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PENDAIIULUAI\
Pada kondisi perekonomian di era

perdagangan bebas maka perusahaan dituntut
untuk memanfaatkan kemampuan yang ada

semaksimal mungkin agar unggul dalam
persaingan, oleh karena itu perusahaan harus
memiliki manajemen yang baik, dan tangguh
sehingga dapat melihat dan merrggunakan
peluang yang ada serta dapat mengidentifikasi
masalah dan menyeleksi serta
mengimplementasikannya dengan tepat.
Untuk dapat meningkatkan kinerjanya maka
manajer harus dapat menjalankan fungsi
manajemen dengan baik yaitu perencanaan,
koordinasi, pengorganisasian, pengaratran dan
pengendalian.

Setiap perusahaan mempunyai dua
kelompok masukan, yaitu sumber daya
manusia dan sumber daya alam. Sumber
daya manusia terdiri dari orang-omng
yang bekerja di perusahaan, pegawai
operasional, staf dan tenaga yang bekerja
dibagian manajemen. Mereka
menyumbangkan waktu, tenaga dan
pikiran mereka kepada organisasi dengan
mendapatkan imbalan. Sedangkan sumber
daya alam terdiri dari masukan yang

bukan manusia yang akan diproses atau
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Abstraksi
Pada kondisi perekonomian di era perdagangan bebas maka

perusahaan dituntut untuk memanfaatkan kemampuan semaksimal mungkin

agar unggul dalam persaingan. Perusatraan harus memiliki manajemen yang

baik dan tanggult sehingga dapat melihat dan menggrurakan peluang yang ada

serta dapat mengidentifrkasi masalah dan menyeleksi serta

mengimplementasikannya dengan tepat. Kinerja manajer dalam suatu

perusahaan sangatlatr penting agax mampu bersaing dengan perusahaan lain.

Dari hasil penelitian diketatrui batrwa gaya kepemimpinan, kepuasan

k rjq dan motivasi kerja berpengaruh secara simultan dan secara parsial

terhadap kinerja manajei. Nilai koifisien determinasi R2 (R Square) sebesar

0,767 menunjukkan bahwa sekitar 76,70A Kinerja Manajer (Y) dipengaruhi
oleh Gaya Kepemimpinan (X1), Kepuasan Kerja (X2), Motivasi CX3).

Kata-Kata Kunci: Motivosi, Kine$a, Manaier

yang akan dipergunakan dalarn kombinasi
dengan ru$ur manusianya untuk
memberikan sumber lain.

Tantangan yang dihadapi setiap
pimpinan, apalagi dalam kehidupan
modern yang ditandai dengan berbagai macam
gejala seperti volume kerja yang selalu
berubah. Interaksi manusia yang lebih
komplak, tuntutan pengembangan kemampuan
sumber daya insani dan sebagainya.

Tantangan berat adalah bagaimana setiap
lrnsure pimpinan dapat menggeraktan
orang lain sehingga dengan sadar mereka
secara bersama-sama bersedia berperilaku
untuk mencapai h{uan yang tela}r
ditetapkan.

Salah satu yang penting dari
seorang pemimpin adalah meqiamin agar para
karyawan atau pegawai yang bekerja dibawah
pengawasannya dapat melakukan pekerjaan
secara efektif dan efisien, sehingga dapat

memberikan sumbangan yang,maksimum
pada usaha pencapaiab tujtan perusahaan.

Disamping itu pimpinan perusahaao yang
bijaksana harus selalu dapat memberikan
imbalan jasa yang nantinya dapat
menimbulkan kepuasan atau dapat
memotivasi tenaga kerja.



94

Sebagai bentuk nyata dalam
melakukan berbagai dao
peningkatan daya saing perusahaan, maka
diperlukan berbagai pengambilan
keputusan strategis, baik dalam
perencaff[Ln maupun pengalokasian
sumber daya yang terbatas. Salatr satu
bentuk pengambilan keputusan stategis
perusahaan adalah dengan melalui
peningkatan kinerj a manajer.

Persaingan dalam dunia bisnis itu
mengharuskan perusahaan menata kembali
manajerial organisasinya. Organisasi yang
baik memiliki tujuan dan perusatraan yang
ditetapkan ketika perusatraan berdiri
digunakan untuk mer{amin kelangsungan
hidup perusahaan @oing concern). Hal
tersebut tidak berarti hanya untuk
perusatraan ynng besar saja namua tetap
berpengaruh bagi perusahaan yang masih
kecil.

Kinerja manajer dalam suatu
perusahaan sangatlatr penting karena
apabila kinerja manajernya kurang baik,
maka dapat dipastikan perusahaan tidak
akan mampu bersaing dengan perusahaan
lain. Dengan kinerja man4ier yang baik
diharapkan perusahaan akan mampu
bersaing dengan perusahaan lain. Untuk
itu ada beberapa fbktor yang menyebabkan
kinerja manajer tersebut tertinggi atau
rendah dimana dalam penelitian ini
peneliti ingin membatras dua faktor yang
mungkin dapat mempengaruhi tinggi
rendalrnya kinerja manajer suatu
perusahaan tersebut.

PERTJMUS$I MASALAH
Berdasarkan uraian yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka
permasalahan yang hendak dikaji adalah :
a. Apakah gaya kepemimpinan" kepuasan
kerja, motivasi kerja berpenganrh secara
parsial terhadap kinerja manqier pada pT.
"X'Surabaya?
b. Apakah gaya kepemimpinan, kepuasan
k"rjq motivasi kerja berpengaruh secara
simultan terhadap kinerja manajer pada
PT.'X' Surabaya?
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TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Supriono dan Syakhroza

Q003 : 69) batrwa kinerja manajer adalah
manajer dalam melaksanakan

tanggung jawabnya terhadap kualitas
produh kuantitas produk, ketepatan waktu
produk, pengembangan produk baru,
pengernbangan personil, pencapaian
anggaxao, pengurangan biaya (peningkatan
pendapatan), dan urusan publik.

Menurut Sedarmayanti (2001 :

50), "Kinerja adalah hasil atau keluaran
dari suatu proses". Menurut As'ad (1999 :

46), kinerja atau job performance
didefinisikan sebagai "Kesukesan
seseorang dalam melaksanakan pekerjaan
atat successful role achievement yang
diperoleh seseorang dari perbuatan-
perbuatannya".

Pengukuran Kinerja
Penggambaran penilaian kinerja
mempunyai peiarum penting di dalam
pengambilan keputusan mengenai sumber
daya manusia. Menurut Prawirosentono
(1999 : 216),'?enilaian kinerja adalah
proses penilaian hasil kerja yang akan
digunakan oleh manajemen untuk
memberi informasi kepada para manajer
secara individual, tentang mutu hasil
pekerjaannya dipandang dari sudut
pandang kepentingan perusahaan".

Sehubungan dengan pengukuran
kio"rja dikatakan oleh Siswanto (2002:
187), bahwa:
"...aktivitas penilaian pekerjaan adalah
suatu kegiatan dilakukan untuk menilai
hasil kerja seorang tenaga kerja dengan
jalan membandingkan hasil kerja dari
suatu pelaksanaan pekerjaan dengan
deskripsi pekerjaan atau pekerjaan-
pekerjaan lainnya yang telah dilaksanakan
oleh seorang tenaga kerja yang
bersangkutan dalam suatu periode tertentu
yang biasanya pada setiap akhir tahun
perusalraan. Kegiatan ini dimaksudkan
unfirk mengukur prestasi masing-masing
tenaga kerja

I
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Gaya Kepemimpinan

- Pemimpin sebagai orang yang
bertanggung jawab terhadap jalannya
organisasi, mestinya telah m"mp,-yui
banyak strategi dalam melaksanakan
tugasnya antara lain dengan
mensosialisasikan apa yang merika
harapkan agar tujuan organisasi dapat
tercapai dengan sempurna.

Miftha Thoha (t999 : 297)
mengemukakan gaya kepemimpinan
merupakan nonna perilaku yang
digunakan oleh seseorang pada saat orang
tersebut mencoba mempengaruhi perilaku
orang lain seperti yang ia lihat. Dari uraian
tersebut tentunya yang terpenting adalah
adanya usatra unfuk menselaraskan
persepsi diantara orang yang akarr
mempengaruhi perilalar dengan orang
yang perilakunya akan dipengaruhi. Dalarn
kenyataannya masih banyak kedua belatr
pihak tidak bisa mengaurinkan persepsinya
masing-masing terhadap kebutuhan
bersama dalam kontek mencapai tujuan.

Menurut Hidjrachman (2000 :
145), terdapat dua proses kepemimpinan,
antara lain :

?. "Top Down Authority,'
b. "Bottom (Ip Authority,'

Teori Yang Melandasi Hubungan Gaya
Kepemimpinan Terhadap - Kinerja
Manajer

Dalam gaya kepemimpinan
seorang manajer memiliki kelebihan
sehingga dia memprmyai kekuasaan dan
kewibawaan untuk menggerakkan,
mengaralrkan dan membimbing-bawahan
(Kartini Kartono,2002 : Igl).

Hal tersebut dikuatkan oleh teori
Miftha 

- 
Thoha (1999 : 297) yang

menyatakan gaya kepemimpinan
merupakan norma perila{cu yaqg
digunakan oleh seseorang pada saat orang
tersebut mencoba mempengaruhi perilaku

9*g Iain seperti yang ia litrat. Sihingga
dapat disimpulkan bahwa teori tersebut
mendukung adanya hubuagan antara gaya

inan terhadap kinerja manajer.

Teori Yang Melandasi Hubungan
Kepuasan Kerja Terhadap KinJrja
Manajer

Kepuasan kerja dan kinerja
manajer adalah dua hal yang dapat
dijadikan sebagai pertimbangan dalam
melakukan pengkajian terhadap proses
pengembangan sumber daya manusia pada
suatu organisasi. Kepuasao kerja akan
meningkatkaa semangat manajei dalam
bekerja yang pada aknimya akan
mempenganrtri kinerja manajer. Menurut
Nitisemito (2001 : l0g), sebab turunnya
kinerja pada umumnya disebabkan oleh
ketidakpuasan manajer, baik secara materi
T€upun non materi. Untuk meningkatkan
kinerja dapat dilalokan dengan pe*U"rian
gaji yang cukup, memperhatikan
kebututran rohani, mlmberikan
kesempatan untuk maju, dan sebagainya.

Teori Yang Melandasi Hubungan
Antara Motivasi Kerja Terhadap
Kinerja Manajer

Motivasi adalah bentuk atau
konstnrksi dorongan yang merangsang
individu untuk metakukan-tindakan-atau
perilaku yang digrumkan untuk
menentukan pilihan yang sesuai dengan
harapan dan memberi hasil sangat
me,muaskan. Motivasi dapat juga diartikan
dorongan yang ada dalam 

-aii 
iodrriO,,

yntuk berperilakrL sehingga individu
berusaha uutuk mencapai tu:u* yang

$yg**. Sehingga dapat aisimputtan
bahwa teori tersebut mendukung uO*yu
hubungan antara motivasi terhadip kinerja
manajer.

ry. Kerangfte Konseptual
Berdasarkan uaraian tersebut di

atas, dapat disusun suafu model alur
pemikiran sebagai berikut :
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Ket : 

-' 
= Uji Regresi Linier Berganda

METODIOLOGI PEI\IELITIAN
1. Defrdsi Operasional l)an
Pengukuran Variabel
Penelitian ini menggunakan 4 (empaQ
vmiabel yang dikelompotkan menjadi
duq 3 variabel independent atau variabel
bebas yaitu Gaya Kepemimpinan (Xl),
Kepuasan Kerja (X2), dan Motivasi Kerja
(X3), dan satu variabel dependent atau
terikat yaitu Kinerja Manajer (Y).
Skala pengukuran yang digunakan dalam
penelitian ini digrrnakan skala semantic
dengan data interval.
a. Kineria Manajer (Y)

Kinerja manajer yang dima}sud
disini berhubungan pencapaian
serangkaian tugas-tugas atau kinerja yang
dilakukan oleh sekelompok individu
dalam kegiatan manaj er.
b, Gaya Kepemimpinan (Xl)

Pemimpin sebagai orang yang
bertanggrmg jawab terhadap jalannya
organisasi, mestinya telah
banyak stategi dalam melaksanakan
tugasnya antara lain dengan
mensosialisasikan apa yang mereka
harapkan agax tujuan organisasi dapat
tercapai dengan sempunra.
c. Kepuasan Kerja (X2)

Kepuasan kerja adalah tingkat
perasaan seseorang setelatr

Kinerja Manajer
(Y)

mernbandingkan apa yang diharapkan
dengan kenyataan yang diterima.
d. Motivasi Kerja Q(3)

Motivasi adalah keadaan dalam
pribadi seseorang
keinginan individu

mendorong
melakukan

kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai
suatu Sj*.
2. Sampel Dan Prosedur Penentuan
Sampel

Teknik penentuan sampel dalam
penelitian ini menggunakan accident
random sompling. Teknik occident
random yang digunakan dalam
menyebarkan kuesioner menggunakan
sampel dimana pemilihan subyek yang
dijadikan responden dalam penelitian ini
dilakukan secara terarah dan sengaja
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tertentu yang diambil berdasarkan tujuan
penelitian.

3. Teknik Analisis Dan Uji Hipotesis
Dalam penganalisaan dilakukan beberapa
tahapanpengolahan data, yaitu :

a Data pendiskripsian karakteristik
responden digunakan software komputer
program enel.

yang
untuk
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b. Pengolahan data digunakan software
computerprogram SPSS Ver. 13.
Pengujian hipotesa meliputi :
a. Uji Validitas pearson
Uji validitas item untul nrenguji apakatr tiap
butir pertanyaan benar-benar sudah valid.b. Uji Reabilitas
Reabilitas adalah ukuran untuk mengetahui
konsistensi instrument yang digunatcan 3uta
dilakukan pengukuran dua kaii atau lebih
terhadap gejala yang sama dengan
menggunakan alat ukur yang sama.
c. Uji Asumsi Klasik regresi - Otokorelasi
Regre.si yang terdeteksi otokolelasi dapat
berakibat pada biasnya interval kepercayaan
dan ketidaktepatan penerapan uji F dan uji t.
d. Uji Hipotesa Regresi Linier Berganda

Y = bi + brXr + bzXz + bX3 + s1
Dimana:
Y : Kinerja manajer
bi : Konstanta
br, bz, bt 

= 
Koefisienregresi variabel
Xr, Xz, X:

= Gayakepemimpinan
= Kepuasan ke{a
= Motivasi
: Kesalahan baku

IIASIL PENELITIAN
PEMBAIIASAIY

DAII

Penyebaran dilakukan kepada gg
orang Responden dao semua data tidak ada
yang dikeluarkan dari analisis.
a. Uji Validitas pearson
Berdasarkan hasil penelitian diketatrui batrwa
semua instrument dalam vmiabel adalah valid
karena masing-masing koefisien korelasi dari
masing-masing item kurang dari 0,05,
*Jrhggu dapat digunakan dalam pengujian
selanjutnya.
b. Uji Reabilitas
Dari hasil penelitian diketahui bahwa semua
variabel pada pe,nelitian ini memiliki nilai
foefisien alpha lebih besar dari 0,6 yang
berarti sargat realibel.
c. Uji Asumsi Klasik regresi - Autokorelasi
Berdasarkan perhitungan di dapatkan nilai
Prb,l Watson (DlU sebesar 1,506 yang
berada pada daeratr 1,33 < nW < i,67
berarti batrwa regresi bebas dari gejala
autokorelasi.
d. Hasil Perhitungan Regresi Linier
Berganda

Dari hasil perhitungan dengan
bantuan komputer dengan menggunakan
program SPSS Ver. 13 diperoleh hasil
sebagai berikut :

Xr
X2

&
e1

Dengan demikian rg* rysqaa" ,rry:ili"ier berganda adalah sebagai berikut :Y:1,432 + 0,558 Xr + 0,311 X2 + a,iZZX,
Adapun maksud &Y q:ry**t regresi linier berganda ini adalatr sebagai berikut :bo : konstanta=\,43}

Tabel I

Sumber: Diolahffi

GayaKepemimpinan CXr)
Kepuasan Kerja (Xz)

Variabelterikat@
Konstanta/constant = 1.43,2
Koefisien Determinasi G1 :0',767

$oefisien Korelasi @) :0,g76
Fnitung = 38,476
Ft"ur :2,874



Menunjukkan besarnya pengaruh fbktor /
variabel lain terhadap Kinerja Manajer
(Y), apabila variabel-variabel bebas adalah
konstanta maka Kinerja Manajer (Y) akan
sebesar 1,432 point.
br : koefisien regresi unfirk X1 =
0,558
Nilai ini menunjukkan besamya pe,ngaruh
variabel Gaya Kepemimpinan terhadap
kinerja manajer. Apabila vmiabel Gaya
Kepemimpinan mengalami perubahan
peningkatan sebesar 1 point maka akan
menyebabkan variabel Kinerja Manajer
meningkat sebesar 0,558 point dengao
asumsi variabel bebas lainnya adalatr
konstan.
b2 : koefisien regresi untuk X2 : 0,31I

- SWASTIKA, Yolume i, Nomor I, Mei 201I

Nilai ini menunjukkan besarnya pengaruh
variabel Kepuasan Kerja terhadap Kinerja
manajer. Apabila variabel Kepuasan Kerja
mengalami perubahan peningkatan sebesar
I point, maka akan menyebabkan variabel
Kinerja Manajer meningkat sebesar 0,311
point dengan asumsi variabel bebas
lainnya adalatr konstan.
br : koefisien regresi unflrk X3 :
0,432
Nilai ini menunjukkan besarnya
variabel Motivasi (X3) terhadap Kinerja
manajer. Apabila variabel Motivasi
mengalami perubatran peningkatan sebesar
I point, maka akan menyebabkan variabel
Kinerja Manajer meningkat sebesar 0,432
point 'dengan asumsi variabel bebas
lainnya adalatr konstan.

e. Pengujian Hipotesis
1) Pengujian Eipotesis Dengan Uji F

Untuk mengetahui penganrh secara simultan antara Variabel Kinerja Menejer (Y) terhadap Gaya
Kepemimpinan (X1), Kepuasan Kerja (Xz), Motivasi (X3).

Trbel2. ANOVA(b)

Model
Sum of
Souares df Mean Square F Sio-

I Regression

Residual

Total

25,609

7,765

33,374

J

35

38

8,536

,222

38,476 ,000(a)

a Predictors: (Coa$ta[), Motivasi Kcprniurpinan, Kcpuasan Kerja
b Dependant Variable: Kinuja Manajer
Sumber: Lampiran

Tabel3. Nilai Koefisien Korelasi dan Determinasi
Model

Model R R Square Adjusted R
Souare

Std. Error of
the Estimate

I 976' ,767 .747 .47t02
4 :(C onstant), Motivasi Kepemimpinan, Kepuasan
Niffi koefisien determinasi R2 (R Square) yaiiu sebesar 0,76?

kerja

Berdasarlcan abel diaEs didapatkan nilai F hitung 38,476 > 2,974
yang bemrti bahwa Gaya Kepemimpinan (X1), Kepuasan Kerja (Xz), Motivasi (X3) secara simulan
berpengaruh terhadap Kinerja Menejer (Y)

s{ml Koeilsren determrnasi Rj (R Square) yaitu sebesar 0,767 menuqiukkan bahwa sekitar 76,7yo4Wi" Manajer (Y) dipengaruhi oleh Gaya Kepemimpinan (X1), Klpuasan Kerja (X2), Motivasi6)
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2) Pengujian Hipotesis Dengan Uji t
Tabel4. Hasil Analisa V

a Dependent Variable: Kinerja Manajer

a) Dari perhitungan secara
diperoleh thitune

Analisis Faldor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerj a

4,564
parsial

ttau 2,030 sehingga secara parsial Gaya
Kepemimpinan (X1) berpenganrh secara
nyata dan berhubungan positif terhadap
Kinerja Manajer (Y).
Nilai koefisien determinasi parsial (f)
rurtuk Gaya Kepemimpinan sebesar 0,6112
= 0,3733 yang berarti dapat menunjukkan
bahwa Kontribusi parsial variabel Gaya
Kepemimpinan terhadap Kinerja Manajer
adalah sebesar 37,33Yo. Sedangkan sisanya
sebesar 62,67yo dijelaskan oleh variabel /
faktor lain.
b) Dari perhitungan secara parsial

ttuu"r 2,A30 sehingga secara parsial
Kepuasan Kerja (X2) berpenganrh secara
nyata dan berhubungan positif terhadap
Kinerja Manajer (Y).

KESIMPULAI\i DAN SARAN
1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan
Rgmbahasan penelitian ini, maka dapat
diambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
1. Terdapat pengaruh secara simuttan
antara variabel Gaya Kepemimpinan,
Kepuasan Kerja dan Motivasi terhadap
Kinerja Manajer. Pernyataan ini
didasarkan pada uji hipotesis dengan uji F,
dimana diperoleh F hitung: 38,476 lebih
besar dari F tabel sebesar2,874.
2. Ternyata dari pengujian hipotesis
secara parsial, diperoleh variabel Gaya

Nilai y' parsial un{uk variabel Kepuasan
Kerja sebesar 0,342': 0,1170 yang berarti
dapat menunjukkan batrwa Kontribusi
parsial variabel Kepuasan Kerja terhadap
Kinerja Maoajer adalah sebesar fi,7Uyo.
Sedangkan sisanya sebesar 88,3 %
dijelaskan oleh variabel / faktor lain.
c) Dad perhitungan secara parsial

ttahr 2,030 sehingga secara parsial
Motivasi (X3) berpengaruh secara nyata
dan berhubungan positif terhadap Kinerja
Manajerial (Y).
Nilai f parsial untuk variabel Motivasi
sebesm 0,4032 = 0,1624 yang berarti dapat
menuqiukkan batrwa Kontribusi parsial
variabel Motivasi terhadap Kinerja
Manajer adalah sebebar 16,24yo.
Sedangkan sisanya sebesar B3,76Vo
dijelaskan oleh variabel / faktor lain.
Kepemimpinan berpengaruh terhadap
Kinerja Manajer, karena memiliki nilai
trit*e = 4,564lebih besar dari 165.1 :2,A30.
3. Temyata Variabel Kepuasan Keda
berpenganrtr nyata terhadap Kinerja
Manajer, karena memiliki nilai th;Mg :
2,150lebih besar dari ttuuer = 2,030.
4. Ternyata Variabel Motivasi
berpengaruh nyata terhadap Kinerja
Manajer, karena memiliki nilai thftung :
2,609lebih besar dari 166"1 : 2,030.

2. Saran
Berdasarkan seluruh pembahasan

yang telah dikemukakan sebelumny4

$a vallans Secara Parsial

Model Variabel t t. Correlations

Hituns Tabel
Zero-
order Panial Part

1 Kepemimpina
n
Kepuasan
Kerja
Motivasi

4,564

2,150

2"609

2,030

2,43A

2.030

,751

,749

,722

,611

Siqz

.403

,372

,175

"213
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maka dapat dikemukakan beberapa saran
untuk pertimbangan sebagai berikut :

a) Dalam meningkatkan kinerja manajer
perusahaan harus mernperhatikan kembali
motivasi dan kepuasan kerja karena
motivasi yang diterima oleh karyawan
akan dapat mendorong semangat kerja dan
kinerja manajer dapat menjadi lebih baik
sehingga akan meningkatkan profit (baru)
perusahaan

b) Dalam penelitian ini masih terdapat
beberapa keterbatasarU sehingga masih
perlu dilakukan penelitian pada aspek
yang sruna untuk mengetahui konsistensi
hasil penelitian ini. Diharapkan bag
penelitian mendatang agar mengambil
populasi yang berbeda, misalnya untuk
organisasi non profit.
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