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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan pada PT Indopalkon Perkasa, 2) pengaruh kompetensi kerja 

terhadap kinerja karyawan pada PT Indopalkon Perkasa, 3) pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Indopalkon Perkasa, 4) 

pengaruh motivasi kerja, kompetensi kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan pada PT Indopalkon Perkasa. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data dari penyebaran 

kuisioner melalui link google form pada 102 orang karyawan PT Indopalkon 

Perkasa. Metode pengumpulan data menggunakan metode teknik sampling jenuh. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data statistic menggunakan SPSS 

versi 22. Dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa variabel motivasi 

kerja diketahui 0,000 < 0,050 sedangkan untuk nilai t hitung sebesar 4,239 > t 

tabel 1.98447, dimana Ho ditolak dan Hi diterima, yang artinya berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, Hasil uji hipotesis pada variabel 

kompetensi kerja diketahui 0,000 < 0,050 sedangkan untuk nilai t hitung sebesar 

4,750 > t tabel 1.98447, dimana Ho ditolak dan Hi diterima, bahwa variabel 

kompetensi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 

dan variabel gaya kepemimpinan diketahui 0,001 < 0,050 sedangkan untuk nilai t 

hitung sebesar 3,330 > t tabel 1.98447, dimana Ho ditolak dan Hi diterima bahwa 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penilaian dari 

nilai f hitung sebesar 77,021 lebih besar dari nilai f table sebesar 2.70, dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak Ha diterima 

pada variabel motivasi kerja (X1), kompetensi kerja (X2) dan gaya kepemimpinan 

(X3) jika diuji secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y).  

Kata kunci : Motivasi kerja, kompetensi kerja, gaya kepemimpinan, kinerja 

karyawan 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine 1) the effect of work motivation on 

employee performance at PT Indopalkon Perkasa, 2) the effect of work 

competence on employee performance at PT Indopalkon Perkasa, 3) the influence 

of leadership style on employee performance at PT Indopalkon Perkasa, 4) the 

effect of work motivation, work competence, and leadership style on employee 

performance at PT Indopalkon Perkasa. This study uses quantitative research 

methods. This study uses data from the distribution of questionnaires via a google 

form link to 102 employees of PT Indopalkon Perkasa. The method of data 

collection used the saturated sampling technique method. This study uses 

statistical data analysis method using SPSS version 22. From the results of 

hypothesis testing it can be seen that the work motivation variable is known to be 

0.000 < 0.050 while for the t arithmetic value of 4.239 > t table 1.98447, where 

Ho is rejected and Hi is accepted, which means that it has a positive effect and 

significant effect on employee performance, the results of hypothesis testing on the 

work competence variable are known to be 0.000 < 0.050 while for the t 

arithmetic value of 4.750 > t table 1.98447, where Ho is rejected and Hi is 

accepted, that the work competence variable has a positive and significant effect 

on employee performance, and the style variable leadership is known to be 0.001 

< 0.050 while for the t count value of 3.330 > t table 1.98447, where Ho is 

rejected and Hi is accepted that has a positive and significant effect on employee 

performance. The results of the assessment of the calculated f value of 77.021 is 

greater than the f table value of 2.70, with a significance value of 0.000 <0.05. 

Thus, H0 is rejected. Ha is accepted on the variables of work motivation (X1), 

work competence (X2) and leadership style (X3) if tested together or 

simultaneously have a positive and significant effect on the employee performance 

variable (Y). 

Keywords : work motivation, work competence, leadership style, employee 

performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi saat ini, banyaknya pertarungan antar industri terus menjadi 

bertambah serta perusahaan perlu meningkatkan achievements karyawan, baik di 

bidang pendanaan, sumber daya alam, teknologi, dan SDM. Memiliki teknologi 

terkini serta didukung pada sistem manajemen yang baik. memiliki bakat yang 

cukup, tidak semua faktor produksi dapat membantu perusahaan mencapai 

tujuannya. 

SDM ialah aspek terutama dalam menunjang keberhasilan sesuatu usaha 

dalam menggapai visi serta misinya.  Sumber daya manusia membutuhkan orang 

untuk terus mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kita. 

Sumber  daya  manusia membutuhkan achievements karyawan yang nantinya 

dikoreksi oleh perusahaan. Perusahaan kemudian mengkonfirmasi dan menilai 

potensi karyawan buat mematuhi aturan dan peraturan yang ditetapkan pada 

perusahaan dan bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan mereka dengan 

benar dan benar (Fitriana & Siagian, 2020).  

Kinerja karyawan yang baik ditunjukkan dari seberapa karyawan yang 

mempunyai keahlian dalam menyelesaian pekerjaan yang diberikan oleh industri 

dengan tenggat waktu serta tidak terdapat kesalahan yang besar. Kinerja industri 

ataupun lembaga yang kurang baik bisa diakibatkan dari kinerja karyawan yang 

menyusut semacam kala karyawan tidak bisa menuntaskan tugasnya cocok dengan 

sasaran yang diberikan (Hermawan et al., 2020). Karyawan merupakan aset 
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penting bagi bisnis jika mereka dilatih dengan baik untuk berkontribusi penuh 

pada bisnis. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam bisnis adalah 

Kurangnya rasa hormat dari atasan tidak dapat menyebarkan semua kemampuan 

yang dimiliki, karena kinerja karyawan seringkali terasa tidak nyaman dalam 

bekerja. Karyawan tidak sengaja tidak fokus, tetapi fokus semaksimal mungkin 

pada pekerjaan. Tidak semua karyawan mau mengerahkan kinerjanya secara 

maksimal, sehingga perlu mendorong seseorang untuk memaksimalkan potensi 

dan pekerjaannya (Swadarma & Netra, 2020).  

Dalam suatu perusahaan, aspek kinerja karyawan ialah aspek yang sangat 

berarti untuk suatu bisnis, sebab keberhasilan suatu bisnis dalam menggapai 

tujuannya sangat tergantung pada kinerja karyawan yang maksimal. Buat 

menggapai hasil kinerja yang baik dalam bisnis, pastinya butuh didukung serta 

dipengaruhi oleh aksi kedudukan manajemen SDM parusahaan. Oleh karena itu, 

SDM pada industri butuh mengelola secara handal supaya cocok dengan 

kebutuhan karyawan dengan keahlian serta harapan industri. Industri pula mau 

seluruh karyawan bisa bekerja dengan baik, mempunyai keahlian kerja, 

mempunyai motivasi serta tujuan, dan kebutuhan segala organisasi yang terpenuhi.  

Selain itu, motivasi pula sangat dipengaruhi kinerja karyawan untuk 

kemauan buat melaksanakan suatu yang berkembang dalam diri sendiri 

(Simanjuntak, 2020) dengan begitu pentingnya motivasi sebab bisa memberi 

dorongan atau semangat bawahan supaya lebih baik lagi bekerja sesuai kemauan 

yang di perlukannya. motivasi juga sangat mempengaruhi untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. Insentif yang baik akan menguntungkan perusahaan, karena 
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insentif yang lebih tinggi akan tercapai untuk mencapai tujuan perusahaan 

(Fitriana & Siagian, 2020). Ini menunjukkan bahwa variabel ini berdampak positif 

terhadap kinerja pegawai. 

Kompetensi bisa menunjukkan ciri perilaku dan sikap dari sudut pandang 

yang berkinerja tinggi pada mereka yang berkinerja tinggi (Suhardi, 2019). 

Konteks ini juga sama pentingnya pada kinerja karyawan. Kompetensi bisa 

diartikan sebagai kemampuan kerja yang terdiri dari pandangan, keahlian, dan 

sikap kerja dalam individu. The basic characteristics that competence must be 

basic and Can include and predict a person's personality person's attitude in 

certain work situations and activities (Nia et al., 2018). A causal relationship 

means that competence can be used to predict predict people (superior) 

performance, while the criteria used as a reference mean that competence will 

actually predict someone Good or bad performance as measured by a particular 

criterion or criterion. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi 

kerja ini berdampak positif terhadap kinerja karyawan. 

Gaya kepemimpinan memainkan peran penting untuk mempengaruhi cara 

karyawan bekerja, sehingga pemimpin perlu memperhatikan gaya kepemimpinan 

saat menjalankan peran kepemimpinan. Gaya kepemimpinan mendorong kinerja 

karyawan yang lebih tinggi, karena gaya kepemimpinan yang tepat meningkatkan 

semangat kerja, kreativitas, dan sikap kerja (Sinurat, 2017). Pemimpin perlu 

menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi semua karyawan. Sedangkan 

Kepemimpinan memiliki kemampuan untuk menggunakan antusiasme untuk 

membimbing orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.  
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PT Indopalkon Perkasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

kontruksi atau kontraktor yang mengerjakan proyek - proyek nasional. PT 

Indopalkon Perkasa adalah galangan yang melakukan pembuatan kapal / shipyard 

yang beralamat di Ruko Pluto Blok III No.09 Kel.Tanjung Uncang Kec.Batu Aji 

Kota Batam. Berikut adanya data jumlah karyawan PT Indopalkon Perkasa. 

Table 1.1 Data jumlah karyawan PT Indopalkon Perkasa 

Jabatan Jumlah Karyawan 

Admin 1 

Welder 20 

Fitter 23 

Helper 16 

Helper Fitter 12 

Grenda 30 

Total 102 

Sumber : PT Indopalkon Perkasa, 2021 

Berdasarkan tabel 1.1  jumlah data karyawan diatas, bisa dilihat bahwa PT 

Indopalkon perkasa memiliki 6 jabatan yaitu admin dengan jumlah karyawan 1 

orang, welder dengan jumlah karyawan 20 orang, fitter dengan jumlah karyawan 

23 orang, helper dengan jumlah karyawan 16 orang, helper fitter dengan jumlah 

karyawan 12 orang dan grenda dengan jumlah karyawan 30 orang dengan total 

jumlah karyawan 102 orang.  

Fenomena permasalahan motivasi kerja yang ada pada PT Indopalkon 

Perkasa ini masih kurang, karena rendahnya target pencapaian pada perusahaan. 

Masih ada karyawan yang terlihat kurang semangat untuk bekerja, ada juga yang 

pulang cepat sebelum jam pulang kerja karena malas untuk mengerjakan kerjaan 
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tersebut sehingga target perusahaannya tidak terpenuhi. Permasalahan ini bisa 

dilihat pada table berikut dibawah ini :    

Tabel 1.2 Data observasi motivasi bidang shipyard 

No Observasi Target Perusahaan Realisasi 

1 
Bonus / komisi untuk 

karyawan 
100% 80% 

2 Lembur 100% 60% 

3 fokus pada target 100% 70% 

Sumber : PT Indopalkon Perkasa, 2021 

Dari data diatas, bahwa kita bisa lihat permasalahan motivasi yang dihadapi 

pada PT Indopalkon Perkasa menunjukkan kinerja karyawan yang kurang baik di 

bidang galangan kapal / shipyard. Pada obeservasi bonus atau komisi untuk 

karyawan dengan target perusahaan 100% dan realisasinya 80% dengan ini 

menurut perusahaan, bonus ataupun komisi kepada karyawan dapat meningkatkan 

semangat kerja. Setelah itu pula pada observasi lembur dengan target perusahaan 

100% dan realisasinya 60 %. Perusahaan membagikan lembur kepada tiap 

karyawan untuk memenuhi sasaran perusahaan. Kemudian pada observasi focus 

pada target dengan target perusahaan 100% dan realisasinya 70 %. Industry ini 

mengharapkan terdapatnya target saat bekerja pada karyawan serta bisa 

menggapai sasaran, tetapi yang terjalin dilapangan masih banyak karyawan yang 

tidak peduli terhadap tujuan sasaran yang wajib dicapai. 

Selain masalah motivasi kerja, adapun masalah pada kompetensi kerja yang 

terjadi pada karyawan di PT Indopalkon Perkasa. Permasalahan yang ada pada 
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kompetensi ini berkurang karena para pekerja tidak mencukupi untuk biaya 

sekolah dan prestasinya tidak mencukupi sehingga kinerja karyawannya 

berkurang. Permasalahan ini bisa dilihat grafik dibawah ini. 

Gambar 1.1 Tingkat Pendidikan Karyawan PT Indopalkon Perkasa 

 

Sumber : PT Indopalkon Perkasa, 2021 

Dari grafik diatas, bisa dilihat pendidikan karyawan pada PT Indopalkon 

Perkasa tahun 2021 menjadi menurun. Karyawan dengan pendidikan SMP 

sebanyak 55 orang, selanjutnya pendidikan SMA/SMK sebanyak 45 orang, dan 

S1/S3 dengan karyawan sebanyak 2 orang dengan total keseluruhannya 102 

karyawan. Dengan pendidikan yang kurang dikarenakan karena banyak keluhan 

dari atasan sehingga kinerja pegawai yang sebagian besar telah mengikuti 

pelatihan lanjutannya kurang baik, dan poin yang dicapai pegawai tidak cukup 

dikarenakan pendidikan terakhir hanya tingkat SMP. 

Selain masalah motivasi kerja dan kompetensi kerja, PT Indopalkon Perkasa 

ini juga memiliki masalah gaya kepemimpinan yaitu kurangnya perhatian dari 
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atasan atau mengarahkannya dengan kurang jelas antara atasan dan bawahan 

sehingga karyawan merasa bingung pada saat bekerja. 

Dalam hal ini, sesuai dengan penelitian dari (Dwi Pratama, 2020) yang 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dan motivasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Garuda Karya Mandiri. Dengan ini 

dapat dijelaskan gaya kepemimpinan serta motivasi yang dilaksanakan oleh atasan 

sangat tepat, maka meningkatnya kinerja karyawan. Selain itu, menurut survei dari 

(Siagian, 2018), motivasi dan kemampuan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT Sat Nusa Persada TBK Batam. Tidak hanya motivasi dan 

kompetisi yang ditargetkan dapat meningkatkan kinerja, tetapi kinerja yang 

menunjukkan pengetahuan, sifat, dan motivasi yang diilhami konteks, seperti hasil 

yang dapat dicapai dengan motivasi tinggi, dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan survey 

dengan judul “PENGARUH MOTIVASI KERJA, KOMPETENSI KERJA 

DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PADA PT INDOPALKON PERKASA”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Dari penjelasan latar belakang, dapat mengidentifikasi masalah dalam 

penyelidikan ini. Hal ini dapat dijelaskan antara lain : 

1. Kurangnya motivasi kerja akibat kinerja karyawan menjadi menurun. 

2. Kurangnya kualitas prestasi kerja disebabkan oleh kemampuan pegawai 

yang kurang memadai. Mayoritas jenjang pegawai berpendidikan terakhir 

sampai ditingkat SMP. 
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3. Kurangnya gaya kepemimpinan dikarenakan komunikasi antara pimpinan 

dan bawahan kurang jelas. 

4. Kinerja karyawan sedang menurun dan tidak dapat bekerja tepat waktu 

1.3 Batasan Masalah  

Luasnya cakupan penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memperluas 

masalah sehingga pembahasan lebih terarah sesuai dengan pokok permasalahan 

yang disebutkan dalam rumusan masalah. Survei ini terbatas pada pengaruh 

motivasi kerja, kompetensi kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan. 

Batasan masalah survei diatas menggunakan variable-variable yaitu : 

Penelitian ini dibatasi dengan tiga (3) variable independent, motivasi kerja (X1), 

kompetensi kerja (X2) dan gaya kepemimpinan (X3), dengan satu (1) variable 

dependen, kinerja karyawan (Y1).  

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan dan petunjuk yang mendasari masalah, serta teori 

yang digunakan sebagai dasar penyelidikan, maka masalah yang akan diselidiki 

dan diuji dapat dirumuskan antara lain : 

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT 

Indopalkon Perkasa? 

2. Apakah kompetensi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT 

Indopalkon Perkasa? 

3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Indopalkon Perkasa? 
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4. Apakah motivasi kerja, kompetensi kerja dan gaya kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Indopalkon Perkasa? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PT Indopalkon Perkasa. 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PT Indopalkon Perkasa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada PT Indopalkon Perkasa. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, kompetensi kerja dan gaya 

kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Indopalkon 

Perkasa. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian dari ini diharapkan bisa membagikan pengetahuan dan baik 

keuntungan secara teoritis serta secara praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Dalam survei ini akan membantu menambah wawasan, pendapat dan 

memberikan informasi tentang motivasi kerja, kompetensi kerja, dan gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Indopalkon Perkasa. 

1.6.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi penulis 
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Hasil dalam penelitian ini menginginkan dapat menjadi lebih menguasai, 

serta mengembangkan wawasan untuk meningkatkan kepercayaan diri serta 

potensi diri. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil dalam penelitian ini diinginkan bisa membagikan arahan dan sebagai 

masukan yang berguna untuk memahami lebih jauh tentang motivasi kerja, 

kompetensi kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada 

PT Indopalkon Perkasa. 

c. Bagi Universitas Putera Batam 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi lebih lanjut 

di kampus terhadap variabel-variabel yang dijelaskan untuk penelitian ini, 

seperti motivasi kerja, kompetensi kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan PT Indopalkon Perkasa. Sebagai sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait variabel-variabel. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Dasar 

2.1.1 Motivasi Kerja 

2.1.1.1 Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi kerja menurut (Fitriana & Siagian, 2020) merupakan bagian 

terutama dalam meningkatkan orang- orang yang terlatih di bidangnya tiap- tiap 

buat menggapai tujuan bisnis merupakan dengan membagikan pelatihan buat 

mendukung pekerjaan karyawan. Pemberian motivasi bagi seorang pemimpin 

pada karyawannya sangat mempengaruhi. Seseorang pemimpin harus sanggup 

mengenakan keahliannya buat memotivasi supaya karyawannya sanggup meniru 

dan meneladani pemimpinnya selaku dampaknya kreativitas serta kualitas 

pekerjaan karyawan dapat terus menjadi besar tanpa harus merasa terbebani. 

Motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang memotivasi 

bawahan untuk bekerja (Fitri & Artanti, 2021) Dengan demikian, mereka rela 

bekerja dengan dada lapang untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. 

Karena kurangnya motivasi, karyawan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan 

sangat tinggi atau di atas standar karena motivasinya tidak terpenuhi. 

Motivasi menurut (Husain Arifudin, 2018) adalah proses memunculkan 

kekuatan, arah, dan kesabaran pribadi untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut (Hendrawan et al., 2017), motivasi adalah kemauan seseorang 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Anda dapat percaya bahwa pada dasarnya 

setiap orang memiliki motivasi untuk bekerja, sehingga dapat dipahami bahwa 



12 
 

 
 

motivasi memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu, baik di dalam 

maupun di luar diri seseorang. 

Motivasi Kerja menurut (Simanjuntak & Aini, 2019) dapat maksud dengan 

sesuatu proses yang butuh mendesak karyawan buat menggapai serangkaian 

kegiatan buat penuhi tujuan serta penuhi kebutuhan. Proses motivasi ini bisa 

dimengerti lewat korelasi antara kebutuhan, dorongan dan bonus. Motivasi adalah 

kemauan seseorang untuk membuat orang berperan (Suhardi, 2019). 

Bersumber pada penafsiran diatas, dapat diartikan bahwa motivasi kerja 

ialah dorongan ataupun semangat yang berkembang dalam diri seorang, baik dari 

dirinya ataupun diluar dirinya buat melaksanakan sesuatu pekerjaan memakai 

semangat besar mengenakan seluruh keahlian serta keahlian dimilikinya yang 

bertujuan buat tingkatkan kinerja karyawan. 

2.1.1.2 Tujuan Motivasi Kerja 

Bagi (Liana, 2018) melaporkan jika tujuan dari motivasi kerja ada 7 di 

antaranya yaitu :  

a. Memperbaiki sikap karyawan sesuai dengan kemauan perusahaan 

b. Tingkatkan gairah serta semangat kerja  

c. Tingkatkan disiplin kerja 

d. Tingkatkan prestasi kerja  

e. Tingkatkan rasa tanggung jawab  

f. Tingkatkan produktifitas serta efisiensi   

g. Tingkatkan loyalitas karyawan pada industry. 
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2.1.1.3 Faktor Motivasi Kerja 

Bagi (Nia et al., 2018) ada 4 factor-factor yang bisa mempengaruhi motivasi 

terdiri dari : 

1. Keluarga serta kebudayaan 

Motif kinerja karyawan bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial, seperti 

orang tua dan teman. 

2. Konsep diri 

Konsep diri berkaitan dengan bagaimana karyawan berpikir tentang diri 

mereka sendiri. Jika seorang karyawan percaya bahwa dia dapat melakukan 

sesuatu, karyawan tersebut termotivasi untuk melakukannya. 

3. Pengakuan serta prestasi 

Karyawan lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras jika mereka 

diperhatikan atau merasa diperhatikan oleh pemimpin, rekan kerja, atau 

lingkungan kerjanya. 

4. Impian atau taget 

Ini adalah tujuan yang harus dicapai. Tujuan ini didefinisikan sebagai tujuan 

target. Ini didefinisikan sebagai aktivitas yang berarti bagi karyawan. 

Keinginan ini bisa positif atau negatif. Karyawan yang termotivasi secara 

positif adalah karyawan yang termotivasi untuk berhasil. 

2.1.1.4 Indikator Motivasi Kerja 

Bagi (Diana & Suhardi, 2019) indicator-indikator yang ada pada motivasi 

kerja dibagi menjadi 4 yaitu terdiri dari:  

1. Dijaminnya bekerja 
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2. Hadiah ataupun bonus 

3. Penempatan pada posisi yang benar 

4. Gaji yang cukup. 

2.1.2 Kompetensi Kerja 

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Kerja 

Kompetensi bagi (Nia et al., 2018) mirip dengan karakteristik individu yang 

memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. 

Kompetensi bagi (Sutedjo, 2018) yaitu sikap yang dibutuhkan bagi 

seseorang dalam melakukan pekerjaan dengan memuaskan. 

Kompetensi berarti salah satu sifat yang mendasari seseorang atau individu 

mencapai kinerja yang tinggi dalam bekerja (Nia et al., 2018). Karakteristik 

tersebut dapat diterapkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap 

untuk menciptakan alat dengan semangat pelayanan yang tinggi. 

Definisi bagi (Gultom et al., 2019) kompetensi adalah kemampuan untuk 

menciptakan tingkat kepuasan di tempat kerja, termasuk kemampuan untuk 

memindahkan dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam 

situasi baru dan memaksimalkan manfaat yang disepakati.  

Bagi (Kasanah & Franksiska, n.d.) Kompetensi didefinisikan sebagai 

kepribadian dasar orang yang berlaku dalam berbagai situasi yang sangat luas dan 

mengidentifikasi perilaku dan cara berpikir yang tahan lama. 

Berdasarkan definisi diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa kemampuan 

adalah karakteristik yang mendasari individu dan ada kriteria untuk kinerja 

mereka menjadi efektif. 
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2.1.2.2 Jenis Kompetensi 

1. Kompetensi individu adalah kemampuan untuk bekerja atas nama seorang 

karyawan yang secara efektif dan efisien menangani pengetahuan, 

keterampilan, kepribadian, dan norma-norma pribadi pengalaman dan 

pengetahuan tentang upaya untuk bekerja secara profesional.  

2. Kompetensi industri merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu industri, yaitu 

kapasitas manusianya. Keunggulan kompetitif industri sangat dipengaruhi 

oleh kualitas bakat karyawan kami. 

2.1.2.3 Faktor - factor kompetensi kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi ada 8 bagi (Liana, 2018) 

yaitu antara lain :  

1. Nilai serta keyakinan 

2. Keahlian 

3. Pengalaman  

4. Kepribadian 

5. Motivasi  

6. Emosional isu  

7. Kemampuan mental 

8. Budaya organisasi. 

2.1.2.4 Indikator Kompetensi Kerja 

Indikator-indikator kompetensi ada 3 menurut (Tirtayasa, 2018) yaitu antara 

lain : 
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1. Wawasan  

Kesadaran di bidang kognitif. Misalnya, karyawan tahu bagaimana 

mengidentifikasi pembelajaran dan bagaimana melakukan pembelajaran 

yang benar, tergantung pada kebutuhan perusahaan. 

2. Keterampilan 

Kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental tertentu. 

Keterampilan psikis atau kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual. 

3. Workplace attitude 

Penilaian positif atau negatif seseorang terhadap aspek lingkungan kerja. 

2.1.3 Gaya Kepemimpinan 

2.1.3.1 Pengertian Gaya kepemimpinan 

Bagi (Mogot & Kojo, 2019) kepemimpinan adalah tentang sifat, perilaku 

pribadi, dampak pada orang lain, pola, interaksi, kemitraan antar peran, posisi 

posisi administrasi dan keyakinan, dan legitimasi dampak. Persepsi. 

Pendapat bagi (Panjaitan, 2017) kepemimpinan memiliki hubungan di mana 

orang-orang (pemimpin) ingin mempengaruhi orang dan bekerja sama untuk 

melakukan tugas-tugas yang saling terkait dalam rangka mencapai tujuan yang 

diinginkan dari suatu organisasi atau kelompok. 

Pendapat (Gandung & Suwanto, 2020) kepemimpinan adalah bakat yang 

diperoleh orang sebagai kemampuan khusus yang berasal dari kelahiran mereka. 

Bagi pendapat (Ida Farida & Makna Fauzi, 2020) gaya kepemimpinan 

adalah seperangkat atribut yang digunakan manajer untuk mempengaruhi 
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bawahan mereka dan mencapai tujuan organisasi. Di sisi lain, gaya kepemimpinan 

adalah contoh perilaku dan strategi yang selalu diterapkan oleh para pemimpin. 

Pengertian menurut (Panjaitan, 2017) Gaya kepemimpinan adalah tindakan 

atau metode yang dipilih dan digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi 

pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku anggota organisasinya. 

Dari definisi diatas jika kepemimpinan sering dikatakan sebagai penentu 

berhasil atau tidaknya suatu organisasi, mengingat pengertian sebelumnya bahwa 

gaya kepemimpinan ini merupakan entitas manajemen untuk mengarahkan dan 

mempengaruhi perilaku orang lain. 

2.1.3.2 Jenis Gaya Kepemimpinan 

Jenis-jenis gaya kepemimpinan ada 5 bagi (Sinurat, 2017) adalah antara lain 

sebagai berikut :  

1. Kepemimpinan Kharismatik  

Pemimpin kharismatik ini memiliki banyak pengikut dan pengawal yang 

kredibel karena kekuatan, pesona, dan otoritasnya yang luar biasa untuk 

mempengaruhi orang lain. 

2. Kepemimpinan Otokratis  

Kepemimpinan otokratis ini didasarkan pada kekuatan dan paksaan yang 

mutlak harus dipatuhi. 

3. Kepemimpinan Laissez Faire  

Dalam kepemimpinan laissez faire ini, pemimpin hampir tidak memiliki 

inisiatif dan dia membiarkan kelompoknya dan semua orang melakukan hal 

mereka.  
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4. Kepemimpinan administratif atau Eksekutif  

Kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang secara efektif dapat 

melakukan tugas-tugas administrasi. 

5. Kepemimpinan Demokratis  

Kepemimpinan demokratis ini bisa menghargai pada potensi di setiap 

individu, dan ingin mendengarkan saran dan saran bawahannya. 

2.1.3.3 Faktor Gaya kepemimpinan 

Bagi pendapat (Sinurat, 2017) faktor yang paling sering terjadi dalam 

kepemimpinan adalah antara lain :  

1. Kepintaran, adalah semangat seseorang yang dapat dengan cepat 

mempelajari atau memahami suatu bidang tertentu dengan belajar dari orang 

lain, dari dirinya sendiri, atau dengan belajar sendiri. 

2. Sikap kedewasaan, adalah sifat dan sikap yang memungkinkan seseorang 

memposisikan dirinya dan mengambil keputusan yang tepat tergantung pada 

keadaan yang melingkupinya pada waktu tertentu.  

3. Memotivasikan diri, adalah keinginan untuk mendorong seseorang untuk 

mengubah diri menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

4. Pengetahuan, adalah pendidikan yang dimiliki seseorang yang belum 

diperoleh secara formal (sekolah) atau formal (kursus). 

5. Kemampuan, adalah keahlian yang dimiliki oleh seseorang khusus dalam 

bidang tertentu. 

6. Keyakinan diri, adalah sikap seseorang yang harus sejalan dengan keputusan 

yang diambil. Kepemimpinan adalah kemampuan individu atau individu 
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untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain untuk mencapai tujuan 

individu atau individu. 

2.1.3.4 Indikator Gaya Kepemimpinan 

Bagi (Diana & Suhardi, 2019) ada 6 indikator-indikator gaya 

kepemimpinan, yaitu sebagai berikut :  

1. Mampu mengatasi keputusan yang diambil  

2. Mampu memotivasikan diri  

3. Mampu dalam berkomunikasi  

4. Mampu kendalikan dari bawahan  

5. Mampu bertanggung jawab  

6. Mampu kendalikan emosi. 

2.1.4 Kinerja Karyawan 

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan bukan hanya tentang apa yang mereka capai, tetapi 

bagaimana mereka melakukannya. Kinerja berarti arti penting yang bermakna 

bagi pendapat (Changgriawan, 2017) dan cara pandang berkaitan dengan manfaat 

usaha, hasil yang dicapai, dan metode yang digunakan. 

Bagi pendapat (Hidayat, 2019) kinerja organisasi diartikan sebagai tingkat 

pencapaian hasil. “Prestasi atau derajat pencapaian adalah tingkat pencapaian 

tujuan suatu organisasi secara berkelanjutan”. 

Menurut pendapat (Faisal, 2018), kinerja karyawan adalah kinerja di tempat 

kerja, perbandingan hasil kerja yang sebenarnya dan standar kerja yang ditetapkan 

oleh organisasi. 
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Pengertian menurut (Panjaitan, 2017) Kinerja pegawai merupakan fungsi 

melipatgandakan usaha pegawai yang didukung oleh motivasi yang tinggi dan 

keterampilan (kemampuan) pegawai yang diperoleh melalui latihan. Kinerja tinggi 

berarti kinerja yang baik. Ini akan menjadi umpan balik bagi perusahaan atau 

motivasi bagi pekerja di tahap selanjutnya. 

Selanjutnya menurut pendapat (Lusri & Siagian, 2017) kinerja adalah hasil 

dari kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dicapai karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

Dari definisi kinerja dijelaskan diatas tersebut, dapat kita simpulkan bahwa 

kinerja adalah hasil pencapaian individu atau kelompok dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan. 

2.1.4.2 Manfaat Penilaian Kinerja  

Bagi (arianty, 2019) ada beberapa manfaat penilaian kinerja yang bisa 

dijelaskan dibawah ini yaitu : 

1. Tingkatnya objektivitas pada evaluasi kinerja karyawan  

2. Tingkatnya efektifitas pada evaluasi kinerja karyawan 

3. Tingkatnya kinerja karyawan  

4. Untuk mendorong karyawan berdasarkan system karir dan berkinerja 

dapatkan bahan untuk dipertimbangkan. 

2.1.4.3 Faktor factor kinerja karyawan 

Terdapat 4 factor-faktor yang mempengaruhi kinerja bagi (Fransiska & 

Tupti, 2020) diantaranya :  

1. Efektif serta efisien 
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2. Otoritas serta bertanggung jawab 

3. Ketaatan 

4. Gagasan. 

2.1.4.4 Indikator Kinerja Karyawan 

Indikator berdasarkan teori dari (Diana & Suhardi, 2019) mengenai teori 

kinerja karyawan adalah sebagai berikut :  

1. Kualiitas 

2. Kuantiitas 

3. Tepat waktu 

4. Efektvitas. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Salah satu bagian yang penting dari fondasi untuk merancang disertasi 

adalah penelitian terdahulu. Akan dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian yang dijelaskan, yang akan membantu dan dapat menguasai dalam studi 

penelitian teoritis. 

Telah dilakukan penelitian (Dwi Pratama, 2020), dengan judul “Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Garuda 

Karya Mandiri”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Regresi Linier Berganda dengan ini hasil yang menunjukkan bahwa 

variabel gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

sedangkan variabel motivasi berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kinerja 

dan Gaya kepemimpinan dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja. 
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Penelitian yang dilakukan oleh (Siagian, 2018), dengan judul “Pengaruh 

Disiplin Kerja, Budaya Organisasi, Kompetensi, Dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada PT Sat NusaPersada TBK Batam”. Teknik analisis yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Metode Analisis Data SPSS dengan hasil 

yang mengemukakan bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan, variabel budaya organisasi pengaruh langsung secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan, variabel Kompetensi berpengaruh langsung 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan, dan variabel motivasi kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Supriandi & Simanjuntak, 2020), dengan 

judul “Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT 

Homasindo Sukses Abadi”. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Metode Analisis Data SPSS dengan hasil yang mengemukakan bahwa 

variabel disiplin berdampak signifikan terhadap kinerja karyawan PT Homasindo 

Sukses Abadi, variabel motivasi kerja PT Homasindo Sukses Abadi di Batam 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, dan variabel 

disiplin kerja dan motivasi kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT Homasindo Sukses Abadi. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Simanjuntak & Aini, 2019), dengan judul 

“Pengaruh Motivasi Kerja dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Karyawan PT Hi-

Precision Engineering Indonesia”. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian 

ini adalah Metode Analisis Data SPSS dengan hasil yang mengemukakan bahwa 

variabel motivasi mempunyai pengaruh positif pada kinerja karyawan PT Hi-
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Precision Indonesia dikota Batam, variabel kedisiplinan mempunyai pengaruh 

positif pada kinerja karyawan PT Hi-Precision Indonesia dikota Batam, dan 

pengaruh positif antara motivasi serta kedisiplinan pada kinerja karyawan PT Hi-

Precision Indonesia dikota Batam. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Suhardi, 2019), dengan judul “Pengaruh 

Motivasi Kerja, Kompetensi, Lingkungan Kerja Dan Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan PT Asuransi Jiwa Di Kota Batam Dengan Organizational 

Citizhenship Behavior Sebagai Variabel Intervening”. Teknik analisis yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Metode Proportionalte Random Sampling 

dengan hasil yang mengemukakan bahwa Motivasi kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan asuransi jiwa di Kota Batam, Kompetensi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan asuransi jiwa di Kota Batam, Lingkungan 

kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan asuransi jiwa di 

Kota Batam, Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

asuransi jiwa di Kota Batam, Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan asuransi jiwa di kota Batam.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Razak et al., 2018), dengan judul “Effect of 

Leadership Style, Motivation and Work Discipline on Employee Performance in 

PT. ABC Makassar”. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Analysis Method Calculation dengan hasil yang mengemukakan bahwa 

Leadership style has a significant effect on the performance of employees of PT. 

ABC Makassar, Motivation has a significant effect on the performance of 

employees of PT. ABC Makassar, Work discipline has a significant effect on the 
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performance of employees of PT. ABC Makassar, Leadership style, motivation 

and work discipline have a significant effect on the performance of employees of 

PT. ABC Makassar. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Sulantara et al., 2020), dengan judul “The 

Effect of Leadership Style and Competence on Employee Performance”. Teknik 

analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Quantitative Method dengan 

hasil yang mengemukakan bahwa Leadership style has a relationship and an 

influence on employee performance, and competence has a positive and 

significant effect on employee performance. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Nababan & Siagian, 2020), dengan judul 

“Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap 

Kinerja Karyawan PT Sanwa Engineering Batam”. Teknik analisis yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan 

hasil yang mengemukakan bahwa variabel Budaya Organisasi Berpengaruh 

Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan PT Sanwa Engineering Batam, Disiplin 

Kerja Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan PT Sanwa Enginerring 

Batam, Motivasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan PT Sanwa 

Engineering Batam, Dan Budaya Organisasi, Disiplin Kerja Dan Motivasi Secara 

Simultan Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan PT Sanwa Engineering Batam. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir adalah efek sementara dari hubungan antara variabel bebas 

dan variabel terikat yang diteliti. 
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2.3.1 Hubungan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Penelitian yang dilatarbelakangi oleh (Simanjuntak & Aini, 2019) motivasi 

akan berdampak positif terhadap kinerja karyawan pada PT Hi-Precision 

Indonesia di Kota Batam. Menurut penelitian yang terkait oleh (Suhardi, 2019) 

hasil pada motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

asuransi jiwa di Kota Batam. Menurut (Siagian, 2018) Terdapat pengaruh 

langsung yang signifikan dari motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.  

2.3.2 Hubungan Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Relevan penelitian oleh (Suhardi, 2019) Kompetensi akan berdampak 

signifikan terhadap kinerja pegawai asuransi jiwa di Kota Batam. Selain itu, 

penelitian bagi (Siagian, 2018) menunjukkan bahwa kompetensi berdampak 

langsung secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Menurut (Liana, 2018) 

kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. 

2.3.3 Hubungan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut survei bagi (Diana & Suhardi, 2019) gaya kepeminpinan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu, survei dari 

(Mogot & Kojo, 2019) gaya kepemimpinan secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. PLN Cabang Manado. Dan 

survey bagi (Ida Farida & Makna Fauzi, 2020) pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai berpengaruh yang kuat dan positif terhadap peningkatan 

kinerja karyawan. 
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2.3.4 Hubungan Motivasi Kerja, Kompetensi Kerja dan Gaya 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 

Relevan bagi (Syarifuddin Nurasiah et al., 2019) pada judul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai”. 

Hasil survei ini bisa diringkaskan jika gaya kepemimpinan, motivasi, dan 

kompetensi berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap 

kinerja pegawai, Ini berarti bahwa mereka yang sangat kompetitif, termotivasi, 

dan memiliki gaya kepemimpinan yang baik berkinerja baik. 

Pada (Diana & Suhardi, 2019) yang judulnya “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, Disiplin Kerja, dan Motivasi kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada PT Makmur Utama Raya”. Hasil survey ini disimpulkan jika variabel gaya 

kepemimpinan, disiplin kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

Bagi penelitian dari (Ida Farida & Makna Fauzi, 2020) dengan judul 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Sarimelati 

Kencana Pizza Hut Delivery Cabang Ciputat”. Hasil penelitian ini disimpulkan 

jika variabel gaya kepemimpinan pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Dalam penelitian (Liana, 2018) pada judul “Pengaruh Kompetensi, 

Pengembangan KARIR dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi 

Pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Jawa Timur)”. Hasil dalam 

penelitian ini bisa diringkaskan jika variabel kompetensi, pengembangan karir dan 

motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 



27 
 

 
 

H1 

H2 

H3 

Gaya Kepemimpinan (X3) 

Kompetensi Kerja (X2) 

Motivasi Kerja (X1) 

Kinerja Karyawan (Y) 

Dari rumusan masalah, kerangka pemikiran yang dibahas dalam penelitian 

berikut menunjukkan pengaruh motivasi kerja, kompetensi kerja, dan gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Indopalkon Perkasa ini bisa 

dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Penelitian, 2021 

 

 

H4 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran diatas, berikut hipotesis 

pada penelitian ini : 

H1  : Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT 

Indopalkon Perkasa. 

H2  :  Kompetensi Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT Indopalkon Perkasa. 

H3   :  Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

pada PT Indopalkon Perkasa. 

H4   :  Motivasi Kerja, Kompetensi Kerja dan Gaya Kepemimpinan secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT 

Indopalkon Perkasa. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif (Sugiyono 

2017:37) mengungkapkan bahwa, metode kuantitatif adalah metode penelitian 

yang didasarkan pada prinsip-prinsip positif yang digunakan untuk menyelidiki 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan alat penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik dan untuk pengujian. Tujuannya adalah 

untuk membuat hipotesis yang menetapkannya. Metode ini digunakan untuk 

survei yang menggunakan populasi atau sampel tertentu, dan semua pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan alat survei. Analisis data bersifat kuantitatif / 

statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan 

sebelumnya. Artinya, model penelitian yang dilakukan dengan terlebih dahulu 

mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, kemudian mengolah dan 

menganalisisnya untuk merangkum dan memahami kondisi dan masalah. 

Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah individu atau 

karyawan yang bekerja di PT Indopalkon Perkasa. Dimensi yang digunakan 

adalah tahap dengan satu cara dimana data yang dikumpulkan itu pada waktu 

yang bersamaan. Data ini dikumpulkan selama berbagai periode waktu harian dan 

mingguan. Tahap pengolahan data dilakukan sekaligus atau semua data yang 

dibutuhkan dan telah diolah. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 

survey berupa observasi dan membagikan kuesioner melalui link-link yang ada di 
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google forms. Hasil ini yang diperoleh dari penyebaran kuesioner menggunakan 

metode berupa skala nominal ataupun skala likert. 

3.2 Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian ini untuk pengembangan, 

dimana sifat penelitian ini adalah objeknya mirip dengan peneliti sebelumnya dan 

memiliki variabel dan durasi yang berbeda. Ini adalah sumber untuk menentukan 

kegagalan mana yang akan terjadi. Sedangkan penelitian sebelumnya yang 

menyelidiki kinerja karyawan memiliki satu atau dua variabel independen, 

penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dimana yang terdapat 

beberapa variabel independen yang berbeda terkait dengan tempat lokasi 

penelitian dan mengacu terhadap kinerja karyawan. 

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian 

3.3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk 

mendapatkan data yang mereka butuhkan. Adapula lokasi melaksanakan 

penelitian di PT Indopalkon Perkasa, yang beralamat di Ruko Pluto Blok III 

No.09 Kel.Tanjung Uncang Kec.Batu Aji Kota Batam. 

Survei ini dilakukan berdasarkan variabel objek penelitian yang dapat 

menyimpulkan bahwa kesimpulan yang ditarik terbatas pada penggunaan variabel 

begitu juga dengan objek yang akan diteliti. Survei ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh motivasi kerja, kompetensi kerja, dan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan pada PT Indopalkon Perkasa. 
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3.3.2 Periode Penelitian 

Periode pada penelitian ini bertujuan untuk atur jadwal penyelesaian 

penelitian lebih terstruktur dengan memastikan atur pada waktunya. Periode 

penelitian ini terdiri dari menentukan judul, penulisan bab 1 sampai bab 3, 

membagikan kuesioner, mengolahkan data, dan penulisan pada bab 4 sampai 

dengan bab 5. Waktu penelitian ini adalah dari bulan September 2021 sampai 

dengan bulan Februari 2022. Bisa dilihat table jadwal kegiatan dibawah ini. 

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 
2021 

2022 

Sept Okt Nov Des Jan Feb 

1 
Menentukan Judul             

2 
Penulisan Bab 1             

3 
Penulisan Bab 2             

4 
Penulisan Bab 3             

5 
Membagikan 

Kuesioner             

6 
Mengolah Data             

7 
Penulisan Bab 4             

8 Penulisan Bab 5             

Sumber: Peneliti, 2021  

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi  

Penelitian oleh (Sugiyono 2017:111) bahwa populasi didefinisikan sebagai 

wilayah generalisasi yang dibentuk oleh objek/subyek dengan jumlah dan 

karakteristik tertentu yang telah ditentukan peneliti untuk dipelajari dan ditarik 
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kesimpulannya. Dalam survei ini yang menjadi populasi adalah kinerja karyawan 

PT Indopalkon Perkasa dengan jumlah karyawan 102 orang. 

3.4.2 Sample 

Peneliti bagi (Sugiyono 2017:111), sampel adalah bagian dari jumlah 

populasi dan karakteristiknya. Peneliti ini menggunakan teknik sampling jenuh, 

karena jumlah populasi di PT. Indopalkon Perkasa ada 102 karyawan (Anjani, 

2019). Sampling jenuh ini sampel yang tidak mempengaruhi nilai informasi yang 

diperoleh, karena penambahan angka tidak meningkatkan kinerja. Metode 

sampling jenuh adalah metode pengambilan sampel yang memperhatikan nilai 

kejenuhan sampel. Untuk menentukan sampel mana yang akan diteliti. 

3.5 Sumber Data 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder 

(Sitepu & Wasiman, 2021). 

1. Data primer  

 Data ini merupakan penyedia data bagi peneliti dan pengumpul data. 

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dengan cara 

menyebarkan kuesioner langsung kepada karyawan di PT Indopalkon 

Perkasa yang dipilih sebagai sampel. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder sebagai sumber data dapat diperoleh dari orang lain, buku, 

atau dokumen daripada memberikan data secara tidak langsung kepada 

peneliti sebagai pengumpul data. 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner atau survei. 

questionaire untuk mengukur variabel penelitian dengan menggunakan skala 

likert. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan survey berupa observasi 

dan membagikan kuesioner melalui link-link yang ada di google forms. Kajian 

kebijakan yang menggunakan metode penelitian menggunakan Skala Likert untuk 

mengembangkan alat yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan 

pendapat individu atau kelompok orang tentang potensi dan masalah suatu objek, 

kebijakan yang diimplementasikan, produk kebijakan, dan hasil kebijakan 

(Sugiyono 2017:132). Skala Likert menggunakan lima seri yaitu : sangat setuju, 

setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian ubah variabel yang 

ingin diukur menjadi variabel indikator. Indikator-indikator ini digunakan sebagai 

titik acuan untuk item perangkat yang disusun dalam bentuk pertanyaan maupun 

penyataan.  

Tabel skala pengukuran berikut digunakan dalam kuesioner penelitian 

diantaranya : 

Tabel 3.2 Skala tanggapan responden 

Skala Likert Kode Skor 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Netral N 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

Sumber: (Changgriawan, 2017) 
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3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Definisi operasional variabel penelitian adalah properti atau nilai dari suatu 

objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditentukan peneliti 

untuk menyelidiki dan menarik kesimpulan. Dalam variabel penelitian ini ada 2 

variabel yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat 

ataupun variabel dependen. 

3.7.1 Variabel Bebas (Independen) 

 Dalam peneliti bagi (Lestari et al., 2021), bahwa pengertian variabel bebas 

diartikan sebagai variabel yang mempengaruhi berubahnya atau terjadinya suatu 

variabel terikat (mengikat), atau variabel yang menyebabkannya. Variabel bebas 

penelitian ini adalah motivasi kerja (X1), kompetensi kerja (X2), dan gaya 

kepemimpinan (X3). 

Tabel 3.3 Variabel Bebas (Independen) 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Motivasi kerja 

(X1) 

Motivasi kerja adalah 

inspirasi atau semangat 

untuk bekerja dengan 

penuh semangat 

melalui segala 

keterampilan dan 

pengetahuan yang 

dimiliki, baik di dalam 

maupun di luar diri 

orang tersebut, untuk 

meningkatkan dan 

memanfaatkan kinerja 

pegawai. 

1. Dijaminnya 

bekerja 

2. Hadiah ataupun 

bonus 

3. Penempatan posisi 

yang benar 

4. Gaji yang cukup 

 

 

Likert 



35 
 

 
 

Kompetensi kerja 

(X2) 

Kompetensi kerja 

adalah kemampuan 

untuk menghasilkan 

pada tingkat yang 

memuaskan di tempat 

kerja, termasuk 

kemampuan untuk 

mentransfer dan 

menerapkan 

keterampilan dan 

pengetahuan tersebut 

dalam situasi baru dan 

meningkatkan 

keuntungan yang 

disepakati. 

1. Wawasan 

2. Keterampilan 

3. Workplace 

attitude 

 
 

Likert 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X3) 

Gaya kepemimpinan 

adalah perilaku atau 

metode yang dipilih 

oleh pemimpin dan 

digunakan untuk 

mempengaruhi pikiran, 

perasaan, sikap, dan 

perilaku anggota suatu 

organisasi. 

1. Mampu 

mengatasi 

keputusan yang 

diambil  

2. Mampu 

memotivasikan 

diri  

3. Mampu dalam 

berkomunikasi  

4. Mampu 

kendalikan dari 

bawahan  

5. Mampu 

bertanggung 

jawab  

6. Mampu 

kendalikan emosi 

 

Likert 

Sumber: Peneliti, 2021 

3.7.2 Variabel Terikat (Dependen) 

Bagi (Lestari et al., 2021), variabel terikat atau dependen diartikan sebagai 

variabel yang dipengaruhi atau dihasilkan dari variabel independen. Variabel 

terikat dalam survei ini adalah kinerja karyawan (Y). 
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Secara rinci, tabel berikut menunjukkan definisi operasional variabel survei 

berikut ini : 

Tabel 3.4 Variabel Terikat (Dependen) 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

Kinerja karyawan 

adalah hasil kinerja 

individu atau kelompok 

dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan. 

1. Kualiitas 

2. Kuantitas 

3. Tepat waktu 

4. Efektifitas 

 

 

Likert 

Sumber: Peneliti, 2021 

3.8 Metode Analisis Data 

Proses analisis data pada dasarnya adalah penentuan kuantitas dipengaruh 

atau mempengaruhi oleh dinamika yang terjadi dalam sebuah bisnis. Fenomena 

dengan evaluasi kuantitatif. Peneliti sedang mencoba menerjemahkan fenomena 

yang terjadi dalam bentuk angka sehingga dapat dilakukan pengukuran apa yang 

terjadi pada fenomena. 

Analisis data yang diperoleh peneliti adalah analisis statistic melalui 

pendekatan kuantitatif diikuti dengan pengujian kualitas data dan pengujian 

penerimaan pengujian klasik dan hipotesis menggunakan aplikasi pengolahan 

angka yang berbasis statistik, yaitu SPSS dengan versi 22. 

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif diartikan sebagai proses menganalisis data dengan cara 

deskripsi atau dapat dikatakan merepresentasikan data yang diperoleh secara 

numeric, rata-rata, maksimum, maupun minimum. Tujuan dari analisis deskriptif 

ini adalah untuk menganalisis semua hasil yang diperoleh sebagai hasil dari 

kegiatan distribusi survei seperti teknik pengumpulan data. 
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Untuk memudahkan penjelasan variabel survei, digunakan kriteria tertentu 

yang mengacu pada skor rata-rata kategori survei yang diperoleh responden. 

Penggunaan skor kategori dikembangkan sesuai dengan skala likert dan 

digunakan sesuai dengan lima kategori poin yang digunakan dalam penelitian 

tersebut.  

3.8.2 Uji Kualitas Data 

Secara konseptual, proses pengukuran dan pengujian hasil distribusi survei 

dan pemberian tanggapan sementara sangat bergantung pada kualitas data dalam 

pengujian yang dilakukan. Data yang digunakan sebagai bahan tes tidak 

bermanfaat, dan hasilnya dipertanyakan apakah data tersebut reliabel (reliable) 

atau tidak valid (valid). Pengujian untuk mengukur kualitas data adalah konsisten 

dan keakuratan hasil yang didapat. Proses pengujian kualitas data dilakukan 

menggunakan aplikasi pengolah angka berbasis statistik, SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions). 

3.8.2.1 Uji Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk mengukur validitas atau keabsahan suatu 

angket / kuisioner (Sujarweni 2019:178). Tes keabsahan data ini dimaksudkan 

untuk mengukur keakuratan data dan perangkat yang akan digunakan. Semakin 

spesifik hasilnya, semakin valid datanya. Peneliti mengukur dan melakukan 

validasi data melalui proses penghitungan hubungan antara setiap pernyataan 

dalam angket atau pertanyaan dengan nilai total.  

Bagi (Nia et al., 2018) Validitas dihitung menggunakan koefisien korelasi 

total dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%). Rumus yang dipakai yaitu : 
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Rumus 3.1 Uji validitas 

 

Sumber: (Nia et al., 2018) 

Dengan keterangannya : 

rxy = Momen tangkar yang baru 

rpq = koefisien korelasi bagian total 

sbx = simpangan baku skor faktor  

sby = simpangan baku skor butir 

Program SPSS menangani perhitungan validitas data ini. Hasil perhitungan 

ditampilkan dalam nilai korelasi total item koreksi. Jika nilai korelasi total artikel 

yang dimodifikasi > 0,3, artikel tersebut dinyatakan valid. Jika ingin mencari atau 

menentukan nilai r yang dihitung pada skala tertentu, bisa dapat menyimpulkan 

dari korelasi total item yang dimodifikasi pada hasil variabel motivasi kerja, 

kompetensi kerja, gaya kepemimpinan, dan kinerja karyawan dengan hasil semua 

variabel adalah valid. 

Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Motivasi Kerja (X1) 

Item r hitung r table Keterangan 

X1.1 0,849 

0,361 Valid 
X1.2 0,636 

X1.3 0,838 

X1.4 0,666 

Sumber: Hasil olah data SPSS 22 
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Pada table 3.5 variabel motivasi kerja terdapat 4 item. Item pertama dengan 

r hitung 0,849 dan r tabelnya 0,361 dinyatakan valid, item kedua dengan r hitung 

0,636 dan r tabelnya 0,361 dinyatakan valid, item ketiga dengan r hitungnya 0,838 

dan r tabelnya 0,361 dinyatakan valid, dan yang terakhir item keempat dengan r 

hitung 0,666 dan r tabelnya 0,361 dinyatakan valid. 

Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Kompetensi Kerja (X2) 

Item r hitung r table Keterangan 

X2.1 0,760 

0,361 Valid X2.2 0,643 

X2.3 0,868 

Sumber: Hasil olah data SPSS 22 

Berdasarkan table 3.6 pada variabel kompetensi kerja terdapat 3 item yaitu 

yang pertama dengan hasil r hitungnya 0,760 dan r table 0,361 dinyatakan 

hasilnya valid, item kedua dengan r hitungnya 0,643 dan r table 0,361 dinyatakan 

hasilnya valid, dan item ketiga dengan r hitungnya 0,868 dan r tabelnya 0,361 

dinyatakan hasilnya valid. 

Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Gaya Kepemimpinan (X3) 

Item r hitung r table Keterangan 

X3.1 0,759 

0,361 Valid 

X3.2 0,815 

X3.3 0,733 

X3.4 0,624 

X3.5 0,682 

Sumber: Hasil olah data SPSS 22 
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Pada table 3.7 variabel gaya kepemimpinan terdapat 5 item yaitu, item yang 

pertama dengan r hitung 0,759 dan r tabelnya 0,361 dinyatakan hasilnya valid, 

item yang kedua dengan r hitung 0,815 dan r tabelnya 0,361 dinyatakan valid, 

item yang ketiga dengan r hitungnya 0,733 dan r tabelnya 0,361 dinyatakan valid, 

sedangkan item yang keempat dengan r hitungnya 0,624 dan r tabelnya 0,361 

dinyatakan valid, dan item kelima dengan r hitungnya 0,682 dan r tabelnya 0,361 

dinyatakan valid. 

Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Kinerja Karyawan (Y) 

Item r hitung r table Keterangan 

Y.1 0,727 

0,361 Valid 
Y.2 0,665 

Y.3 0,775 

Y.4 0,918 

Sumber: Hasil olah data SPSS 22 

Pada table 3.8 variabel y kinerja karyawan terdapat 4 item yaitu yang 

pertama dengan r hitung 0,727 dan r tabelnya 0,361 dinyatakan valid, item kedua 

yaitu dengan r hitungnya 0,665 dan r tabelnya 0,361 dinyatakan valid, item ketiga 

dengan r hitung 0,775 dan r tabelnya 0,361 dinyatakan valid, dan item keempat 

dengan r hitung 0,918 dan r tabelnya 0,361 dinyatakan valid.  

3.8.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item-item pada soal yang dinyatakan 

valid. Uji ini digunakan untuk mengukur kuesioner yang menunjukkan suatu 

variabel atau konfigurasi (Sujarweni 2019:178). Dengan hubungannya 

penyelenggara apabila berbeda yang menyelidiki objek yang tidak berbeda 
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terhadap pertanyaan atau uraian yang disajikan dalam kuesioner memperoleh hasil 

yang tidak berbeda dengan prosesnya, atau jika penyelenggara ingin menguji 

ekspor. Bisa mendapatkan hasil pada masa kedepannya. Tidak ada bedanya jika 

bisa mendapatkan hasil yang sama dengan grup data yang dibagi menjadi grup 

lain. Uji ini dapat diandalkan dan juga menyediakan data yang tepat juga. 

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik alpha cronbach untuk mencari 

keandalan peralatan. Kriteria untuk menentukan apakah data dapat diandalkan 

atau berumur pendek, atau nilai dalam tabel r. Ini dapat ditampilkan menggunakan 

batas, misalnya 0,6. Saat ini dikutip pada (Fitri & Artanti, 2021) menyatakan 

bahwa nilai di bawah 0,6 dianggap tidak dapat diandalkan. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa semua hasil uji reliabilitas adalah reliabel. 

Tabel 3.9 Hasil Uji Realibiltas 

No Variabel 
Nilai Cronbach’s 

Alpha 
Kriteria Keterangan 

1 Motivasi Kerja 0,735 >0,60 Reliabel 

2 Kompetensi Kerja 0,633 >0,60 Reliabel 

3 Gaya Kepemimpinan 0,768 >0,60 Reliabel 

3 Kinerja Karyawan 0,770 >0,60 Reliabel 

Sumber: Hasil olah data SPSS 22 

Berdasarkan table 3.9 hasil uji variabel motivasi kerja pada nilai alpha 

cronbach adalah 0,735 dengan hasil kriteria lebih besar dari 0,60 dinyatakan 

reliable, hasil uji variabel kompetensi kerja pada nilai cronbach alpha 0,633 

dengan hasil kriteria lebih besar 0,60 dinyatakan reliable, pada variabel gaya 

kepemimpinan dengan nilai alpha cronbach 0,768 dengan hasil kriteria lebih besar 
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0,60 dinyatakan reliable, dan yang terakhir adalah variabel kinerja karyawan 

dengan nilai hasil cronbach alpha 0,770 dengan kriteria lebih besar 0,60 

dinyatakan reliable. 

3.8.3 Uji Asumsi Klasik 

Pada uji asumsi ini digunakan untuk memberikan pengujian awal perangkat 

atau peralatan yang digunakan untuk pengumpulan data dan jenis data yang 

diproses lebih lanjut dari kumpulan data awal yang diperoleh. 

3.8.3.1 Uji Normalitas 

Dalam pengujian normal data ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat 

normalitas distribusi variabel-variabel yang diikutsertakan dalam survei, jika 

dimasukkan dalam model regresi. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah 

model merupakan regresi dari variabel dependen dan independen, dan apakah 

kedua variabel memiliki distribusi normal (Sujarweni 2019:179). 

Jika variabel tidak berdistribusi normal, maka hasil uji statistik akan 

berkurang. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan satu sampel 

kolmogorov smirnov. Namun, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, data 

tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika hasil satu sampel kolmogorov 

smirnov menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal. 

3.8.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui apakah ada variabel 

bebas yang memiliki kemiripan antar variabel bebas dalam model. Kesamaan 

antar variabel bebas menghasilkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu, pengujian 
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ini mencoba untuk menghindari kebiasaan proses pengambilan keputusan 

mengenai dampak pengujian parsial masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen (Sujarweni 2019:179). Jika peneliti ingin melanjutkan 

penelitiannya, maka perlu mengalami gejala multikolinearitas ini saat 

memasukkan angka untuk model regresi. 

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi, 

dapat dilakukan pengecekan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). 

toleransi ini  mengukur variabilitas variabel independen yang dipilih, yang tidak 

dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Toleransi yang rendah tersebut 

sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1 / toleransi) dan menunjukkan 

kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang umum digunakan sama dengan 

toleransi 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10. 

3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini merupakan model regresi yang bertujuan untuk menguji 

variabilitas ketidaknyamanan residu dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. 

Jika variabilitasnya berbeda, itu disebut varians heteroskedastisitas. Salah satu 

cara untuk melihat apakah model regresi linier berganda memiliki varians yang 

tidak heteroskedastisitas adalah dengan melihat scatter plot atau nilai prediksi dari 

variabel dependen yaitu SPRESID dengan residual error ZPRED. Jika tidak ada 

pola tertentu dan tidak meluas di atas atau di bawah nol pada sumbu y, tidak ada 

varians yang tidak heteroskedastisitas. Model yang baik adalah model yang tidak 

memiliki varians yang tidak heteroskedastisitas (Soulthan, 2020). 
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3.8.4 Uji Pengaruh 

3.8.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda diguna untuk memprediksi nilai variabel 

dependen ketika nilai variabel independen meningkat atau menurun, dan 

tergantung pada variabel independen jika setiap variabel independen adalah positif 

atau terkait menentukan arah hubungan antar variabel independen yang negative 

(Changgriawan, 2017). 

Rumus 3.2 Regresi linear berganda 

 

Sumber: (Nia et al., 2018) 

Keterangan : 

Y = Variabel Kinerja Karyawan 

b0 = Nilai konstanta 

b = Nilai koefisien regresi (nilai tinggi atau nilai rendah) 

X1 = Variabel Motivasi Kerja 

X2 = Variabel Kompetensi Kerja 

X3 = Variabel Gaya Kepemimpinan 

e = Residual eror 

3.8.4.2 Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Proses analisis koefisien determinasi (R2) membantu menjelaskan besarnya 

kontribusi (persentase) pengaruh variabel. Variabel bebas diperoleh bersamaan 

dengan variabel terikat model regresi. Uji keputusan (R2) digunakan untuk 

melihat bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3+ e 
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Dengan kata lain, koefisien determinan digunakan untuk mengukur besarnya 

variabel bebas di atas variabel terikat. Koefisien determinasi (R2) bervariasi dari 0 

hingga 1 (0 <R2 <1). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara 

variabel (X) dan (Y) ketika R2 = 0, dan bahwa terdapat pengaruh antara variabel 

(X) dan (Y) ketika R2 mendekati 1, menunjukkan lebih kuat (Sinurat, 2017). 

3.9 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengkonfirmasi hal-

hal berikut pada kesimpulan tentang sampel dapat diterapkan (digeneralisasikan) 

pada populasi. 

3.9.1 Uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk melihat apakah ukuran variabel bebas terhadap 

variabel terikat memiliki pengaruh signifikan secara parsial (Sujarweni 2019:181) 

dengan bentuk ujinya : 

1. Ho : b1 = 0, artinya motivasi kerja secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

Ha : b1 ≠ 0, artinya motivasi kerja secara parsial berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Ho : b1 = 0, artinya kompetensi kerja secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

Ha : b1 ≠ 0, artinya kompetensi kerja secara parsial berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

3. Ho : b1 = 0, artinya gaya kepemimpinan secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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Ha : b1 ≠ 0, artinya gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan (Sinurat, 2017). 

Hasil yang diperoleh ketika pada uji t atau hasil uji yang diperoleh efek 

parsial termasuk : 

1. Jika nilai signifikan dibawah 5 % (0,05) t hitung > t tabel , maka variabel 

independen sebagian besar terkait dengan variabel dependen, baik secara 

parsial maupun individual. 

2. Jika nilai signifikan diatas 5 % (0,05)  t hitung < t tabel, maka maka variabel 

independen sebagian tidak ada terkait dengan variabel dependen, baik secara 

parsial maupun individual. 

3.9.2 Uji f (Simultan) 

Pengujian hipotesis secara simultan digunakan untuk mengetahui kelayakan 

data (Sujarweni 2019:181) Di bawah ini adalah pedoman yang digunakan untuk 

secara bersamaan menentukan diterima atau ditolaknya suatu hipotesis : 

1. Jika p < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Jika p > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Hasil yang diperoleh kesimpulan yang dapat peneliti tarik dari hasil uji f ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Jika nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Jika nilai F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


