jepara East Lampung. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur sebagai salah satu Bank  

yang bergerak di dunia perbankan tentunya berharap memiliki nasabah yang loyal, hal ini 

karena loyalitas nasabah akan membuat bank mampu bertahan bahkan dapat meningkatkan 

keuntungan dari bank tersebut, berbagai usaha dilakukan oleh pihak bank untuk menarik 

nasabah baru dan menjaga loyalitas dari nasabah yang sudah ada. Dalam rangka 

meningkatkan loyalitas nasabah  dan memenangkan strategi keunggulan bersaing. tentu tidak 

lepas dari peran kinerja karyawan selaku ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang 

prima kepada nasabah. Karyawan dalam suatu perusahaan mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam membentuk penilaian total kualitas pada benak konsumen, karena pada 

dasarnya karyawan merupakan ujung tombak, yang menjalankan roda perusahaan, dengaan 

kata lain karyawan merupakan sumber kunci bagi perusahaan, karena pada saat terjadi 



interaksi antara pelanggan dengan karyawan, maka kinerja perusahaan pada saat itu 

sepenuhnya ditentukan oleh kinerja karyawan tersebut 

Indikasi yang menunjukkan rendahnya kinerja karyawan adalah, masih ditemukan 

karyawan yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pekerjaan nya 

misalnya : masih ditemukan karyawan yang belum menguasai tentang pembuatan surat 

perjanjian kredit, masih ditemukan juga karyawan yang kurang memiliki pengetahuan 

tentang analisa laporan keuangan dan rekening koran karyawan kurang termotivasi dalam 

bekerja, kurang memiliki kepekaan terhadap nasabah, karyawan kurang memiliki 

keterampilan melakukan pendekatan kepada nasabah, karyawan kurang mampu memberikan 

informasi lengkap dan detil tentang produk bank kepada nasabah, karyawan kurang memiliki 

kemampuan menanamkan kepercayaan kepada nasabah masih rendah, serta diindikasikan 

juga tingkat disiplin kerja karyawan masih rendah. 

Banyak faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan, salah satunya adalah 

dengan mengefektifkan atau melalui aspek kepemimpinan, dalam mengarahkan  karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaan dibutuhkan sosok pimpinan yang mampu menggerakkan 

karyawannya sehingga tujuan instansi dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan kata 

lain karyawan dapat berkinerja lebih baik. Kepemimpinan sebuah proses dalam 

mempengaruhi dan memberikan dukungan kepada bawahan untuk melakasanakan pekerjaan 

agar berkinerja dengan baik. Dalam suatu organisasi tentu memerlukan pemimpin-pemimpin 

yang dapat memberikan kepuasan bagi karyawan atau bawahannya. Pemimpin tidak dapat 

menganggap dirinya berdiri sendiri, karena dibelakangnya ada sekelompok orang yang harus 

diurus keberadaannya. Sebuah ungkapan mulia yang mengatakan bahwa pemimpinlah yang 

bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, ungkapan 

tersebut merupakan ungkapan yang mendudukkan posisi pemimpin dalam suatu organisasi 

pada posisi terpenting 

Faktor lain yang dapat meningkatkan kinerja karyawan adalah motivasi kerja, 

meningkatnya motivasi karyawan tersebut, diharapkan karyawan dapat bekerja dengan 

seoptimal mungkin dan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saja. Begitu besar 

pengaruh motivasi dalam suatu pekerjaan, sehingga menjadi salah satu faktor yang harus di 

pertimbangkan oleh suatu lembaga untuk bisa membuat karyawan termotivasi dengan 

pekerjaannya. Motivasi adalah sebagai suatu sarana perangsang / pendorong yang diberikan 

dengan sengaja kepada para pekerja agar pada diri mereka timbul semangat yang lebih besar 

untuk berprestasi bagi organisasi, dengan adanya pemberian  motivasi diharapkan tujuan 



karyawan dapat lebih bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan sehingga pada akhirnya 

nanti diharapkan tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan observasi penulis gambaran kepemimpinan yang diterapkan atasan pada 

PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur belum berjalan efektif, hal tersebut 

terlihat dalam memberi perintah atasan kurang memberi instruksi, pengarahan yang jelas, 

atasan kurang melibatkan karyawan dalam dalam pengambilan keputusan kebijakan kantor, 

atasan kurang memotivasi bawahan dengan memberi pujian jika terdapat karyawan yang  

 berhasil  menyelesaikan  tugasnya dengan baik, atasan kurang peka jika karyawan memberi 

saran-saran dan atasan kurang kooperatif jika karyawan berkonsultasi mengenai pekerjaan 

Lebih lanjut berdasarkan observasi penulis, gambaran motivasi yang diberikan kepada 

karyawan di PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur belum optimal, 

misalnya kebutuhan fisiologis seperti tunjangan, insentif yang diberikan belum cukup 

memadai dan tidak merata pada setiap karyawan, kurangnya kesempatan pengembangan diri 

dan karir yang diberikan pimpinan untuk dapat mendorong karyawan agar lebih giat bekerja, 

kurangnya penghargaan atau aktualisasi diri yang diberikan oleh atasan terhadap bawahan 

yang berprestasi 

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka penulisan 

tesis dengan judul: “Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja  terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur” 

 

2.Perumusan Masalah 

Bedasarkan dari identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT BPR 

Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT BPR 

Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur? 

3. Apakah kepemimpinan dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung 

Timur? 

3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1 Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan pada PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur. 



2 Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur. 

3 Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Fajar 

Warapastika Way Jepara Lampung Timur 

 

B. KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS 

1. Kinerja Karyawan 

Istilah kinerja atau prestasi kerja sebenarnya berasal dari kata inggris "performance". 

Nitisemito (1992:32) mengemukakan pendapat bahwa "kinerja karyawan adalah tingkatan 

pencapaian persyaratan suatu pekerjaan oleh seorang karyawan " dan Soeprihanto (2000:22) 

menyatakan bahwa "kinerja pada dasarnya adalah hasil kerja seorang karyawan dalam 

periode tertentu yang dapat dibandingkan dengan berbagai kemungkinan dan dapat diukur 

serta dinilai. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah merupakan implementasi dari rencana 

yang telah disusun. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan, kompetensi, motivasi dan kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan 

memperlakukan sumber daya manusianya akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam 

menjalankan kinerja. 

2.  Pengukuran Kinerja (Performance Measures)  

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian (rating) 

yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan 

mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja Werther dan Davis (1996:74). 

pengukuran kinerja juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan 

kinerja sebenarnya yang terjadi.  

Pengukuran kinerja dapat bersifat subyektif atau obyektif. Obyektif berarti 

pengukuran kinerja dapat juga diterima, diukur oleh pihak lain selain yang melakukan 

penilaian dan bersifat kuantitatif. Sedangkan pengukuran yang bersifat subyektif berarti 

pengukuran yang berdasarkan pendapat pribadi atau standar pribadi orang yang melakukan 

penilaian dan sulit untuk diverifikasi oleh orang lain. 

Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja karyawan menurut 

Gomes (2000:77) yaitu sebagai berikut: 

a. Quality of work, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat  

kesesuaian dan kesiapannya, 



b. Job knowledge, yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 

ketrampilannya, 

c. Creativeness, yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-

tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul, 

d. Dependability, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan 

penyelesaian kerja, 

e. Initiative, yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam 

memperbesar tanggungjawabnya, dan 

f. Personal qualities, yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah-

tamahan, dan integritas pribadi 

Menurut Umi Kalsum (2005:21) ada 4 (empat) indikator untuk mengukur kinerja 

karyawan: 

 1. Memotivasi Diri 

Karyawan dengan keterampilan ini cenderung sangat produktif dan efektif dalam 

hal apapun yang mereka hadapi.  

2. Memahami Orang lain 

Menyadari dan menghargai perasaan-perasaan orang lain adalah hal terpenting 

dalam kecerdasan emosi. Hal ini juga biasa disebut dengan empati. Empati bisa 

juga berarti melihat dunia dari mata orang lain. Ini berarti juga dapat membaca 

dan memahami emosi-emosi orang lain. Memahami perasaan orang lain tidak 

harus mendikte tindakan kita. Menjadi pendengar yang baik tidak berarti harus 

setuju dengan apapun yang kita dengar. Keuntungan dari memahami orang lain 

adalah kita lebih banyak pilihan tentang cara bersikap dan memiliki peluang lebih 

baik untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. 

3. Kemampuan Sosial 

Memiliki perhatian mendasar terhadap orang lain. Karyawan yang mempunyai 

kemampuan sosial dapat bergaul dengan siapa saja, menyenangkan dan tenggang 

rasa terhadap orang lain ynag berbeda dengan dirinya. Tingkah laku seperti itu 

memerlukan harga diri yang tinggi, yaitu: menerima diri sendiri apa adanya, tidak 

perlu membuktikan apapun (baik pada diri sendiri maupun orang lain), bahagia 

dan puas pada diri sendiri apapun keadaannya. Kemampuan sosial erat 

hubungannya dengan keterampilan menjalin hubungan dengan orang lain.  

4.  Memahami produk dengan baik 



Strategi pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman seluruh 

karyawan mengenai peluncuran produk baru, serta brosur dan modul-modul 

pendukung, agar seluruh karyawan dapat memahami produk sehingga dapat 

memasarkan produk kepada pelanggan, dan diharapkan pelanggan setidaknya 

dapat menginformasikan ke teman-teman terdekat dan keluarga, dengan demikian 

diharapkan dapat meningkatkan performance. 

3.Kepemimpinan 

Pengertian Kepemimpinan 

Menurut Siagian (2001: 235) kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain, dalam hal ini para bawahannya sedemikian rupa sehingga orang 

lain itu mau melakukan kehendak pimpinan meskipun secara pribadi hal itu tidak 

disenanginya.  

4.Tipe Kepemimpinan 

Dalam suatu organisasi, keberhasilan seorang pemimpin dipengaruhi oleh 

kepemimpinannya. Untuk itu, pemimpin yang berhasil harus mampu menerapkan 

kepemimpinan yang berbeda-beda sesuai dengan situasi yang ada. Selanjtnya ada beberapa 

tipe kepemimpinan yang dapat diterapkan oleh seorang pemimpin, Kartono (2013: 80-87), 

yaitu : 

1. Tipe Karismatis 

Tipe pemimpin karismatik ini memiliki kekuatan energi, daya tarik yang luar biasa 

untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar 

jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. 

2. Tipe Paternalistis 

Yaitu tipe kepemimpinan yang kebapaan, dengan sifat-sifat sebagai berikut : 

a. Dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa, atau anak 

sendiri yang perlu dikembangkan. 

b. Dia bersikap terlalu melindungi. 

c. Jarang dia memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan 

sendiri. 

d. Dia hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk 

berinisiatif. 

e. Dia tidak memberikan atau hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada 

pengikut dan bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka 

sendiri. 



f. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar. 

3. Tipe Militeritis 

Tipe ini sifatnya sok kemiliter-militeran. Hanya gaya luaran saja yang mencontoh gaya 

militer. Tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini mirip sekali dengan tipe 

kepemimpinan otoriter. 

4. Tipe Otokratis 

Kepemimpinan otokratis itu mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang 

mutlak harus dipatuhi. Pemimpinnya selalu mau berperan sebagai pemain tunggal pada 

a one man show. Setiap perintah dan kebijakan ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan 

bawahannya. 

5. Tipe Laissez Faire 

Pada tipe kepemimpinan laissez faire ini sang pemimpin praktis tidak memimpin dia 

membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri. Semua pekerjaan 

dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahan sendiri. Dia merupakan pemimpin 

symbol, dan biasanya tidak memiliki keterampilan teknis. 

6. Tipe Populistis 

Kepemimpinan populistis sebagai kepemimpinan yang dapat membangunkan 

solidaritas rakyat serta berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional. 

7. Tipe Administratif atau Eksekutif 

Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan 

tugas-tugas administrasi secara efektif. Dengan kepemimpinan administratif ini 

diharapkan adanya perkembangan teknis yaitu teknologi, industry, manajemen modern 

dan perkembangan sosial di tengah masyarakat. 

 

8. Tipe Demokratis 

Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu mau mendengarkan 

nasihat dan sugesti bawahan. Juga bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan 

bidangnya masing-masing mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif 

mungkin pada saat –saat dan kondisi yang tepat. 

 

5. Motivasi Kerja 

Pengertian Motivasi Kerja 

Samsudin (2005:13) memberikan pengertian motivasi sebagai proses mempengaruhi 

atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau 



melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan 

(driving force) dimaksudkan sebagai desakan yang alami untuk memuaskan dan 

memperahankan kehidupan. Menurut Hasibuan (1996:95) menyebutkan bahwa motivasi 

kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja  seseorang, agar 

mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya 

untuk mencapai kepuasan. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahawa motivasi sebagai daya 

pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk 

menggerakkan kemampuannya (dalam bentuk keahlian atau keterampilan) tenaga dan 

waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan 

menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi 

yang telah ditentukan sebelumnya.   

6. Teori  Motivasi 

Motivasi kerja adalah suatu dorongan jiwa yang membuat seseorang tergerak untuk 

melakukan tindakan yang produktif, baik yang berorientasi kerja menghasilkan uang maupun 

yang tidak, A. Maslow (1993:30) menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun secara 

hirarki dan bahwa kebutuhan – kebutuhan  yang berada pada tingkat rendah di dalam susunan 

hirarki sebagian besar haruslah dipuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih 

tinggi yang tersusun di dalam hirarki akan memotivasi tingkah laku. Kebutuhan manusia 

diklasifikasi menjadi lima hierarki kebutuhan yaitu: 

a. Kebutuhan fisiologis ( Physiological Needs ) Perwujudan dari kebutuhan fisiologis 

adalah kebutuhan pokok manusia yaitu sandang, pangan, papan, dan kesejahteraan 

individu. Kebutuhan ini dipandang sebagai kebutuhan yang paling mendasar, karena 

tanpa pemenuhan kebutuhan tersebut, seseorang tidak dapat dikatakan hidup normal.  

b. Kebutuhan rasa aman ( Safety Needs ).Kebutuhan keamanan harus dilihat dalam arti 

luas, tidak hanya diartikan dalam arti keamanan fisik semata, tetapi juga keamanan 

psikologis dan perlakuan yang adil dalam pekerjaan. Karena pemuas kebutuhan ini 

terutama dikaitkan dengan kekaryaan seseorang, artinya keamanan dalam arti fisik 

termasuk keamanan seseorang didaerah tempat tinggal, dalam perjalanan menuju ke 

tempat bekerja, dan keamanan di tempat kerja. 

c. Kebutuhan sosial ( Social needs ) Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial, 

tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan pasti memerlukan bantuan orang lain, 

sehingga mereka harus berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan tersebut.  



d. Kebutuhan akan harga diri ( Esteem Needs ). Semua orang memerlukan pengakuan atas 

keberadaan statusnya oleh orang lain. Situasi yang ideal adalah apabila prestise itu 

timbul akan menjadikan prestasi seseorang.  

e. Kebutuhan Aktualisasi diri (Self Actualization ) Hal ini dapat diartikan bahwa dalam 

diri seseorang terdapat kemampuan yang perlu dikembangkan, sehingga dapat 

memberikan sumbangsih yang besar terhadap kepentingan organisasi. Melalui 

kemampuan kerja yang semakin meningkat akan semakin mampu memuaskan berbagai 

kebutuhannya dan pada tingkatan ini orang cenderung untuk selalu mengembangkan 

diri serta berbuat yang lebih baik. 

Selanjutnya Herzberg (1997:23) mengembangkan Teori Dua Faktor tentang motivasi, 

yang dinamakan  

1. Membuat orang merasa tidak puas (Dissatisfiers)  

Meliputi: upah, keamanan kerja, kondisi kerja, status, prosedur perusahaan, mutu 

dari supervise teknis, mutu dari hubungan inter-personal sejawat sesame teman , 

atasan dan bawahan 

2. Membuat orang  merasa puas (Satisfiers) 

Meliputi : prestasi, pengetahuan, responsibility, kemajuan, pekerjaan itu sendiri, 

kemungkinan berkembang 

7. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hadi Octaviano (2010) terdapat 

pengaruh yang positif antara kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada 

BPR Utomo, yang ditunjukkan dengan hasil uji Anova dimana Fhitung = 19,848 dengan 

tingkat sig < 0,05. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jauhari pada tahun (2000) 

didapat hasil ada pengaruh motivasi dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada 

Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang setelah di uji dengan menggunakan analisis 

statistik hasil akhirnya motivasi dan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan (nilai Sig 0,004<0,05). 

8. Kerangka Teoritis 
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Kinerja Karyawan (Y) 

 

1. Memotivasi Diri 

2. Memahami Orang lain 

Kepemimpinan (X1) 
 

1. Memberi Perintah 

2. Memberikan celaan dan pujian 

3. Memupuk tingkah laku pribadi 

pemimpin yang benar 

4. Peka terhadap saran-saran 

5. Memperkuat rasa kesatuan 

kelompok 

6. Menciptakan disiplin diri dan 

disiplin kelompok 

7. Meredam kabar angin dan isu-isu 

yang tidak benar. 
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Gambar 1 kerangka teoritis X1 dan X2 terhadap Y 

 

 

 

9. Hipotesis 

Berdasarkan penelitian dan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut yaitu  

1. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur. 

2. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur. 

3. Kepemimpinan dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara 

Lampung Timur. 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

korelasional. Metode penelitian deskriptif korelasional adalah suatu metode yang 

menjelaskan 2 (dua) keterkaitan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) yang 

dibuktikan dengan kebenaran hipotesis (Sutrisno Hadi 1999:150) 

2. Definisi Operasional dan Definisi Variabel  

Motivasi Kerja (X2) 

 

1.   Kebutuhan fisiologis 

2.   Kebutuhan rasa aman 

3. Kebutuhan sosial 

4. Kebutuhan akan harga diri 

5. Kebutuhan aktualisasi diri 

A. Maslow (1993) 

 



a. Yang menjadi variabel bebas (X1) adalah kepemimpinan. Yang dimaksud dengan 

kepemimpinan dalam penelitian ini adalah sebuah proses mempengaruhi orang 

lain agar dalam mencapai tujuan umum secara efektif dan berhasil guna.. 

b.  Yang menjadi variabel bebas (X2) motivasi kerja. Yang dimaksud motivasi kerja 

dalam penelitian ini adalah tingkat perangsang keinginan (want) dan daya 

penggerak kemauan seseorang untuk berkerja 

c. Yang variabel terikat adalah adalah kinerja karyawan. Yang dimaksud dengan 

kinerja karyawan dalam penelitian ini adalah hasil kerja yang dicapai seseorang 

karyawan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

Variabel kepemimpinan (X1) di ukur dengan indikator: 

a. Memberi Perintah 

b. Memberikan celaan dan pujian 

c. Memupuk tingkah laku pribadi pemimpin yang benar 

d. Peka terhadap saran-saran 

e. Memperkuat rasa kesatuan kelompok 

f. Menciptakan disiplin diri dan disiplin kelompok 

g. Meredam kabar angin dan isu-isu yang tidak benar. 

Variabel motivasi kerja (X2) di ukur dengan indikator: 

1.   Kebutuhan fisiologis 

2.   Kebutuhan rasa aman 

3. Kebutuhan sosial 

4. Kebutuhan akan harga diri 

5. Kebutuhan aktualisasi diri 

 Variabel kinerja karyawan (Y) di ukur dengan indikator: 

1. Memotivasi Diri 

2. Memahami Orang lain 

3. Kemampuan Sosial 

4. Pengetahuan mengenai produk 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sutrisno Hadi (1999:155) yang dimaksud populasi adalah kumpulan 

individu-individu dalam suatu daerah. Kemudian lebih lanjut ditekankan pula bahwa populasi 

adalah satuan individu yang menjadi sasaran dalam penelitian sejalan dengan pengertian di 

atas, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah sejumlah individu yang 



akan dijadikan subyek dalam penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut maka yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT BPR Fajar Warapastika Way 

Jepara Lampung Timur yang berjumlah 30 Orang. 

b. Sampel 

Menurut Arikunto (2001:117) sampel adalah bagian dari populasi dan yang ditetapkan 

sebagai sampel dianggap mewakili populasi secara keseluruhan, untuk menentukan jumlah 

sampel yang diambil dalam penelitian ini, maka penulis mengutip pendapat Arikunto 

(2001:120) ”jika subjek yang akan diteliti diatas 100 maka dapat diambil antara 10-15% atau 

20-25% namun jika populasi dibawah 100 maka lebih baik diambil seluruhnya dan penelitian 

tersebut adalah populasi. Karena jumlah subjek pada  PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara 

Lampung Timur berjumlah 30 orang nasabah atau di bawah 100 maka subjek diambil 

seluruhnya sehingga dalam penelitian menggunakan total populasi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

 Yakni mengadakan penelitian langsung dengan cara pengamatan kepada objek 

penelitian untuk memperoleh data-data informasi yang akurat. 

2. Wawancara 

 Yakni mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden yang ada pada 

penelitian 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah suatu penyelidikan yang menggunakan sumber-sumber 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

4. Kuisioner 

 Mengumpulkan data dengan menyebarkan angket yang berisikan pertanyaan-

pertanyaan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.  

 

5.  Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian  

a. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan 

suatu alat ukur, valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Uji validitas menggunakan bantuan program software SPSS Versi 19.0 

dengan analisa uji skala alpha cronbac’h, alat ukur dikatakan valid jika r hitung yang 

didapat > r tabel. 

b. Uji Reliabilitas 



Uji reliabilitas adalah keajegan (konsistensi) alat pengumpul data/ instrumen dalam 

mengukur apa saja yang diukur. Instrumen yang reliabel maksudnya instrumen yang jika 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama. menggunakan bantuan program software dengan analisa uji skala alpha cronbac’h  

Alat ukur dikatakan reliabel jika nilai alpha yang didapat > 0,60. 

 

 

6. Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan  dua teknik analisis data yaitu  metode 

metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu analisis secara statistik dikarenakan data 

dikumpul adalah berupa data kuantitatif atau data yang berbentuk angka-angka yang didapat 

dari hasil penyebaran kuesioner. (Sutrisno Hadi, 1999:156). 

 Analisis untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan pada PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur di gunakan 

rumus regresi linier berganda menggunakan bantuan program sofware SPSS dengan rumus 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + Et 

Keterangan  

Y     = Kinerja karyawan 

α  = Parameter/ kontantan 

β1 = Koefisien Regresi variabel X1 

β2 = Koefisien Regresi variabel X2 

X1 =  Kepemimpinan 

X2  = motivasi kerja 

Et  = Eror term 

Analisis untuk mengetahui kadar persentase pengaruh kepemimpinan dan motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung 

Timur menggunakan bantuan program software SPSS dengan rumus: 

KP =  r
2
  x  100% 

Dimana : 

r
2   

=  Korelasi 

KP =  Koefisien penentu 

1. Analisis untuk mengetahui hubungan kepemimpinan dan motivasi kerja dengan kinerja 

karyawan pada PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur secara parsial. yaitu 



menggunakan bantuan program software SPSS dengan analisis data pendekatan  product  

moment. 

2. Analisis untuk mengetahui tingkat hubungan kepemimpinan dan motivasi kerja dengan 

kinerja karyawan pada PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur secara 

simultan yaitu menggunakan bantuan program sofware SPSS dengan analisis data koefisien 

korelasi ganda. 

3. Analisis untuk menguji kebenaran hipotesis secara parsial digunakan uji t menggunakan 

bantuan program software SPSS dimana jika nilai sig < 0,05 maka hipotesis yang diajukan 

diterima atau Ho ditolak dan Ha diterima: 

4. Analisis untuk menguji kebenaran hipotesis secara simultan menggunakan uji F atau 

Anova menggunakan bantuan program software SPSS dimana jika nilai sig < 0,05 maka 

hipotesis yang diajukan diterima atau Ho ditolak dan Ha diterima. 

Tabel 2 Tingkat Keeratan Hubungan Antara  Variabel 

Besarnya Nilai Interprestasi 

Antara 0,801 s/d 1,00 

Antara 0,601 s/d 0,800 

Antara 0,401 s/d 0,600 

Antara 0,201 s/d 0,400 

Antara 0,001 s/d 0,200 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup tinggi 

Rendah 

Sangat Rendah 

Sumber : Suharsini Arikunto (2001 : 154) 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASA 

1). Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil uji validitas diatas yang dilihat dari kolom Corrected item-total 

correlation jika di konsultasikan dengan r tabel dengan taraf signifikan 5%=0,295 ternyata r 

hitung lebih besar dari r tabel, dengan demikian semua item pertanyaan tentang 

kepemimpinan, motivasi dan kinerja karyawan dinyatakan valid. 

2). Hasil  Uji Reliabilitas  

Berdasarkan hasil uji Reliabilitas di atas di dapat nilai Alpha Kepemimpinan sebesar 

0,829, nilai Alpha motivasi kerja sebesar 0,891, Alpha kinerja karyawan sebesar 0,884 dan 

kesimpulannya kuesioner yang di gunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena 

nilai alpha nya >0,60. ini berarti bahwa alat ukur yang di gunakan dalam penelitian ini sudah 

memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisiten dalam mengukur 

gejala yang sama. 



 

 

2. Analisis Data  

a. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis kuantitatif merupakan suatu analisis data  yang diperoleh dari hasil 

penyebaran kuesioner, kemudian dilakukan analisa berdasarkan metode statistik, Adapun 

analisa kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah koefisien korelasi, koefisien 

determinasi, regresi linier berganda, serta menggunakan bantuan program software SPSS.  

      1. Koefisien Korelasi Secara Parsial  

Analisis korelasi parsial (Partial Correlation) digunakan untuk mengetahui  atau 

mencari besarnya antara variabel bebas dan terikat” Nilai korelasi (r) ada dua arah, 

nilai positif menunjukkan hubungan searah (X naik maka Y naik) dan nilai negatif 

menunjukkan hubungan terbalik (X naik maka Y turun).  

Berdasarkan data diatas dapat diuraikan: 

1. Koefisien korelasi antara kepemimpinan dengan kinerja karyawan pada PT BPR 

Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur sebesar 0,666 hubungan antar ke 

dua variabel dalam kategori “Tinggi” karena berada pada interval (0,601 s/d 0,800) 

dan arah korelasi (+) artinya jika kepemimpinan berjalan dengan efektif maka 

kinerja karyawan juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya jika kepemimpinan 

kurang berjalan dengan efektif maka kinerja karyawan juga akan menurun.. 

2. Koefisien korelasi antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan pada PT BPR 

Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur sebesar 0,686 hubungan antar kedua 

variabel dalam kategori “tinggi” karena berada pada interval (0,601 s/d 0,800) dan 

arah korelasi (+) artinya jika motivasi kerja ditingkatkan maka kinerja karyawan 

juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya jika motivasi kerja kurang ditingkatkan 

dalam maka kinerja karyawan juga akan menurun. 

2.   Koefisien Korelasi Secara Simultan 

Analisis korelasi secara simultan digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Nilai korelasi (r) ada dua arah, nilai positif menunjukkan 

hubungan searah (X naik maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan 

terbalik (X naik maka Y turun) (Suharsini Arikunto, 2001 : 177). 

 

 

Koefisien Korelasi Secara Simultan 



Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .773
a
 .598 .573 4.128 

a. Predictors: (Constant), Motivasi kerja, Kepemimpinan 

Korelasi kepemimpinan dan motivasi kerja dengan kinerja karyawan pada PT BPR 

Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur sebesar 0,773 artinya ketiga variabel 

tersebut dalam kategori “tinggi” berada pada interval (0,601-0,800) dan arah korelasi 

(+). Berarti jika kepemimpinan dan motivasi kerja kategori baik maka akan 

meningkatkan kinerja karyawan dan sebaliknya jika kepemimpinan dan motivasi  

tidak baik maka akan berakibat menurunnya kinerja karyawan 

3.  Koefisien Determinasi Secara Parsial 

Analisis determinasi secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh antara  

variabel X dan Y, sehingga dapat diketahui seberapa besar persentase variabel X 

mempengaruhi Y. 

Koefisien Determinasi X1 terhadap Y 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .666
a
 .444 .427 4.780 

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan 

 

KP =  r
2
  x  100% 

Koefisien Penentu (KP) = r
2
 =0,666X0,666= 0,444 

0,444X 100% = 44,4%.. Jadi besarnya kemampuan variabel kepemimpinan 

menjelaskan variabel kinerja karyawan sebesar 44,4%.. 

Koefisien Determinasi X2 terhadap Y 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .686
a
 .471 .455 4.662 

a. Predictors: (Constant), Motivasi kerja 

 

KP =  r
2
  x  100% 

Koefisien Penentu (KP) = r
2
 =0,686X0,686= 0,471 



0,471X 100% = 47,1%. Jadi besarnya kemampuan variabel motivasi kerja  

menjelaskan variabel kinerja karyawan sebesar 47,1% 

4.   Koefisien Determinasi Secara Simultan 

Analisis determinasi secara simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

dua variabel atau lebih, sehingga dapat diketahui seberapa besar persentase variabel X 

mempengaruhi Y 

Koefisien Determinasi  X1 dan X2  terhadap Y 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .773
a
 .598 .573 4.128 

a. Predictors: (Constant), Motivasi kerja, Kepemimpinan 

KP =  r
2
  x  100% 

Koefisien Determinasi (KD) = R
2
 =0,773X0,773= 0,598 

0,598X 100% = 59,8%. Jadi besarnya kemampuan variabel kepemimpinan dan 

motivasi kerja menjelaskan variabel kinerja karyawan sebesar 59,8% 

5.  Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih 

variabel independen (X1, X2,…,Xn) dengan variabel dependen (Y), Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apakah nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan 

Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.716 4.435  .387 .701 

Kepemimpinan .452 .142 .420 3.177 .003 

Motivasi kerja .501 .143 .463 3.500 .001 

a. Dependent Variabel: Kinerja Karyawan 

 

Interpretasi 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + Et 

      Y=1,716+0,452 X1+0,501 X2+Et 

1. α  1,716 mempunyai makna 



 Jika kepemimpinan dan motivasi kerja tetap dan tidak dilakukan maka kinerja  

karyawan sebesar  1,716 persen. 

2. β1= 0,452 mempunyai makna  

 Jika kepemimpinan ditingkatkan sebesar satu persen dan motivasi kerja tetap 

maka kinerja karyawan meningkat sebesar  0,452 % 

3. β2=  0,501 mempunyai makna 

 Jika motivasi kerja ditingkatkan sebesar satu persen dan kepemimpinan tetap 

maka kinerja karyawan meningkat sebesar  0,501 %. 

Berdasarkan keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai koefisien 

regresi X2 lebih besar dari pada nilai koefisien regresi X1 hal ini menunjukkan 

bahwa kontribusi variabel motivasi kerja lebih tinggi atau dominan dibandingkan 

kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan pada PT BPR Fajar 

Warapastika Way Jepara Lampung Timur 

6. Uji Hipotesis Secara Parsial 

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t ) dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, jika nilai sig < 0,05 maka 

hipotesis yang diajukan diterima atau Ho ditolak dan Ha diterima 

Uji Hipotesis Secara Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.716 4.435  .387 .701 

Kepemimpinan .452 .142 .420 3.177 .003 

Motivasi kerja .501 .143 .463 3.500 .001 

a. Dependent Variabel: Kinerja Karyawan 

 

 

 

Uji Hipotesis kepemimpinan terhadap kinerja Karyawan 

Berdasarkan uji hipotesis diatas di dapat t hitung variabel kepemimpinan sebesar 

3,177 lebih besar daripada 1,703 dengan tingkat signifikan 0,003, karena 

probability atau tingkat signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dengan demikian Hipotesis pertama, 

”Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur”, diterima. 



Uji Hipotesis motivasi kerja terhadap kinerja Karyawan 

Berdasarkan uji hipotesis diatas di dapat t hitung variabel motivasi kerja sebesar 

3,500 lebih besar daripada 1,703 dengan tingkat signifikan 0,001, karena 

probability atau tingkat signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka motivasi kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dengan demikian Hipotesis kedua 

”Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur”, diterima 

7.   Uji Hipotesis Secara Simultan :Anova 

 Uji Anova ( uji F) ini digunakan untuk menguji variabel independen secara 

keseluruhan berpengaruh terhadap variabel bebas, jika nilai sig < 0,05 maka hipotesis 

yang diajukan diterima atau Ho ditolak dan Ha diterima 

Uji Hipotesis Secara Simultan 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 810.207 2 405.104 23.771 .000
a
 

Residual 545.336 27 17.042   

Total 1355.543 29    

a. Predictors: (Constant), Motivasi kerja, Kepemimpinan 

b. Dependent Variabel: Kinerja Karyawan 

 

Berdasarkan Uji anova atau F tes di dapat F hitung sebesar 23,771 lebih besar 

daripada 4,20 dengan tingkat signifikan 0,000. karena probability atau tingkat 

signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka kepemimpinan dan motivasi kerja 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian 

Hipotesis ketiga “Kepemimpinan dan motivasi kerja secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Fajar 

Warapastika Way Jepara Lampung Timur.” diterima 

 

E.KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan temuan-temuan dilapangan, maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.   Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur. Secara keseluruhan 



responden memberikan penilaian bahwa variabel kepemimpinan dalam kategori 

”Cukup Baik” dan indikator terendah adalah “Memberi Perintah”  

2. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur. Secara keseluruhan 

responden memberikan penilaian bahwa variabel motivasi kerja dalam kategori 

”Cukup Baik” dan indikator terendah adalah ” Kebutuhan fisiologis”  

3. Kepemimpinan dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara 

Lampung Timur. Secara keseluruhan responden memberikan penilaian bahwa 

variabel kinerja karyawan dalam kategori ”Cukup Baik” dan indikator terendah 

adalah “Memahami Orang lain”  

2. Implikasi  

 Adapun implikasi yang penulis ajukan pada penelitian kali ini adalah: 

1. Berdasarkan kriteria penilaian per indikator kepemimpinan didapat indikator 

“Memberi Perintah” yang terkecil dibandingkan indikator lain oleh karena itu 

hendaknya atasan lebih bersikap kooperatif jika ada karyawan yang bertanya 

berkaitan dengan penyelesaian tugas kantor, atasan menjalin komunikasi yang 

harmonis baik secara formal maupun secara non formal kepada karyawan, atasan 

memberi instuksi dan pengarahan secara jelas, lengkap, mudah dimengerti oleh 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan kantor, dengan demikian diharapkan 

dapat membangun kinerja karyawan agar lebih meningkat. 

2. Berdasarkan penilaian perindikator variabel motivasi didapat indikator “kebutuhan 

dasar” yang .cenderung terkecil dibanding indikator lain secara keseluruhan 

responden memberikan penilaian bahwa kebutuhan dasar karyawan kurang 

terpenuhi, hendaknya PT BPR Fajar Warapastika Way Jepara Lampung Timur 

lebih memperhatikan kebutuhan dasar karyawan karena pada dasarnya karyawan 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok yaitu sandang, 

pangan, papan, dan kesejahteraan individu, solusinya adalah dengan cara 

pemberian insentif  yang adil, pemberian bonus diluar gaji jika perusahaan 

mendapat laba, pemberian kompensasi lain seperti tambahan uang transportasi, 

uang makan, dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja 

karyawan dalam bekerja yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan 



3. Berdasarkan hasil penilaian per indikator kinerja karyawan didapat indikator 

“memahami orang lain” yang terkecil dibandingkan dengan indikator lain. 

Kemampuan karyawan untuk memahami kebutuhan nasabah harus lebih 

ditingkatkan, karyawan hendaknya berusaha menghargai masukan, saran dan 

komplen dari nasabah terkait masalah pelayanan, harus berusaha memberikan 

pelayanan tidak ber beli-belit, cepat, berusaha menghargai perasaan nasabah yang 

sedang menunggu pelayanan karena tidak semua nasabah yang jarak rumahnya 

berdekatan dengan Bank, karyawan harus memiliki keterampilan melakukan 

pendekatan kepada nasabah, memberikan informasi lengkap dan detil tentang 

produk bank kepada nasabah. 
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