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ABSTRAK
Tujuan Penelitian untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja
serta mengetahui peran motivasi kerja sebagai variabel intervening antara kepemimpinan dengan
kinerja.Sebagai variabel penelitian adalah Kepemimpinan, Kinerja dan Motivasi kerja. Populasi
penelitian warung angkringan di Kelurahan Sinduharjo Ngaglik Sleman, dengan ukuran sampel
sebesar 34. Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan Accidental Sampling. Untuk
mendapatkan data dalam penelitian ini digunakan angket/kuisioner. Teknik Analisis data
menggunakan Regresi linear serta analisis jalur. Hasil penelitian Kepemimpinan mempunyai
pengaruh yang positip dan signifikan terhadap kinerja. Motivasi kerja mempunyai pengaruh yang
positip dan signifikan terhadap kinerja. Kepemimpinan mempunyai pengaruh yang positip dan
signifikan terhadap motivasi kerja. Kepemimpinan secara langsung berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap kinerja. Hasil temuan menunjukkan bahwa motivasi kerja tidak berperan
sebagai variabel intervening antara Kepemimpinan dengan kinerja.
Kata kunci: Kepemimpinan, Motivasi kerja, Kinerja

ABSTRACT
The purpose of the study was to determine the effect of leadership and work motivation on
performance and to know the role of work motivation as an intervening variable between
leadership and performance. As a research variable are leadership, work performance and
motivation. The study population food stall in the village of Sleman Ngaglik Sinduharjo, with a
sample size of 34. The sample in this research technique using accidental sampling. To get the data
in this study used questionnaire / questionnaire. Data analysis techniques use linear regression and
path analysis. The results of leadership research have a positive and significant influence on
performance. Work motivation has a positive and significant influence on performance. Leadership
has a positive and significant influence on work motivation. Leadership directly influences
positively and significantly on performance. The findings show that work motivation does not act
as an intervening variable between leadership and performance.
Keywords: Leadership, Work Motivation, Performance

PENDAHULUAN
Usaha warung angkringan atau yang dikenal dengan nama warung angkringan.
Warung Angkringan juga terkenal sebagai tempat yang egalitarian karena bermacammacam pelanggan yang datang tanpa membeda-bedakan strata sosial. Para pelanggan
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dapat menikmati makanan sambil bebas ngobrol sehingga larut malam , meskipun tak
saling kenal

dengan obrolan tentang bermacam-macam topik

dari yang biasa-biasa

sampai yang serius. Harganya yang murah dan tempatnya yang santai membuat angkringan
sangat popular.
Warung angkringan sebagai salah satu usaha kecil mikro mempunyai ketahanan yang
luar biasa. Karena ditengah serangan warung-warung besar atau dalam hal ini adalah
rumah makan dengan skala besar, warung angkringan tetap eksis berhasil hidup. Tentunya
keberhasilan kinerja dari usaha warung tersebut sangatlah tergantung pada pengelolaannya
yaitu pada pemiliknya yang sekaligus sebagai pemimpinnya.
Kepemimpinan merupakan suatu proses dimana seseorang dapat menjadi pemimpin
(leader) melalui aktivitas yang terus menerus sehingga dapat mempengaruhi yang
dipimpinnya (followers) dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.
Kepemimpinan (leadership) merupakan salah satu elemen yang

penting dalam

keberhasilan kinerja. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan
sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan (Armanu,
2005:61).
Hasil penelitian dari Srivastava dkk. (2006) bahwa terdapat pengaruh positif antara
kepemimpinan dengan kinerja. Untuk mencapai kinerja,

seorang pemimpin harus

memiliki motivasi yang tinggi. Dalam hal ini seorang pemimpin perlu mengarahkan
motivasi dengan menciptakan kondisi (iklim) organisasi yang baik.

Houlfort, (2001)

mengemukakan bahwa pemahaman motivasi, akan dapat membantu dalam peningkatan
kinerja.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian korelational. Sebagai variabel dalam
penelitian ini adalah kepemimpinan, kinerja, dan motivasi keja. Masing-masing variabel
diukur dengan beberapa indikator pertanyaan penelitian (Scale Item) yang disesuaikan
dengan kondisi obyek penelitian dan referensi dari beberapa jurnal Sebagai populasi
dalam penelitian ini adalah 75 warung angkringan di kelurahan Sinduharjo Kecamatan
Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta . Ukuran sampel yang diambil adalah
sebesar 40 % dari populasi,. Hal itu beralasan karena ukuran sampel yang dapat diterima
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minimum ialah 10% (Kuncoro, 2003). Sehingga ukuran sampel yang diambil adalah 75 x
45% = 33,75 =34. Teknik sampel dalam penelitian

ini

menggunakan Accidental

Sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan.
Selanjutnya data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui
pendisitrubusian kuesioner yang diantar langsung kepada responden yang wilayahnya
dapat dijangkau oleh peneliti. Pengukuran skor indikator dari masing-masing variabel
menggunakan skala 1 sampai 5. Skala 1 berarti sangan tidak setuju, dan terbesar 5
menunjukkan sangat setuju. Setelah data diuji validitas dan reliabilitasnya maka data
dianalisis menggunakan regresi serta analisis jalur.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data karakteristik responden, bahwa sebagian besar responden adalah
laki-laki sebesar 59%. Menurut usia, sebagian besar responden yaitu 35 %, berusia antara
37 sampai 41 tahun. Usia tersebut merupakan usia yang cukup produktif. Berdasarkan
pendidikan, sebagian besar responden 59 % adalah berpendidikan STA (Sekolah Tingkat
Atas). Jika dihubungkan dengan jenis kelamin, sebagian besar responden adalah laki-laki
dengan berpndidikan STA (Sekolah Tingkat Atas) yaitu berjumlah 14.
Setelah data penelitian dinyatakan semuanya valid dan reliabel, selanjutnya data
dideskripsikan berdasarkan variabel penelitian, Secara deskripsi sebagian besar, 56 % dari
responden menyatakan setuju berdasarkan Kepemimpin dengan indikator antara lain
adanya kejelasan dalam memberikan instruksi pekerjaan, mempunyai hubungan baik .
Untuk variabel Motivasi Kerja menunjukkan 68 % dari responden menyatakan setuju
berdasarkan Motivasi Kerja, dengan indikator antara lain perlunya kemandirian serta
lingkungan yang mendukung. Sebagian besar yaitu 41 % dari responden menyatakan
setuju terhadap Kinerja, dengan indikator antara lain dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan kuantitas dan kualitas yang ditentukan.
Berdasarkan pada tabel, terlihat bahwa R. Square untuk kepemimpinan dengan
kinerja adalah sebesar 0,608 atau 60,8%. Nilai 60,8% artinya kepemimpinan
mempengaruhi kinerja sebesar 60,8% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

193

Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

”Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII” 14-15
November 2018
Purwokerto
No. ISBN: 978-602-1643-617

Selanjutnya R. Square untuk motivasi dengan kinerja sebesar 0,501, artinya motivasi
mempengaruhi kinerja sebesar 50,1%. Kemudian R. Square untuk kepemimpinan dan
motivasi kerja sebesar 0,916, artinya pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja
sebesar 91,6%.
Hasil analisis menggunakan regresi seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Hasil analisis Regresi
Variabel dependen

β

Variabel

R. Square

sig

independen
Kinerja

kepemimpinan

0,788

.608

.000

Kinerja

motivasi

.719

.501

.000

Motivasi kerja

kepemimpinan

.959

.916

.000

*p < .05
Untuk

mengetahui pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja dengan Motivasi

Kerja sebagai variabel intervening, penelitian ini menggunakan analisis jalur seperti yang
diusulkan oleh Baron & kenny (1986). Berdasarkan hasil analisis

tersebut

dapat

digambarkan sebagai berikut:
Kepemimpinan

.959 (0.000)
.788 (.000)
Motivasi kerja
.719 (.000)
Kinerja

Gambar 1. Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja
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Dengan menggunakan

analisis jalur dapat diketahui, pengaruh langsung yaitu

kepemimpinan dengan kinerja sebesar 0.788. sedangkan pengaruh tidak langsung yaitu
kepemimpinan dengan kinerja melalui motivasi kerja yaitu

0.959 x .719 = 0.6895.

Menurut Baron dan Kenny (1986), secara umum sebuah variabel merupakan mediasi atau
intervening

yang efektif ketika dalam peranan total, porsi jalur peranan tidak langsung

lebih besar dibanding dengan peranan secara langsung. Berdasarkan hasil perhitungan
diketahui bahwa pengaruh tidak langsung < pengaruh langsung yaitu 0.6895 < 0.788.
Dengan kata lain bahwa pengaruh tidak langsung (0.6895) lebih kecil dari pengaruh
langsung (0.788) sehingga motivasi kerja tidak berperan sebagai variabel mediasi atau
intervening antara kepemimpinan dengan kinerja.

KESIMPULAN
Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama variabel ke
pemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja yang ditunjukkan oleh hasil F sebesar
27,143 dengan nilai sig 0,000. Kepemimpinan secara langsung mempunyai pengaruh yang
positip dan signifikan terhadap kinerja dengan α = 5 %. Selain itu

Motivasi

kerja

mempunyai pengaruh yang positip dan signifikan terhadap kinerja dengan α = 5 %.
Kepemimpinan mempunyai pengaruh yang positip dan signifikan terhadap motivasi kerja
dengan α = 5 %. Motivasi kerja tidak tidak berperan sebagai variabel intervening antara
kepemimpinan dengan kinerja.
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