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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Dengan Motivasi 

Kerja Sebagai Variabel Mediasi Pada Karyawan Hotel ‘X’ Di Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas. 

Jumlah populasi yang ada dalam penelitian ini sebanyak 137 orang karyawan dan sampel yang diambil sebanyak 50% 

dari jumlah populasi atau sebanyak 68 orang karyawan. Sampel yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. 

Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Jalur (Path Analysis) dengan menggunakan bantuan software SPSS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Kerja, Gaya 

Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan, Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan serta Motivasi Kerja memediasi hubugan antara Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan.  

 

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Kinerja Karyawan   

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Era Globalisasi saat ini membuat perusahaan–perusahaan bersaing secara terbuka, dimana 

perusahaan harus memiliki kemampuan dan daya saing yang tinggi sehingga dapat bertahan di 

antara perusahaan–perusahaan. Kemampuan sebuah perusahaan untuk berkembang juga 

bergantung pada kinerja karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dalam kerangka kerja yang 

sudah terarah untuk pengembangan suatu organisasi. Menurut Hakim (2006), kinerja sebagai 

suatu hasil kerja yang telah dicapai individu dan disesuaikan dengan peran atau tugas individu 

tersebut dalam suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan 

suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja. Oleh 

karena itu, kinerja karyawan merupakan suatu standar yang dapat menyatakan seseorang telah 

mencapai suatu hasil dimana pekerjaan yang dilakukannya telah tercapai dengan baik. Untuk 

memajukan perusahaan juga dibutuhkan adanya keyakinan akan bahwa kerja keras dan upaya 

didukung oleh berbagai kalangan dan pihak–pihak, sehingga peran karyawan dalam suatu 

perusahaan sangat dibutuhkan dalam tercapainya tujuan dari perusahaan. 

Pemimpin yang baik dapat menyalurkan optimisme dan pengetahuan yang dimilikinya agar 

individu yang menjadi karyawannya dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Seorang 

pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi kerja orang lain 

agar dapat melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Menurut Supardo (2006), mendefinisikan 

bahwa: gaya kepemimpinan adalah suatu cara dan proses kompleks dimana seseorang 

mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas atau suatu sasaran dan mengarahkan 

organisasi dengan cara yang lebih masuk akal. 
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Motivasi kerja bagi karyawan juga tidak kalah pentingnya, karena motivasi dapat 

mendorong dan mengarahkan karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan kinerja yang 

baik sesuai keinginan perusahaan, motivasi kerja adalah daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja karyawan agar karyawan dapat bekerjasama dengan efektif dan 

terintegrasi.dimana dorongan itu merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan 

harapan dan pencapaian tujuan yang dimana tujuan adalah sasaran atau hal yang diinginkan agar 

dapat dicapai oleh seorang individu. 

Mangkunegara (2005) menyatakan bahwa motivasi terbentuk dari sikap (attitude) 

karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan. Motivasi merupakan kondisi atau energi 

yang dapat menggerakkan setiap karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi 

perusahaan dengan sikap mental karyawan yang pro dan positif terhadap situasi kerja yang 

memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja yang maksimal. 

Perusahaan jasa yang bergerak pada bidang perhotelan di Indonesia khususnya di Kota 

Pontianak berkembang pesat dengan banyaknya pertumbuhan jasa perhotelan di kota Pontianak 

yang berarti bisnis perhotelan menjadi bisnis yang menjanjikan pada saat ini. Menurut 

Sulastiyono (2011:5), hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan 

menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang 

yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan 

pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjan khusus. 

Salah satu Perusahaan Perhotelan di Kota Pontianak adalah Hotel ‘X’. Hotel ‘X” 

merupakan salah satu hotel bintang 3 yang berdiri pada tahun 2008 dan beroperasi hingga saat 

ini. Hotel ‘X’ merupakan hotel yang memberikan fasilitas penginapan, restoran, serta pelayanan 

lain sehingga harus lebih berusaha keras untuk mendorong kemajuan perusahaan karena 

persaingan hotel di Pontianak sangat ketat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Motivasi Kerja pada 

Hotel ‘X’ Pontianak.  

2. Untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada 

Hotel ‘X’ Pontianak.  

3. Untuk mengetahui Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel 

‘X’ Pontianak. 

4. Untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Mediasi pada Hotel ‘X’ Pontianak 

 

2. REVIEW LITERATUR 

2.1    Kepemimpinan 

Menurut Hasibuan (2007:170), kepemimpinan adalah: proses mempengaruhi orang lain 

untuk memahami dan setuju tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana tugas itu dapat 

dilakukan secara efektif, dan proses memfasilitasi usaha individu dan kelompok untuk mencapai 

tujuan bersama. Seorang pemimpin merupakan orang yang memberi sebuah inspirasi, merangkul, 

mempengaruhi dan memotivasi kerja orang lain. 

Kemampuan dalam memberikan inspirasi terhadap orang lain adalah unsur tertinggi dari 

sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin juga harus mempunyai daya tarik tersendiri agar dapat 

memberi inspirasi bagi orang lain. Menurut Kartono (2005:153), kepemimpinan adalah: 
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kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan 

suatu usaha koperatif mencapai tujuan yang telah direncanakan.  

 

2.2    Motivasi Kerja 

Dalam kehidupan berorganisasi perlu adanya dorongan dan menggerakan orang-orang agar 

mau bekerja semaksimal mungkin, dimana adanya komunikasi dan peran serta dari pihak yang 

bersangkutan. Motivasi menunjukkan agar pemimpin mengetahui cara memberikan informasi 

yang tepat kepada anggotanya agar mereka meluangkan waktu guna memperoleh saran-saran dan 

cara mengatasi masalah yang dihadapi sehingga diperlukan keahlian pimpinan untuk memberikan 

motivasi kepada anggotanya agar dapat bekerja sesuai dengan pengarahan yang diberikan. 

Menurut Siagian (2010) mendefinisikan motivasi merupakan keseluruhan proses 

pemberian motif bekerja kepada para anggota sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi 

tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Adapun menurut Nawawi (2003), 

Motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan satu 

perbuatan/kegiatan yang berlangsung secara sadar. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan 

bahwa pemimpin harus mengetahui apa dan bagaimana yang diinginkan oleh karyawan sehingga 

dapat menjadi dorongan bagi anggota untuk  mencapai tujuan dari motifnya. 

2.3    Kinerja 

Kinerja (Performance) menurut Moehirono (2012) merupakan suatu gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan maupun kebijakan dalam mencapai 

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan suatu organisasi. 

Kinerja dapat diketahui dan diukur apabila suatu individu maupun kelompok karyawan telah 

mempunyai kriteria atau standar keberhasilan sebagai tolok ukur yang ditetapkan oleh organisasi. 

Kinerja karyawan merupakan suatu standar yang dapat menyatakan seseorang telah 

mencapai suatu hasil dimana pekerjaan yang dilakukannya telah tercapai dengan baik. Untuk 

memajukan perusahaan juga dibutuhkan adanya keyakinan akan bahwa kerja keras dan upaya 

didukung oleh berbagai kalangan dan pihak–pihak. Sehingga peran karyawan dalam suatu 

perusahaan sangat dibutuhkan dalam tercapainya tujuan dari perusahaan. 

 

2.4    Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Kerangka Konseptual  

 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1: Kerangka Konseptual 

Hubungan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel 

Mediasi 

 

2.4.2    Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Gaya 

Kepemimpinan 

 

 

Kinerja 

Karyawan 

 

Motivasi 

Kerja 
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H1:   Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap Motivasi Kerja. 

H2: Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja karyawan. 

H3:   Motivasi Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

H4:   Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan   

         dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Mediasi. 

 

 

 

3. METODOLOGI 

 Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas. Jumlah populasi yang ada dalam 

penelitian ini sebanyak 137 orang karyawan dan sampel yang diambil sebanyak 50% dari jumlah 

populasi atau 68 orang karyawan. Sampel yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. 

Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Jalur (Path Analysis) dengan menggunakan 

bantuan software SPSS. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Uji Reliabilitas 

 

 Alat untuk mengukur reliabilitas adalah Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan 

reliabel, apabila hasil Cronbach Alpha > 0,60. 

 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Reliabilitas   

Variabel 
Nilai 

Alpha 
Cronbach Alpha 

Cronbach Alpha > Nilai 

Alpha maka reliabel 

Gaya Kepemimpinan 0.6 0,707 Reliabel 

Motivasi Kerja 0.6 0,778 Reliabel 

Kinerja Karyawan 0.6 0,792 Reliabel 

          Sumber: Data Olahan, 2020 

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai 

koefisien Cronbach Alpha diatas 0,60 sehingga dapat dikatakan masing-masing variabel 

adalah reliabel.  
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4.2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Sub-Struktural Pertama 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Sub-Struktural Pertama 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.494 5.361  3.636 .001 

Gaya Kepemimpinan .274 .086 .391 3.172 .003 

a. Dependent Variable: Motivasi Kerja 

Sumber: Data Olahan, 2020 

 

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) pada Tabel 4.2, maka dapat disimpulkan bahwa: gaya 

kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap motivasi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil nilai 

signifikasi variabel gaya kepemimpinan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,003. Temuan 

di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi di Hotel ‘X’ Pontianak dipengaruhi oleh 

gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Hotel ‘X’ Pontianak. Penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2014) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi. 

 

4.3 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Sub-Struktural Kedua 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Sub-Struktural Kedua 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.266 6.798  .922 .361 

Gaya Kepemimpinan .358 .107 .374 3.344 .000 

Motivasi Kerja .540 .152 .396 3.546 .001 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber: Data Olahan, 2020 

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) pada Tabel 4.3, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

 Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

ditunjukkan oleh hasil nilai signifikasi variabel gaya kepemimpinan yang lebih kecil dari 0,05 

yaitu sebesar 0,000. Temuan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan di 

Hotel ‘X’ Pontianak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Hotel ‘X’ 

Pontianak. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ato’IIlah (2014) yang 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

2. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 
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 Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan 

oleh hasil nilai signifikasi variabel motivasi kerja yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,001. 

Temuan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan di Hotel ‘X’ Pontianak 

dipengaruhi oleh motivasi kerja karyawan di Hotel ‘X’ Pontianak. Penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Absah dan Lumbanraja (2014) yang menyatakan bahwa Motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

 

4.4 Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung 

Solimun (2011:68) menyatakan bahwa besarnya kontribusi relatif pengaruh langsung 

suatu variabel terhadap variabel lain, dihitung dengan cara mengkuadratkan koefisien jalur, 

sedangkan pengaruh tidak langsung di dapat dengan cara mengalikan koefisien jalur pengaruh 

langsung dari 2 variabel dengan koefisien jalur pengaruh langsung dari 2 variabel lainnya dalam 

satu rangkaian model penelitian. Dengan demikian perhitungan besarnya pengaruh langsung dan 

pengaruh tidak langsung dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:  

 

 

Tabel 4.4 

Pengaruh Langsung Dan Pengaruh Tidak Langsung 

Variabel Pengaruh Langsung 
Pengaruh Tidak 

Langsung 

Total 

Pengaruh 

X1 → X2 = 0,391 (0,391) (0,391) = 0,153  0,153 

X1 → Y = 0,374 (0,374) (0,374) = 0,140  0,140 

X2 → Y = 0,396 (0,396) (0,396) = 0,157  0,157 

X1 → X2 → Y (0,374) (0,374) = 0,140 (0,391) (0,396) = 0,155 0,295 

Sumber: Data Olahan, 2020 

Berdasarkan Tabel 4.4, hasil perhitungan pengaruh langsung maupun pengaruh tidak 

langsung dapat diketahui bahwa pengaruh langsung gaya kepemimpinan (X1) terhadap kinerja 

karyawan (Y) sebesar 0,140, sedangkan pengaruh tidak langsung gaya kepemimpinan (X1) 

terhadap kinerja karyawan (Y) melalui motivasi (X2) sebesar 0,155. Besarnya pengaruh tidak 

langsung gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja lebih besar 

daripada pengaruh langsung gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti 

motivasi kerja signifikan berperan sebagai variabel yang memediasi pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada karyawan Hotel ‘X’ Pontianak maka 

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja karyawan Hotel ‘X’ 

Pontianak. Hasil ini dibuktikan dengan output dimana nilai thitung sebesar 3,172 dengan 

taraf signifikansinya sebesar 0,003<0,05, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja 

karyawan Hotel ‘X’ Pontianak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. 

2. Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel ‘X’ 

Pontianak. Hasil ini dibuktikan dengan output dimana nilai thitung sebesar 3,344 dengan 
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taraf signifikansinya sebesar 0,000<0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan 

Hotel ‘X’ Pontianak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. 

3. Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel ‘X’ Pontianak. Hasil 

ini dibuktikan dengan output dimana nilai thitung sebesar 3,546 dengan taraf signifikansinya 

sebesar 0,001<0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan Hotel ‘X’ Pontianak 

dipengaruhi oleh motivasi kerja. 

4. Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung dapat 

diketahui bahwa pengaruh langsung gaya kepemimpinan (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) 

sebesar 0.140 atau 14%, sedangkan pengaruh tidak langsung gaya kepemimpinan (X1) 

terhadap kinerja karyawan (Y) melalui motivasi kerja (X2) sebesar 0.155 atau 15,5%. 

Besarnya pengaruh tidak langsung gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi kerja lebih besar daripada pengaruh langsung gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini berarti motivasi kerja signifikan berperan sebagai variabel yang 

memediasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 
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