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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kunci dari kesuksesan sebuah perusahaan dapat dilihat dari kualitas 

sumber daya manusianya. Jika kualitas sumber daya manusia pada sebuah 

perusahaan baik makan perusahaan dapat menghasilkan output yang optimal. 

Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja adalah aspek penting dalam 

perusahaan. Karena sumber daya manusia mencakup tenaga, kreativitas, 

inovasi yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. 

Perusahaan tidak akan pernah terlepas dari aktivitas sumber daya 

manusianya. Walaupun perusahaan itu sudah memakai peralatan yang 

canggih, namun tetap saja yang memegang sistemnya adalah manusia itu 

sendiri. Manusia sangat berperan penting dalam membangun sistem dalam 

perusahaan karena sama halnya seperti kualitas sumber daya manusia. Jika 

sistem yang dibuatnya baik maka perusahaan juga dapat menghasilkan output 

yang optimal.  

Terdapat faktor-faktor penting yang berhubungan dengan sumber daya 

manusia yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai, disiplin kerja pegawai, 

budaya kerja atau organisasi, motivasi pegawai dan lain sebagainya. Suatu 

perusahaan dapat dikatakan baik apabila kinerja pegawai, disiplin kerja 

pegawai, budaya kerja atau organisasi, motivasi pegawai tersebut dinilai baik. 

Sebaliknya apabila faktor-faktor tersebut dinilai buruk maka perusahaanpun 

akan buruk. Masalah inilah yang sering kali ditemui dalam suatu organisasi 
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ataupun perusahaan, ketika suatu peruasahaan tidak dapat mengelola sumber 

daya manusianya. 

Menurut Mangkunegara (2009:18) kinerja karyawan (prestasi kerja) 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Tingkat keberhasilan suatu kinerja meliputi aspek 

kuantitatif dan kualitatif. Setiap perusahaan pasti ingin memiliki sumber daya 

manusia yang kinerjanya tinggi. Untuk menciptakan kinerja pegawai yang 

tinggi, dibutuhkan adanya peningkatan kerja yang optimal dan mampu 

mendayagunakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga akan 

memberikan kontribusi positif bagi perkembangan suatu instansi. Hal tersebut 

merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. 

Kinerja pegawai memiliki hubungan dengan gaya kepemimpianan 

yang diterapkan oleh seorang pemimpin. Pengaruh seorang pemimpin sangat 

menentukan, karena bertujuan untuk merealisasikan suatu tujuan, perusahanan 

juga harus menerapkan gaya kepemimpinan atau pola kinerja yang konsisten 

terhadap situasi kerja yang dihadapi. Gaya kepemimpinan yang sesuai dan  

mampu menciptakan suatu kondisi kerja yang nyaman dan baik dapat 

memberikan semangat kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Dengan 

demikian pegawai akan bekerja dengan nyaman dan maksimal karena 

memiliki pimpinan yang baik, sehingga kinerja pegawai akan manjadi lebih 

baik. 

Seringkali suatu instansi hanya menuntut kinerja yang tinggi tanpa 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya seperti 
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gaya kepemimpinan dan budaya kerja. Faktor-faktor tersebut seringkali harus 

diperhatikan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Karena peningkatan 

kinerja akan membawa kemajuan bagi instansi untuk menambah kualitas 

sumber daya manusia yang ada di dalamnya. 

Menurut Iskandar Putong (2015:8) kepeimpinan (Leadership) adalah 

salah satu faktor organisasi, atau sebagai salah satu fungsi manajemen, oleh 

karena itu merupakan masalah yang sentral dan strategis. Dalam hal ini Ralph 

Currier davis yang dikutip oleh Iskandar Putong mengemukakan ; 

“Organization is any group of individual that is work toward zone common end 

under leadership” (Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang 

bekerja kearah tujuan bersama dibawah kepemimpinan). 

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain. Gaya 

kepemimpinan cocok apabila tujuan perusahaan telah dikomunikasikan dan 

bawahan telah menerimanya. Perusahaan menggunakan penghargaan atau 

hadiah dan ketertiban sebagai alat untuk memotivasi pegawai. Pemimpin 

mendengar ide-ide daripada bawahan sebelum mengambil keputusan. Gaya 

kepemimpinan yang tepat akan menimbulkan motivasi seseorang untuk 

berprestasi. 

Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Pengaruh 

tersebut dapat dilihat dari gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin 

suatu organisasi. Apabila gaya kepemimpinan sesuai dan mampu menciptakan 

kondisi kerja yang nyaman dan baik selain itu juga dapat memberikan 
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semangat kerja kepada pegawai untuk bekerja lebih baik. Dengan demikian, 

pegawai akan bekerja dengan nyaman dan memaksimalkan kinerja karena 

memiliki pemimpian yang baik. 

Menurut Prasetya Triguno (2001 : 13) budaya kerja adalah suatu 

falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi 

sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu 

kelompok masyarakat atau organisasi yang tercermin dari sikap menjadi 

perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai 

kerja atau bekerja. Jika dikaitkan dengan suatu instansi, maka budaya kerja 

dalam suatu instansi menunjukan bagaimana nilai-nilai organisasi dipelajari 

yaitu ditanam dan dinyatakan denngan menggunakan sarana (vehicle) tertentu 

berkali-kali, sehingga masyarakat dapat mengamati dan merasakannya. 

Budaya kerja merupakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh 

pegawai atau organisasi dalam suatu perusahaan melalui peraturan-peraturan 

yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Budaya kerja yang 

terdapat pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mempunyai beberapa 

peraturan yang sudah diberlakukan yaitu 10 Budaya  Malu Aparatur 

diantaranya : 

Aku malu  jika : 

1. Terlambat masuk kerja 

2. Tidak ikut apel 

3. Tidak masuk kerja tanpa alasan 

4. Sering tidak masuk kerja 
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5. Bekerja tanpa program 

6. Pulang sebelum waktunya 

7. Sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting 

8. Bekerja tanpa pertanggungjawaban 

9. Pekerjaan terbengkalai 

10. Berpakaian sering tidak rapi dan tanpa atribut. 

 Dari 10 budaya malu aparatur tersebut masih ada pegawai yang 

melanggar peraturan tersebut. Seperti terlambat masuk kerja, keterlambatan 

tersebut merupakan kurang patuhnya pegawai terhadap peraturan yang berlaku 

dan ketidak disiplinan dalam bekerja.  

Fenomena yang terjadi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 

dalam hal sumber daya manusia mengenai kinerja pegawai terpantau cukup 

baik namun pada saat peneliti melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di 

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada bagian Kepegawaian dan Umum 

terdapat beberapa pekerjaan yang tidak memiliki target yang jelas, namun tidak 

disemua tugas tidak memiliki target contohnya bagian keuangan yang memiliki 

target saat pengerjaan tugas.  

Berbicara mengenai kinerja erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian 

terhadap pekerjaan seseorang sehingga perlu ditetapkan standar kerja, seperti 

halnya pegawai yang harus diawasi agar tetap melakukan pekerjaan dengan baik, 

tingginya tingkat ketidak hadiran pegawai, dan adanya pegawai yang masuk dan 

pulang kerja tidak tepat pada waktunya. Kasus ini menyangkut perilaku dan sikap 

dari kepribadian pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Pada 
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tanggal 10 Desember 2018 peneliti melakukan mini survey berupa wawancara 

kepada salah satu pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, menerangkan 

tentang kapan terakhir kali dilakukan sidak (inspeksi mendadak) guna memantau 

apakah ada pegawai Dinas Perhubungan yang mangkir kerja setelah libur pada 

hari-hari besar. Berikut mini survey yang dilakukan pada 10 Desember 2018 : 

Peneliti : “Kapan terakhir kali dilakukan sidak?” 

Narasumber : “Sekitar 2 minggu yang lalu berarti sekitar tanggal 28 November 

                      (2018).” 

 

Peneliti : “Menurut bapa cara pimpinan mengayom atau memimpin di Dinas 

               Perhubungan kaya gimana?” 

Narasumber : “Cara bapa enak, contohnya kalo kita lagi ada rapat beliaw lebih 

                         mendahulukan pendapat anggotanya dulu. Jadi dengerin saran 

                      anggota dulu baru ngambil keputusan. Jadi ke kita para 

                         anggotanya juga tidak sungkan untuk mengeluarkan pendapat, 

                        dan kalo sarannya bagus di pake sama bapa. Cuman kalo bapa 

                        udah mood swing atau lagi pusing, paling tidak bisa di ganggu.” 

 

Peneliti : “Menurut bapa bagaimana kondisi setelah pemimpin Dinas 

                Perhubungan menjabat juga sebagai wali kota?”  

Narasumber : “Kalo menurut saya sendiri sama saja tidak terlalu banyak 

                      berubah. Hanya saja mungkin lebih banyak yang harus 

                      dikerjakan” 

Pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat juga masih ada 

yang tidak mengikuti upacara yang sering dilakukan di setiap hari Senin oleh 

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alasan kunjungan Dinas ke 

kota lain atau macet dan lain sebagainya. Keberadaan pemimpin yang jarang 

memantau keadaan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat karena 

menjabat sebagai Walikota daerah Cirebon hal itupun semakin menambah 

kesan kebebasan terhadap pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. 

Sehingga terdapat beberapa fungsi kepemimpinan yang tidak berjalan dengan 

baik. Fenomena tersebut menunjukan kurangnya kedisiplinan pegawai pada 
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organisasi maupun instansi pemerintah, hal tersebut menunjukan kinerja 

pegawai yang kurang baik.  

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya 

Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa 

Barat”. 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi 

adanya masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Terdapat beberapa tugas yang tidak memiliki target jelas. 

2. Adanya pegawai yang masuk dan pulang kerja tidak tepat pada 

waktunya. 

3. Ada beberapa fungsi yang jarang dilakukan oleh pemimpin. Seperti 

kurangnya berkomunikasi karena pemimpin berada di lokasi 

berbeda, serta pengawasan yang tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. 

4. Terlambat masuk kerja, keterlambatan tersebut merupakan kurang 

patuhnya terhadap peraturan yang berlaku dan kurangnya 

kedisiplinan dalam bekerja. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah 

dalam penelitian, yaitu:  
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1. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja 

Pegawai pada Dinas Perhubunga Provinsi Jawa Barat? 

2. Apakah  Budaya  Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai 

pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat? 

3. Apakah Gaya Kepemimpinan dan Budaya Kerja berpengaruh 

terhadap Kinerja Pegawai secara simultan pada Dinas Perhubungan 

Provinsi Jawa Barat? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian 

penelitian ini untuk: 

1. Mengetahui pengaruh  Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja 

Pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. 

2. Mengetahui pengaruh  Budaya Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. 

3. Mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Kerja 

secara simultan terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perhubunga 

Provinsi Jawa Barat. 

E. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pembelajaran serta referensi bagi peneliti lainnya terutama yang akan 

mengkaji pada bidang yang sama. Disamping itu pengaplikasian ilmu 

pengetahuan di bidang ilmu Manajemen, khususnya pada Manajemen 
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Sumber Daya Manusia serta dapat memperluas pemahaman tentang 

pentingnya gaya kepemimpinan dan budaya kerja terhadap kinerja 

pegawai. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi pemikiran 

dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemimpin dalam mengambil 

keputusan atau bersikap dimasa yang akan datang berkaitan dengan gaya 

kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Barat. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai 

Penerapan Gaya Kepemimpinan dapat dilakukan dengan cara 

otokratis, partisipatif, dan laissez faire. Gaya Kepemimpinan Otokratis 

dapat dilaukan dengan cara paksaan, dengan berbuat kebaikan, dan 

dengan menggunakan kecerdikan. Dalam hal ini pemimpin bersifat 

memaksa (coersive leader) adalah seorang yang memberikan perintah 

dan mengharpkan pelaksanaan. Jadi sifatnya hanya memberi komando 

saja. Karena itu sifat pemimpin ini adalah dogmatis dan memimpin 

dengan menggunakan kemampuannya untuk menahan atau memberikan 

ganjaran ataupun hukuman. Gaya kepemimpinan otokratis ini sering 

digunakan oleh TNI atau Polisi namun adapun dalam perusahaan yang 

menggunakan gaya kepemimpinan ini. 
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Dalam hal Gaya Kepemimpinan Otokratis ini, seorang pemimpin 

harus menerapkan gaya kepemimpinan otokratis dengan efektif sehingga 

perilaku kerja pegawai dapat diarahkan dan kinerja baik saat bekerja, 

sebaliknya apabila gaya kepemimpinan otokratis tidak efektif perilaku 

pegawai akan buruk dan kinerjanya pun akan menurun. 

Dengan ini, seorang pemimpin mampu mengubah dan memotivasi 

pegawainya dengan membuat kesadaran pegawai mengenai pentingnya 

tugas yang diberikan, sehingga tujuan perusahaan dan pegawai tercapai. 

Gaya Kepemimpinan Parsipatif adalah suatu cara pemimpin yang 

mungkin para bawahan turut serta dalam proses pengambilan keputusan. 

Gaya Kepemimpinan ini baik dilakukan, karena dengan pemimpin 

memerankan pegawainya mengenai keputusan akan kebijakan yang 

diambil untuk tujuan bersama akan membuat seorang pemimpin 

memiliki hubungan dekat dengan pegawainya, dimana saat pemimpin 

memiliki itu akan berpengaruh pada kinerja pegawai saat melaksanakan 

pekerjaannya. 

Gaya Kepemimpinan Laissez faire, seorang pemimpin akan 

meletakan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada 

para bawahan. Disini pemimpin hanya sedikit saja atau hampir sama 

sekali tidak memberikan pengarahan. Para bawahan diberikan kebebasan 

sepenuhnya. Pemimpin hanya sesekali saja apabila benar-benar dianggap 

perlu dan diminta oleh bawahan untuk berkomunikasi. 

Gaya kepemimpinan ini sangat jarang sekali ditemui, bahkan 

mungkin perusahaan tidak ada yang menggunakan gaya kepemimpinan 
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seperti ini. Seorang pemimpin akan menerapkan gaya kepemimpinan 

yang sesuwai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Jika 

bawahannya diberikan tanggung jawab sepenuhnya atas pengambilan 

keputusan, bisa jadi tidak seimbang dengan kebutuhan organisasi. Jika 

saja seorang pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan ini, bawahan 

akan lebih bebas dan sesuka hati dalam bekerja sehingga tujuan 

perusahaan lambat dalam pecapaian. 

2. Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

Dalam Jurnal oleh Roni Mohamad (2015:19) menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh antara budaya kerja terhadap kinerja. Karena terdapat 

adanya tingkat kepercayaan sebanyak 95% sehingga dapat disimpulkan 

terdapat pengaruh budaya kerja terhadap kinerja. Sedangkan hasil 

penelitian Prima Sinaga (2010), menunjukan terdapat pengaruh antara 

budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Dairi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat 

hubungan positif antara budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada 

sekretariat Daerah Kabupaten Dairi. Penelitian sejenispun dilakukan oleh 

Riska Pratiwi (2012) yang menyatakan bahwa budaya organsasi 

berpengaruh signifikan terhadap pegawai kantor Kekayaan Negara dan 

Lelang Makasar. 

3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai 

Semakin baik gaya kepemimpinan seseorang maka akan semakin 

baik pula hasil yang diberikan oleh pegawai. Begitu pula sebaliknya 
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apabila gaya kepemimpinan seorang pemimpin makan akan memberikan 

hasil yang buruk dari pegawai pada suatu instansi atau perusahaan. Maka 

dari itu gaya kepemimpinan seseorang sangat berpengaruh pada hasil 

kinerja pegawainya. 

 Begitu pula dengan budaya kerja. Apabila budaya kerja tercipta 

dengan baik dalam suatu perusahaan atau suatu instansi maka pegawai 

akan merasa dirinya bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Sehingga 

apabila hal tersebut terbentuk dengan baik maka akan menciptakan hasil 

kinerja yang baik pula. Dalam Jurnal Zulfikar (2017 : 49) menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh dari gaya kepemimpinan dan budaya kerja 

terhadap kinerja pegawai. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

G. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian mengenai gaya kepemimpinan dan budaya kerja 

terhadap kinerja pegawai telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya. Umumnya penelitian berupa skripsi, tesis dan jurnal-jurnal di 

terbitkan dalam media cetak maupun elektronik. Hasil dari penelitian-

Gaya 

kepemimpinan 

 

Budaya Kerja 

 

Kinerja Pegawai 
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penelitian membantu penulis dalam menjelaskan variable terkait serta 

membandingkan perbedaan dari penelitian tersebut. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu adalah pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian 
Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. 

Anwar 

(2012) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Biro 

Administrasi 

Universitas 

Hasanuddin 

Makassar 

Gaya Kepemimpi- 

nan, Kinerja 

Karyawan  

Terdapat pengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai Administrasi pada 

Biro Administrasi 

Universitas Hasanuddin 

Makassar. 

2. 

Dwi 

Agung 

Nugroho 

Arianto 

(2013) 

 

 

Pengaruh 

Kedisiplinan, 

Lingkungan Kerja 

dan Budaya Kerja 

Terhadap Kinerja 

Tenaga Pengajar 

 

 

Kedisiplinan, 

Lingkungan 

Kerja, Budaya 

Kerja, Kinerja 

 

 

Pada penelitian ini 

menjelaskan bahwa 

kedisiplinan dan lingkungan 

kerja tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kinerja para pengajar. 

Sedangkan budaya kerja 

berpengaruh secara 

signifikan pada kinerja para 

pengajar. 

3. 

Astria 

Khairizah, 

Irwan 

Noor, 

Agung 

Suprapto 

(2015) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi 

Pada Karyawan Di 

Perpustakaan 

Universitas 

Brawijaya Malang) 

Gaya Kepemimpi-

nan, Kinerja 

Karyawan 

Dari hasil penelitian secara 

serentak ketiga variable 

mempunyai pengaruh yang 

penting terhadap kinerja, 

yang berarti kinerja 

karyawan dapat meningkat 

apabila pemimpin 

menerapkan gaya 

kepemimpinan derektif, 

suportif, dan parsitifatif. 
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No. Penelitian 
Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

4. 

Pranawati, 

Eddy 

Soegiarto, 

Suyantin 

(2016) 

 

Pengaruh Budaya 

Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai 

Sekretariat 

Kabupaten Kutai 

Timur 

 

 

Pengaruh Budaya 

Kerja, Kinerja 

Pegawai 

 

 

Pada penelitian ini 

menjelaskan bahwa Budaya 

Kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai di sekretariat 

kabupaten kutai timur. 

5. 

Nursalina 

Mansyur 

(2017) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, 

Budaya Kerja dan 

Motivasi Terhadap 

Kinerja Pegawai 

Pada Kantor Wilayah 

Kementrian Agama 

Provinsi Sulawesi 

Tenggara 

Gaya Kepemimpi-

nan, Budaya 

Kerja, Motivasi, 

Kinerja Pegawai 

Gaya kepemimpinan, 

budaya kerja dan motivasi 

berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja pegawai 

pada kantor Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

6. Agora 

(2017) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Melalui 

Variabel Intervening 

Motivasi Kerja Di 

Head Office PT 

Marifood. 

Gaya Kepemimpi-

nan, Kinerja 

Karyawan, 

Variabel 

Intervening 

Motivasi Kerja 

Gaya Kepemimpinan yang 

ada di Head Office PT 

Marifood tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kinerja karena dalam 

mempengaruhi kinerja 

karyawan harus ada 

motivasi kerja yang tinggi. 

Namun gaya kepemimpi-

nan berpengaruh secara 

signifikan terhadap motivasi 

kerja. maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa motivasi 

kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Head Office 

PT Marifood. 
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No. Penelitian 
Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

7. Zulfikar 

(2017) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan 

Budaya Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Bagian 

Umum Sekretariat 

Daerah Kabupaten 

Bireuen 

Gaya 

Kepemipinan, 

Budaya Kerja, 

Kinerja pegawai 

Gaya kepemiminan dan 

budaya kerja berpengaruh 

secara bersama-sama 

terhadap kinerja pegawai 

pada bagian umum 

sekretariat daerah 

Kabupaten Bireuen. 

Sumber : Diolah oleh peneliti (2019) 

H. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017 : 63) hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Karena dalam 

hal ini, perkiraan yang dibuat terhadap hubungan antara variabel dapat benar 

atau salah. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian dari hubungan antara variabel 

diatas hipotesis penelitian ini dapar dirumuskan sebagai berikut : 

Hipotesis 1 

H0 : Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

   pegawai. 

Ha : Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja 

  pegawai. 
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Hipotesis 2 

H0 : Budaya kerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. 

Ha : Budaya kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. 

Hipotesis 3 

H0 : Gaya kepemimpinan dan budaya kerja secara simultan tidak 

  berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

Ha : Gaya kepemimpinan dan budaya kerja secara simultan 

  berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 
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