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ABSTRAK
Sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang memiliki akal, perasaan, keinginan,
kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan dorongan. Semua potensi itu sangat
menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan. Majunya teknologi,
berkembangnya informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, namun jika tanpa
sumber daya manusia akan sulit bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Mengingat
keberadaan sumber daya manusia atau karyawan begitu penting, maka setiap perusahaan
berusaha untuk memberdayakan potensi karyawan untuk mencapai kinerja yang maksimal.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara gaya
kepemimpinan dan motivasi terhadap efektivitas kerja BPJS Medan. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh karyawan di BPJS Medan yang terdaftar sampai pada tahun 2016 adalah 30
orang. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan
menggunakan metode sensus atau sampel jenuh, jadi jumlah sampel penelitian ini adalah
sebanyak 30 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan analisis data menggunakan
analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Gaya
kepemimpinan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas kerja (Y) pada BPJS
Medan, Motivasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas kerja pada BPJS
Medan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Gaya kepemimpinan dan
Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas kerja pada BPJS Medan dan
nilai koefisien determinasi sebesar 82,8% dan sisanya sebesar 17,2% dijelaskan oleh variabelvariabel independen yang tidak diteliti.
Kata Kunci : Gaya kepemimpinan, Motivasi, Efektivitas kerja
PENDAHULUAN
Suatu organisasi pada dasarnya adalah
suatu bentuk kerja sama antar dua orang
atau lebih. Baik yang di sebut organisasi
ataupun kelompok, tujuannya adalah
untuk mencapai sesuatu. Jika sesuatu yang
ingin dicapai itu benar dapat diraih, maka
tujuannya efektif. Efektivitas adalah ukuran
sejauh mana tujuan dapat dicapai.
Efektivitas adalah suatu kontinum yang
merentang dari efektif, kurang efektif,
sedang-sedang, sangat kurang, sampai
tidak efektif.
Efektivitas merupakan unsur pokok
aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan
atau sasaran yang telah ditentukan

sebelumnya. Bila dilihat dari aspek segi
keberasilan pencapaian tujuan, maka
efektivitas adalah memfokuskan pada
tingkat pencapaian terhadap tujuan
organisasi. selanjutnya ditinjau dari aspek
ketepatan waktu, maka efektivitas adalah
tercapainya berbagai sasaran yang telah
ditentukan tepat pada waktunya dengan
menggunakan sumber-sumber tertentu
yang telah dialokasikan untuk melakukan
berbagai kegiatan.
Untuk mencapai efektivitas kerja yang
diinginkan atasan harus menjalankan
fungsi dan tugas dengan cara memotivasi
para karyawannya dan juga selalu
berkomunikasi, agar para karyawannya
menyadari bahwa mereka memang

119

JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume IV | Nomor 2 | Maret 2018
I S S N : 2443 - 0536
dibutuhkan dan tidak dibeda-bedakan,
sehingga mereka mengerjakan pekerjaan
mereka dengan sebaik-baiknya, demi
kemajuan bersama. Manajemen juga
dibutuhkan untuk mengontrol kegiatan
para karyawan apakah berjalan dengan
tujuan yang ingin di capai atau tidak.

Motivasi yang timbul karena adanya usahausaha yang secara sadar dari karyawan dan
dilakukan untuk menimbulkan daya/
kekuatan/dorongan untuk melakukan
perbuatan-perbuatan tertentu (perilaku)
bagi
tercapainya
tujuan
organisasi
ditempat bekerja.

Pemimpin
dapat
mempengaruhi
bawahannya
melalui
hubungan
komunikasi, baik secara individu maupun
secara kelompok dalam pencapaian tujuan
yang berarti. Kepemimpinan memainkan
peranan yang sangat dominan, krusial dan
kritikal dalam keseluruhan upaya untuk
meningkatkan kinerja karyawan. Prestasi
yang baik dari karyawan sangatlah
diharapkan oleh pimpinan dalam mencapai
kinerja yang maksimal. Untuk melihat
karyawan yang dapat membantu tugas
pemimpin secara optimal, maka diperlukan
seorang
pemimpin
yang
mampu
mengarahkan dan merubah tingkah laku
bawahannya kepada tercapainya tujuan
perusahaan secara maksimal.

Motivasi dan kinerja adalah dua elemen
yang konstruktif dan korelatif. Keduanya
saling mensyaratkan dan tidak bisa
dilepaskan dengan yang lain. Kinerja
karyawan tidak maksimal apabila tidak
mempunyai motivasi untuk melaksanakan
pekerjaan itu. Sebaliknya kalau karyawan
tersebut mempunyai motivasi yang tinggi
untuk melaksanakan pekerjaan tersebut
maka pada umumnya tingkat kinerja
karyawan akan tinggi.

Kepemimpinan
sangat
berpengaruh
terhadap perusahaan, kesuksesan atau
kegagalan dalam pelaksanaan tugas pada
perusahaan
dipengaruhi
oleh
kepemimpinan
dan
didukung
oleh
kapasitas yang memadai, maka akan dapat
terwujud.
Sebaliknya,
kelemahan
kepemimpinan merupakan salah satu
penyebab terjadinya masalah pekerjaan
yang mencerminkan peran kepemimpinan
di dalam perusahaan karena pemimpin itu
harus mampu untuk mengarahkan,
mempengaruhi dan berkomunikasi dengan
bawahannya agar tujuan dari perusahaan
bisa tercapai secara efektif dan efisien.
Motivasi memberikan dorongan baik dari
dalam maupun dari luar agar karyawan
dapat bekerja dengan maksimal. Karyawan
termotivasi
untuk
bekerja
dengan
semangat tinggi, apabila karyawan
memiliki keyakinan akan terpenuhinya
harapan-harapan yang didambakan serta
tingkat manfaat yang akan diperolehnya.

Fenomena yang terjadi berkaitan dengan
pelaksanaan
kepemimpinan
yang
berlangsung di BPJS Medan kurang
berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini
ditandai dengan kurangnya pengawasan
yang dilakukan oleh pimpinan terhadap
karyawan dalam setiap tindakan pada saat
bertugas sehingga karyawan merasa bebas
dalam bekerja dan mengalihkan tanggung
jawab yang telah diberikan. Selain itu,
kurangnya pengarahan dan tidak adanya
proses komunikasi dari pimpinan terhadap
masing-masing karyawan secara langsung
mengenai mekanisme kerja yang seperti
apa yang menjadi acuan bagi BPJS Medan
dan pimpinan hanya melibatkan karyawan
tertentu saja dalam setiap kebijakan yang
dibuatnya sehingga sebagian karyawan
menjadi kurang bersemangat untuk
bekerja,
bersikap
santai
dalam
menyelesaikan pekerjaannya serta tidak
memiliki kedisiplinan dalam bidang
pekerjaannya.
Adanya fenomena yang terjadi dalam
kepemimpinan
juga
dipengaruhi
lingkungan kerja yang belum sesuai dengan
keiniginan karyawan dalam bekerja
sehingga berdampak terhadap kinerja
karyawan menurun. Fenomena yang
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terjadi dalam lingkungan kerja BPJS Medan
yang menyebabkan kinerja karyawan
menurun.
Dari masalah yang ditemukan peneliti di
perusahaan BPJS Medan, mendorong
peneliti untuk memilih judul penelitian
yang akan dikaji yaitu “Pengaruh Gaya
Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap
Efektivitas Kerja pada BPJS Medan”.
Masalah
1. Bagaimana
pengaruh
gaya
kepemimpinan
terhadap
efektivitas kerja BPJS Medan?
2. Bagaimana pengaruh motivasi
terhadap efektivitas kerja BPJS
Medan?
3. Bagaimana
pengaruh
gaya
kepemimpinan
dan
motivasi
terhadap efektivitas kerja BPJS
Medan?
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk
menjawab perumuan masalah yaitu:
1. Untuk menguji dan menganalisis
pengaruh gaya kepemimpinan
terhadap efektivitas kerja BPJS
Medan.
2. Untuk menguji dan menganalisi
pengaruh
motivasi
terhadap
efektivitas kerja BPJS Medan.
3. Untuk menguji dan menganalisis
pengaruh
antara
gaya
kepemimpinan
dan
motivasi
terhadap efektivitas kerja BPJS
Medan.
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberi beberapa manfaat yaitu:
1. Untuk
perusahaan
dalam
meningkatkan efektivitas kerja dan
memperbaiki permasalahan yang
terjadi di perusahaan dengan
adanya penelitian yang dilakukan
dan Sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi di
Universitas Darma Agung.
2. Untuk menambah pemahaman
tentang
pengaruh
gaya
kepemimpinan
dan
motivasi
terhadap efektivitas kerja, sebagai
salah satu kajian dalam ilmu
managemen, terutama bidang ilmu
manajemen sumber daya manusia
dan sebagai bahan referensi dan
perbandingan
bagi
peneliti
selanjutnya
yang
berminat
mengembangkan topik yang sama
di masa mendatang.
STUDI KEPUSTAKAAN
Pengertian Pemimpin
Dalam kenyataan para pemimpin dapat
mempengaruhi moral dan kepuasan kerja
pegawainya, keaamanan dan kualitas
kehidupan kerja terutama tingkat prestasi
suatu organisasi. Para pemimpin juga
berperanpenting dalam organisasi untuk
mencapai tujuan dari pada perusahaan
suatu organisasi apapun bentuknya, baik
pemerintah
maupun
swasta,
akan
membutuhkan pimpinan yang akan
membawa
organisasi
mencapai
tujuannya.pimpinan
suatu
organisasi
sangat dibutuhkan, dengan demikian
seorang
pemimpin
didalam
suatu
organisasi harus terwujud, pemimpin
adalah kemampuan seseorang (pemimpin
atau leader) untuk mempengaruhi seorang
pimpinannya atau pengikutnya sehingga
orang
tersebut
bertingkah
laku
sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin
tersebut.
Begitu juga dengan komunikasi, dalam
organisasi peran komunikasi sangat
penting tidak dapat dipungkiri lagi bahwa
dengan komunikasi yang baik, maka suatu
organisasi dapat dikatakan berjalan dengan
baik, lancar, dan sukses. Sebaliknya tanpa
adanya komunikasi yang baik maka suatu
organisasi akan kacau, dan harus dapat
memimpin dengan memberikan semangat
kerja,
mempengaruhi,
mengarahkan
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bawahan sehingga mencapai tingkattingkat prestasi yang menurut anggapan
mereka sebelumnya tidak mengkin,
sehingga dengan memberikan semangat,
arahan, komunikasi yang baik dengan
bawahan dapat meningkatkan gairah dan
semangat kerja yang lebih tinggi untuk
menjadikan hasil kerja yang berkualitas
demi berkangsungnya perusahaan yang
lebih baik.
Menurut
Kartono
(2010:69)
mengemukakan :
Pemimpin dalam pengertian luas adalah
seorang yang memimpin dengan jalan
memprakarsal tingkah laku sosial dengan
mengatur, mengarahkan, mengorganisir
atau mengontrol usaha dan upaya orang
lain, atau melalui prestise, membimbing
memimpin dengan bantuan kualitaskualitas
persuasuifnya
dan
akseptansi/penerimaan secara sukarela
oleh pengikutnya.
Pendapat
yang
diuraikan
diatas
menyebutkan : pemimpin adalah proses
mengarahkan dan mempengaruhi aktivitasaktivitas anggota kelompok yang berkaitan
dengan tugasnya.
Kesimpulan yang dapat diambil dari
pendapat ahli mengenai pemimpin adalah
seorang pribadi yang memiliki kecakapan
dan kelebihan khusus sehingga dia mampu
mempengaruhi orang lain untuk bersamasama
emelakukan
aktivitas-aktivitas
tertentu demi pencapaian tujuan dari pada
perusahaan.
Kepemimpinan
Kata
kepemimpinan
merupakan
terjemahan dari kata “leadership” dalam
bahasa inggris. Yang dimaksud dengan
kepemimpinan adalah kemampuan untuk
mempengaruhi sekelompok anggota agar
bekerja mencapai tujuan sasaran.
Menurut Thoha (2007:28) kepemimpinan
adalah suatu proses dimana seseorang
dapat menjadi pemimpin (leader) melalui

aktivitas yang terus menerus sehingga
dapat mempengaruhi yang dipimpinnya
dalam rangka untuk mencapai tujuan
organisasi atau perusahan.
Kepemimpinan
adalah
orang
yang
berfungsi sepenuhnya melalui sejumlah
kebijaksanaan sebagai berikut:
1. Kepemimpinan
pada umumnya
didefenisikan
sebagai
suatu
pengaruh, seni atau proses
mempengaruhi orang sehingga
mereka akan bertindak secara
sukarela
menuju
pencapaian
tujuan kelompok.
2.
Pengaruh ini ditimbulkan melalui
hubungan pribadi yang efektif
antara pemimpin dan pengikut
mendorong pengikut menjadi
pribadi yang lebih baik.
3. Pemimpin agar dapat menyelaraskan
pengikut menjadi pribadi yang
lebih baik, pemimpin harus berada
pada level keadaan yang lebih baik
dari pengikutnya.
4. Level keadaan yang lebih baik berarti
pemimpin memiliki kematagan
secara
psikologis.
Derajat
kemampuan
pemimpin
menciptakan
hubungan
yang
mendorong pertumbuhan pengikut
sebagai pribadi yang terpisah
merupakan ukuran pertumbuhan
psikologis.
5.
Pemimpin
yang
matang
kepribadiannya
adalah
yang
berfungsi sepenuhnya adalah
orang yang menggunakan semua
kemampuan yang telah dibenutk
menjadi satu kesatuan.
Menurut Luthans Fred (2008:40) peranan
kepemimpinan atasan dalam memberikan
kontribusi kepada karyawan untuk
pencapaian kinerja pegawai yang optimal
dilakukan melalui lima cara yaitu:
1. Pemimpin mengklarifikasikan apa
yang diharapkan dari karyawan,
secara khusus tujuan dan sasaran
dari kinerja mereka.
2. Pemimpin menjelaskan bagaimana
memenuhi haraapan tersebut.
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3. Pemimpin mengemukakan kriteria
dalam melakukan evaluasi dari
kinerja secara efektif
4. Pemimpin memberikan umpan
balik ketika karyawan telah
mencapai sasaran.
5. Pemimpin mengalokasikan imbalan
berdasarkan hasil yang telah
mereka capai.
Dari beberapa pendapat diatas, dapat
disimpulkan bahwa pemimpin adalah suatu
seni kemampuan seseorang untuk
mempengaruhi,
membentuk
dan
mendorong orang lain menjadi lebih baik
serta suka rela dapat membantu pemimpin
tersebut dalam melakukan aktifitas untuk
mencapai tujuan.
Gaya Kepemimpinan
Gaya kepemimpinan (leadership style)
merupakan
cara
pemimpin
untuk
mempengaruhi orang lain/ bawahannya
dengan sedemikian rupa sehingga orang
tersebut mau melakukan kehendak
pemimpin
untuk
mencapai
tujuan
organisasi meskipun secara pribadi hal
tersebut mungkin tidak disenangi.
Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan
(2008:50) sebagai berikut:
Gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin
yang bertujuan untuk mendorong gairah
kerja, kepuasan kerja, dan produktivitas
kerja karyawan yang tinggi, agar dapat
mencapai tujuan organisasi yang maksimal.
Adapun style kepemimpinan sebagai
berikut:
1. Gaya kepemimpinan otoriter
Gaya kepemimpinan otoriter adalah
jika kekuasaan atau wewenang, sebagai
besar mutlak tetap berada pada
pemimpin atau kalau pemimpin itu
menganut
sistem
sentralisasi
wewenang.
Pengambilan
keputusan
dan
kebijaksanaan hanya diterapkan sendiri
oleh pemimpin, bawahan tidak diikut
sertakan untuk memberikan saran, ide,

da pertimbangan dalam proses
pengambilan keputusan.
Orientsi kepemimpinanya difokuskan
hanya untuk peningkatan produktivitas
kerja karyawan dengan kurang
memperhatikan
perasaann
dan
kesejahteraan bawahan.
2. Gaya Kepemimpinan Partisipatif
Gaya kepemimpinan partisipatif adalah
apabila
dalam
kepemimpinanya
dilakukan
secara
persuasive,
menciptakan kerja sama yangs serasi,
menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi
para bawahan. Pemimpin memotivasi
bawahan agar merasa ikut memiliki
perusahaan
dan
mendorong
kemampuan bawahan mengambil
keputusan dengan demikian pemimpin
akan selalu membina bawahan untuk
menerima tanggung jawab yang lebih
besar.
3. Gaya Kepemimpinan Delegatif
Gaya kepemimpinan delegatif apabila
seorang pemimpin mendelegasikan
wewenang kepada bawahan dengan
demikian bawahan dapat mengambil
keputusan dan kebijaksanaan dengan
bebas
atau
leluasa
dalam
melaksanakan pekerjaanya. Pemimpin
tidak perlu cara bawahan dalam
mengambil
keputusan
dan
mengajarkan pekerjaannya sepenuhnya
diserahkan kepada bawahan.
4. Gaya Kepemimpinan Persuasif
Gaya
kepemipinan
dengan
menggunakan
pendekatan
yang
menggugah perasaan, pikiran, ajakan
atau bujukan.
5. Gaya Redresif
Gaya kepemimpinan
dengan cara
memberikan
tekanan-tekanan,
ancaman-ancaman sehingga bawahan
merasa ketakutan.
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6. Gaya Inovatif
Pemimpin yang selalu berusaha dengan
keras untuk mewujudkan usaha-usaha
pembaharuan didalam segala bidang,
baik bidang politik, ekonomi, sosial dan
budaya.
7. Gaya Investigatif
Gaya
kepemimpinan yang selalu
elakukan penelitian yang disertai
dengan rasa penuh kecurigaan
terhadap bawahan.
8. Gaya Enterpreneursif
Pemimpin yang suka melakukan caracara yang sifatnya protokoler.
9. Gaya Motivatif
Pemimpin yang dapat menyampaikan
informasi
mengenai
ide-idenya,
program-program
dan
kebijakan
kepada bawahan dengan baik.
10. Gaya Naratif
Pemimpin yang banyak bicara namun
tidak disesuaikan dengan apa yang ia
kerjakan atau pemimpin yang banyak
bicara sedikit bekerja.
11. Gaya Edukatif
Pemimpin yang suka melakukan
pengembangan bawahan dengan cara
memberikan
pendidikan
dan
pelatihan.
12. Gaya Demokrat
Kepemimpinan
demokratis
berorientasi pada manusia dan
memberikan bimbingan yang efesien
kepada pengikutnya.
Fungsi
dan
Tanggung
Jawab
Kepemimpinan
Kemampuan mengidentifikasi masalah,
menganalisa
sumber
masalah
dan
menyusun penyelesaian masalah serta
tingkat fleksibilitas dan kemampuan
beradaptasi adalah hal yang mutlak
diperlukan bagi seorang pemimpin.

Menurut H. Suwatno dan Donni dan Juni
Priansa (2014:149)
Pemimpin memiliki dua fungsi penting:
1. Fungsi Tugas
Fungsi ini berhubungan dengan
sesuatu yang harus dilaksanakan untuk
memilih dan mencapai tujuan-tujuan
secara rasional, adapun fungsi tugas
seorang pemimpin adalah:
a. Menciptakan kegiatan: Tugas pemimpin
adalah menetapkan deskripsi pekerjaan
secara
jelas
untuk
karyawan/bawahannya.
b. Mencari Informasi:tugas pemimpin
adalah mencari informasi tersebut
secara cepat,tepat dan akurat.
c. Memberi Informasi: informasi yang
diperoleh kemudian didistribusikan
kepada bawahannya sehinnga karyawan
mendapatkan
informasi
yang
dibutuhkannya.
d. Memberi Pendapat: tugas pemimpin
memberikan pendapat dan nasihat
kepada bawahan, baik diminta maupun
tidak diminta jika memang di rasa perlu.
e. Menjelaskan: Tugas pemimpin yang lain
adalah menjelaskan apa saja yang di
rasa belum jelas oleh bawahannya,
misalnya tentang tugas, kewajiban, dan
hak-hak bawahan.
f. Mengkoordinasikan: tugas ini penting
karena tanpa koordinasi yang lebih baik
di lakukan pemimpin maka organisasi
bias dapat berjalan secara efisien dan
efektif dalam mencapai tujuantujuannya.
g. Meringkaskan: atau menyimpulkan
semua yang telah disepakati sehingga
bawahan bias mencapai pemahaman
yang sama tentang sesuatu hal,
misalnya kebijakan-kebijakan yang di
ambil organisasi.
h. Menguji kelayakan: jika organisasi
berencana
untuk
melaksanakan
berbagai program, terlibih dahulu
pemimpin harus menguji layak/tidak
layaknya program tersebut.
i. Mengevaluasi: tugas pemimpin yang
lain
adalah
mengevaluasi
atau
mengendalikan orang atau kegiatan
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dengan harapan semua kegiatan/orang
dalam organisasi bergerak ke tujuan
yang telah ditetapkan dalam tahap
perencanaan dan dapat segera di
tanggulangi jika ada penyimpangan.
j. Mendiagnosis:
sebelum
persoalan
muncul, pemimpin terlebih dahulu
harus mampu mendiagnosis gejalanya
sehingga tindakan preventif jauh lebih
efisien dari pada tindakan kuratif.
2. Fungsi Pemeliharaan.
a. Mendorong semangat: memotivasi
karyawan agar selalu bergairah dan
bersemangat dalam bekerja, dengan
demikian karyawan yang berkinerja baik
menjadi tugas pemimpin, disamping
juga tugas secara pribadi.
b. Menetapkan standar: standard kinerja
harus di tetapkan dari awal dan hal ini
merupakan tugas pemimpin, tanpa
standar kinerja yang jelas, karyawan
tidak akan tahu apakah dia sudah
bekerja dengan baik atau belum.
c. Mengikuti: pemimpin tidak boleh lepas
tangan begitu saja setelah tugas
didistribusikan,
dia
tetap harus
memantau anak buahnya.
d. Mengekspresikan perasaan: perasaan
senang atau tidak senang dengan apa
yang dilakukan bawahann perlu
diekspresikan si pemimpin dengan baik
sehingga bawahan bias menangkap
maksud dan keinginan pemimpinnya
dengan baik.
e. Mengambil konsensus: tugas pemimpin
adalah
menetapkan
consensus
walaupun prosesnya melibatkan banyak
orang.
f. Menciptakan keharmonisan
g. Mengurangi ketegangan: ketegangan
yang terlebih akan berdampak negative
terhadap kinerja, baik kinerjs individu,
kelompok maupun organisasi.
Sifat-Sifat Kepemimpinan
Upaya untuk menilai sukses atau
gagalnya pemimpin itu antara lain
dilakukan
dengan
mengamati
dan
mencatat sifat-sifat dan kualitas/mutu

perilakunya, yang dipakai sebagai kriteria
untuk menilai kepemimpinannya. usahausaha
yang
sistematis
tersebut
menumbuhkan teori yang disebut sebagai
traistist theory of leadership (teori
sifat/kesifatan dari kepemimpinan).
Tead dalam tulisannya mengemukakan 10
sifat kepemimpinan yaitu;
1. Energy jasmani dan mental (physical
and nervous energy)
2. Kesadaran dan tujuan arah (a sense of
purpose and direction)
3. Antusiasme (enthusiasm: semangat,
kegairahan, kegembiraan)
4. Keramahan dan kecintaan (friendlness
and affection)
5. Integritas
(intergrity,
keutuhan,
kejujura, ketulusan hati)
6. Penguasaan teknis (technical mastery)
7. Ketegasan
dakam
pengambilan
keputusan (decisiveness)
8. Kecerdasan (intelligence)
9. Keterampilan mangajar (teaching skill)
10. Kepercayaan (faih)
ad.1. Energi jasmani dan mental (physical
and nervous energy)
Hampir setiap pribadi pemimpin
memiliki tenaga jasmani dan rohani
yang
luar biasa yaitu mempunyai
daya tahan, keuletan, kekuatan atau
tenaga
yang
isitimewa
yang
tampaknya seperti tidak akan pernah
habis. Hal ini ditambah dengan
kekuatan-kekuatan mental berupa
semangat juang, motivasi kerja,
disiplin, kesabaran, ketabahan batin,
dan kemauan luar biasa untuk
mengatasi semua permasalahan
yang dihadapi.
ad.2. Kesadaran dan tujuan arah (a sense
of purpose and direction)
Ia memiliki keyakinan yang teguh
dan kebenaran dan kegunaan dari
semua perilaku yang dikerjakan dia
tau persis kemana arah yang
ditujunya, serta pasti memberikan
kemanfaatan bagi diri sendiri
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maupun bagi kelompok bagi yang
dipimpinnya. Tujua tersebut harus
disadari benar, menarik, dan
semangat berguna bagi pemenuh
hidup bersama.
ad.3. Antusiasme (enthusiasm ; semangat,
kegairahan, kegembiraan)
Pekerjaan yang dilakukajn dan
tujuan yang akan dicapai itu harus
segat,
bernilai,
memberikan
harapan-harappan
yang
menyenangkan, memberikan sukses,
dan menumbulkan semnangat serta
esprit de corps. Semua ini
memangkitkan
antusiasme,
optimism, dan semngat besar pada
pribadi pemimpin maupun para
anggota kelompok.
ad.4.

ad.5.

Keramahan
dan
kecintaan
(friendliness and affection)
Affection itu berarti kesayangan,
kasih sayang, cinta, simpati yang
tulus, disertai kesetiaan berkorban
bagi pribadi-pribadi yang disayangi.
Sebab pemimpin ingin membuat
senang, bahagia, dan sejahtera.
Maka kasih sayang dan dedikasi
pemimpin
biasa
jadi
tenaga
penggerak yang posiif untuk
melakukan
perbuatan-perbuatan
yang menyenangkan bagi semua
pihak. Sedangkan keramah tamahan
itu mempunyai sifat mempengaruhi
orang lain juga membuka setiap hati
yang
masih
tertutup
untuk
menaggapi keramahan tersebut.
Keramaahan
juga
memberikan
pengaruh mengajak, dan kesediaan
untuk
menerima
pengaruh
pemimpin untuk melakukan sesuatu
secara bersama-sama, mencapai
suatu sasaran tertentu.
Integritas (integrity, keutuhan,
kejujuran, ketulusan hati)
Pemimpin harus bersifat terbuka,
merasa
bersatu,
sejiwa
dan
seperasaan dengan anak buahnya

bahkan
merasa
senasib
dan
sepenanggungan
dalam
satu
perjuangan yang sama. Karena itu
dia bersedia memberikan pelayanan
dan pengorbanan
bagi para
pengikutnya. Sedang kelompok yang
dituntun menjadi semakin percaya
dan
semakin
menghormati
pemimpinnya.
Dengan
segala
ketulusan hati dan kejujuran,
pemimpin memberikan keteladanan,
agar dia dipatuhi dan diikuti oleh
anggota kelompoknya.
ad.6.

Penguasaan Teknis (technical
mastery)
Setiap pemimpin harus memiliki satu
atau beberapa kemahiran teknisi
tertentu, agar ia mempunyai
kewibawaan dan kekuasaan untuk
memimpin
kelompoknya.
Dia
menguasai
pesawat-pesawat
tertentu,serta memiliki kemahirankemahiran sosial untuk memimpin
dan memberikan tuntunan yang
tepat da bijaksana. Terutama teknik
untuk mengkoordinasikan tenaga
manusia tercapai semaksimalisasi
efektivitas kerja produktivitasnya.

ad.7.

Ketegasan Dalam Pengambilan
Keputusan (decisiveness)
Pemimpin yang berhasil itu pasti
dapat mengambil keputusan secara
tepat, tegas dan cepat, sebagai hasil
dari kearifan dan pengalamannya.
Selanjtnya dia mampu meyakinkan
para anggotanya akan kebenaran
dan keputusannya. Ia berusaha agar
para
pengikutnya
bersedia
mendukung kebijakan yang telah
diambilnya,
dan
ia
harus
menampilkan ketetapan hati dan
tanggung jawab, ia selalu dipatuhi
bawahannya.

ad.8. Kecerdasan (intelligence)
Kecerdasan setiap yang dimiliki oleh
setiap pemimpin itu merupakan
kemampuan untuk melihat dan
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memahami denganbaikm mengerti
sebab
dan
akibat
kejadian,
menemukan hal-hal yang krusial dan
cepat
menemukan
cara
penyelesaiannya
dalam
waktu
singkat. Maka orang yang cerdas
akan mampu mangatasio kesulitan
yang dihadapi dalam waktu yang
lebih jauh lebih pendek dan dengan
cara yang lebih efektif dari pada
orang yang lebih cerdas. Kecerdasan
atau orginalitas yang disertai dengan
daya oimajinasi tinggi dan ras
humor,
dapat
dengan
cepat
mengurangi
ketegangan
dan
kepedihan-kepedihan tertentu yang
disebabkan oleh masalah-masalah
sosial yang gawat dan konflik-konflik
ditengah masyarakat.
ad.9. Keterampilan Mengajar (teaching
skill)
Penampilan yang baik itu adalah
seorang gru yang mampu menuntun,
mendidik, mengarahkan, mendorong
dan menggerakan anak buahnya
untuk berbuat sesuatu. Disamping
menuntun dan mendidik muridnya
dia
diharpkan
juga
manjadi
pelaksana
eksekutif
untuk
mengadakan
pelatihan-pelatihan,
mengawasi pekerjaan rutin setiap
hari, dan menilai gagal atu suksesnya
suatu proses atau treatment.
Ringkasnya, dia juga harus bisa
menjadi manajer yang baik.
ad.10. Kepercayaan (faith)
Keberhasilan pemimpin itu pada
umumnya selalu didukung oleh
kepercayaan anak buahnya.yaitu
kepercayaan bahwa para anggota
pasti
dipimpin
dengan
baik,
dipengaruhi secara positif, dan
diarahkan kepada sasaran-sasaran
yang benar. Ada kepercayaan bahwa
pemimpin
bersama-sama
rela
berjuang untuk mecapai tujuan yang
bernilai.

Pengertian Motivasi
Menurut
Sentot
Imam
Wahjono
(2010:140) Dalam bukunya Motivasi
adalah kesediaan untuk mengeluarkan
tingkat upaya itu dalam memenuhi
beberapa kebutuhan individu.
Karena dengan motivasi, seseorang
pegawai adalah memiliki efektivitas yang
tinggi dalam melaksanakan tugas yang
dibebankan kepadanya.
Tanpa motivasi, seorang pegawai tidak
dapat melampaui standar karena apa yang
menjadi motif dan motivasinya dalam
bekerja tidak terpenuhi.
Sekalipun seorang pegawai memiliki
kemampuan operasional yang baik bila
tidak memiliki motivasi dalam bekerja,
hasil akhir dari pekerjaanya tidak akan
memuaskan.
Menurut H. Hadari Nawawi (2006:28)
motivasi adalah suatu keadaan yang
mendorong atau menjadi sebab seseorang
melakukan
sesuatau
pembuatan
kegiatanyang berlangsung secara sadar.
Motivasi adalah suatu keterampilan dalam
memadukan kepentingan pegawai dan
kepentingan organisasi sehingga keinginan
tercapainya sasaran organisasi.
Menurut Sondang P. Siagian (2006:30)
Bahwa Motivasi adalah memberi motivasi
kerja kepada bawahan agar mereka mau
bekerja dengan iklas.
Sentot
Imam
Wahjono
(2010:145)
Mengatakan motivasi adalah kesediaan
untuk mengeluarkan tingkat upaya yang
tinggi untuk tujuan organisasi yang
dikondisikan oleh kemampuan upaya. Itu
dalam memenuhi beberapa kebutuhan
individual.
Motivasi ini merupakan subjek bagi
manajer karena menurut definisi manajer
mereka harus bekerja dengan melalui
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orang lain. Manajer perlu memahami
orang- orang yang berprilaku tertentu agar
dapat mempengaruhinya. Untuk bekerja
sesuai dengan yang diinginkan organisasi
motivasi kemampuan dan persepsi.
Pengertian Efektivitas Kerja
Pengertian efektivitas dapat dilihat dari
beberapa kutipan seagai berikut:
Kamus istilah managemen member
pengertian: “Efektivitas kerja adalah
pencapaian sasaran menurut perhitungan
terbaik
mengenai
suasana
dan
kemungkinan laba”
Efektivitas kerja dapat diartikan sebagai
suatu
keadaan
yang
mendukung
pengertian yang mengenai terjadinya suatu
efek atau akibat yang dikehendaki, kalau
seseorang melakukan suatu perbuatan
dengan maksud tertentu yang memang
dikehendakinya, maka perbuatan tersebut
dikatakan efektif kalau menimbulkan atau
mencapai maksud sebagaimana yang
dikehendaki.
Faktor
yang
dapat
mempengaruhi
efektivitas kerja manusia adalah :
a. Fisik
Apabila kondisi baik para pekerja
tersebut baik maka produktivitasnya
akan lebih baik, sedangkan kondisi fisik
pekerja tersebut tidak baik maka
produktivitasnya akan menjadi baik.
b. Pendidikan
Para
pekerja
dengan
tingkat
keterampilan lebih
tinggi
tentu
produktivitasnya akan lebih tinggi
dibandingkan
dengan
pekerja
berpendidikan lebih rendah.
c. Metode Kerja
Untuk meningkatkan produktivitas perlu
juga ditinjau mengenai penggunaan
metodek kerja, apakah sekarang yang
digunakan masih relevan atau tidak.
d. Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja yang tersusun dengan
baik maka akan menimbulkan semangat

dan kegairahan para pekerja utuk
bekerja lebih giat.
e. Sikap dan Kebiasaan
Untuk dapat meningkatkan produktivitas
maka para pekerja harus dapat
menyesuaikan siakp kebiasaan dengan
keadaan perusahaan, karena sikap yang
baik dibawa ke perusahaan akan
membawa pengaruh yang tidak baik
terhadap produktivitas kerja
f. Peralatan Yang Digunakan
Perusahaan harus selalu memperhatikan
peralatan-peralatan yang dipergunakan
untuk bekerja.jika peralatan-peralatan
yang dipergunakan untuk bekerja .Jika
peralatan-peralatan tersebut kondisinya
tidak memadai maka akan segera
diganti.
Hubungan
kepemimpinan
dengan
efektivitas kerja adalah efektivitas kerja
karyawan yang akan dicapai oleh seorang
pekerja untuk jangka periode tertentu.
Apabila hasil yang dicapai oleh pihak
perusahaan meningkat dalam jangka waktu
tertentu maka efektivitas kerja berarti
telah meningkat. Peran seorang pemimpin
sangat diperlukan untuk mendukung
bawahannya agar bekerja dengan baik dan
maksimal yangpada akhinya produktivitas
kerja akan terus meningkat.
Efektivitas
kerja
karyawan
dapat
dipergunakan oleh faktor-faktor tertentu
yang dapat mengakibatkan efektivitas kerja
tidak berjalan secara optimal. Faktor yang
dimaksu adalah sebagai berikut:
1. Faktor dalam (intern) yaitu faktor yang
terdapat pada diri karyawan itu sendiri,
ini dapat digologkan:
a. Faktor psikis, yaitu keadaan jiwa
pekerja yang bersangkutan seperti
kemampuan pekerja, semangat
kerja, keinginan berprestasi
b. Faktor fisik, yaitu keadaan fisik
karyawan atau pegawai seperti
kesehatan, umur dan lain-lain.
Umumnya manusia bila sehat selalu
lebih
bergairah
bekerja
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dibandingkan dengan yang tidak
sehat.
2. Faktor luar (ekstern), yaitu pengaruh
yang terdapat diluar pribadi karyawan
atas karyawan itu sendiri seperti :
a. Struktur organisasi yang baik
mempunyai pembagian tugas yang
jelas dan tanggung jawab yang
nyata, kesatuan geerak serta
semangat kerja yang tinggi sehingga
akan mempermudah tujuan yang
ingin dicapai.
b. Gaya kepemimpinan dan motivasi,
yaitu gaya kepemimpinan yang
dimana seorang pemimpin untuk
memimpin bawahannya.
c. Peralatan yang digunakan, yaitu
untuk mencapai hasil yang dituju,
tentu
harus
didukung
oleh
peralatan yang masih baik dan yang
layak untuk dipakai
d. Keadaan tempat kerja, yaitu
ventilasi,
penerangan,
tempat
istirahan, kebersihan dan lain-lain.
e. Kompensasi dari tempat kerja yaitu
meliputi gaji, kenaikan pangkat dan
golongan atas kerja yang diraih.
f. Kesejahteraan
meliputi
perumahan,kesehatan
dan
sebagainya.
Hipotesis Penelitian
Hipotesis penelitian ini adalah
1. Gaya kepemimpinan dan motivasi
secara
simultan
berpengaruh
terhadap efektivitas kerja pada
pada BPJS Medan.
2. Gaya kepemimpinan secara parsial
berpengaruh terhadap efektivitas
kerja pada BPJS Medan.
3. Motivasi
secara
parsial
berpengaruh terhadap efektivitas
kerja pada BPJS Medan.

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh karyawan di BPJS Medan yang
terdaftar sampai pada tahun 2016 adalah
30 orang.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis Data
Model analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis regresi linear
berganda. Menurut Ghozali (2009:93-152),
analisis regresi linear berganda digunakan
untuk mengetahui besarnya pengaruh
variabel independen yang jumlahnya dua

Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2012:57), bahwa
populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang

Menurut Sugiyono (2012:58) bahwa
populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh karyawan di BPJS Medan pada
tahun 2016 berkisar diantara 130 orang.
Adapun teknik pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini dengan
menggunakan metode sensus atau sampel
jenuh yaitu semua populasi digunakan atau
dijadikan sebagai sampel Sugiyono,
(2008:114). Jadi jumlah sampel penelitian
ini adalah sebanyak 30 orang pada BPJS
Medan.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini sebagai
berikut:
1. Wawancara (interview) yaitu melakukan
wawancara secara langsung untuk
memperoleh data yang diperlukan
dengan pihak yang berhak dan
berwenang di BPJS Medan .
2. Kuesioner yang diberikan kepada
karyawan di BPJS Medan yang dijadikan
responden terpilih dalam penelitian ini.
3. Studi
dokumentasi
dengan
mengumpulkan
dan
mempelajari
dokumen yang relevan dan mendukung
penelitian
antara
lain
laporan
perusahaan, jurnal dan sebagainya.
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atau lebih (X1,X2) terhaadap variabel
dependen (Y).Untuk
ntuk mengukur pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat
digunakan analisis regresi linear berganda
dengan menggunakan perangkat lunak
SPSS.
Y=a +
+
+e
Keterangan:
Y
= Efektivitas kerja
a
= Konstanta
b1,b2
= Koefisien regresi
X1
= Gaya kepemimpinan
X2
= Motivasi
e
= Standart error
Uji Penelitian
Pengujian Secara Parsial (Uji--t)
Menurut Ghozali (2013:98), uji
statistik t pada dasarnya menunjukkan
seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas/independen secara individual
dalam menerangkan variasi variabel
dependen.
Uji-tt
dilakukan
untuk
mengetahui signifikan pengaruh dari
masing-masing
masing variabel bebas terhadap
variabel terikat. Bentuk pengujiannya
sebagai berikut:
1. H0 : b1, b2 = 0
(Gaya
kepemimpinan
dan
Motivasi
secara
parsial
tidak
berpengaruh
terhadap
efektivitas kerja
BPJS Medan.)
2. H1: b1, b2 ≠ 0
(Gaya
kepemimpinan
dan
Motivasi
secara
parsial
berpengaruh
terhadap
efektivitas kerja
BPJS Medan)
Mengetahui apakah hipotesis yang
diajukan diterima atau ditolak dilakukan
dengan cara membandingkan nilai
thitungdengan ttabelpada tingkat kepercayaan

95% (
Kriteria
riteria penelitian hipotesis
pada uji-tini adalah:
1. Jika ttabel ≤ t hitung ≤ ttabel maka H0 ditolak
2. Jika thitung ≤ ttabel atau thitung> ttabel maka H1
diterima
Pengujian Secara Simultan (Uji
(Uji-f )
Menurut Ghozali (2013:98), uji
statistik F pada dasarnya menunjukkan
apakah semua variabel independen atau
bebas yang dimasukkan dalam model
mempunyai pengaruh secara bersama
bersamasama terhadap
p variabel dependen/terikat.
Untuk menguji signifikansi pengaruh
dimensi variabel bebas secara serempak
terhadap variabel terikat dilakukan dengan
ujiF. Bentuk pengujiannya sebagai berikut:
1. H0: , = 0 (Gaya kepemimpinan
dan Motivasi secara
simultan
tidak
berpengaruh terhadap
efektivitas kerja pada
BPJS Medan).
2.

:

0

(Gaya
kepemimpinan
dan
Motivasi
secara
simultan berpengaruh
terhadap
efektivitas
kerja
pada
BPJS
Medan).
Dalam penelitian
nelitian iniakan dibandingkan
Fhitungdengan Ftabelpada tingkat signifikan (a)
= 5%. Kriteria penelitian hipotesis pada uji
F ini adalah:
1. Ho ditolak jika Fhitung ≤ Ftabel
Koefisien Determinasi
Menurut Ghozali (2013:92), koefisien
determinasi pada intinya
intiny
mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen.
Nilai koefisien determinasi adalah antara
nol dan satu. Nilai koefisien determinasi
yang kecil berarti kemampuan variabelvariabel
variabel independen dalam menjelaskan
variasi variabel
riabel dependen amat terbatas.
Nilai yang mendekati satu berarti variabelvariabel
variabel independen memberikan hampir
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semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen.
Secara umum koefisien determinasi untuk
data silang (crossection) relatif rendah
karena adanya variasi yang besar antara
masing-masing pengamatan, sedangkan
untuk data runtun waktu (time series)
biasanya mempunyai nilai koefisien
determinasi yang tinggi".
PEMBAHASAN
Analisis Persamaan Regresi Linear
Berganda
Analisis regresi linear berganda
digunakan untuk menguji hipotesis tentang
pengaruh secara parsial variabel Gaya
kepemimpinan dan motivasi terhadap
variabel efektivitas kerja. Berdasarkan hasil
persamaan regresi linear berganda
diperoleh hasil seperti Tabel
Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Unstandardiz
ed
Coefficients
B

Std.
Error

(Consta
nt)

1.87
0

1.71
8

X1

.697

.112

X2

.214

.096

Model
1

Standardiz
ed
Coefficient
s
Beta

kepemimpinan mempunyai pengaruh
positif dalam meningkatkan efektivitas
kerja.
3. Koefisien regresi X2 untuk variabel
Motivasi bernilai positif 0,214 artinya
artinya bahwa pengaruh variabel
motivasi searah dengan peningkatan
efektivitas kerja. Hal ini menunjukkan
bahwa variabel motivasi mempunyai
pengaruh positif dalam meningkatkan
efektivitas kerja.
Uji Parsial / Uji T
Hasil pengujian hipotesis secara
parsial dapat dilihat pada Tabel
Tabel Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial /
Uji T
Unstandardiz
ed
Coefficients

1

t

Sig.

1.08
9

.28
6

.712

6.24
3

.00
0

.256

2.24
2

.03
3

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data
diolah)
Berdasarkan Tabel
maka persamaan
regresi linier berganda dalam penelitian ini
sebagai berikut:
Y = 1,870 + 0,697 X1+ 0,214X2
1. Nilai konstanta regresi sebesar 1,870
artinya jika Gaya kepemimpinan (X1)
dan Motivasi= 0 maka Efektivitas kerja
akan meningkat sebesar 1,870.
2. Koefisien regresi X1 untuk variabel
Gaya kepemimpinan bernilai positif
0,697 artinya bahwa pengaruh variabel
Gaya kepemimpinan searah dengan
peningkatan efektivitas kerja. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel Gaya

B

Std.
Error

(Consta
nt)

1.87
0

1.71
8

X1

.697

.112

X2

.214

.096

Model

Standardiz
ed
Coefficient
s
Beta

t

Sig.

1.08
9

.28
6

.712

6.24
3

.00
0

.256

2.24
2

.03
3

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data
diolah)
Pada Tabel di atas Hasil uji parsial
diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Nilai t hitung untuk variabel Gaya
kepemimpinan sebesar 6,243 lebih
besar dibandingkan dengan nilai t
tabel (1,69), atau nilai sig t untuk
variabel Gaya kepemimpinan (0,000)
lebih kecil dari alpha (0,05).
Berdasarkan hasil yang diperoleh
maka menolak Ho dan menerima H1
untuk variabel Gaya kepemimpinan.
Dengan demikian, secara parsial Gaya
kepemimpinan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap efektivitas
kerja. Hal ini memberi arti bahwa
Gaya kepemimpinan berpengaruh
nyata dalam meningkatkan efektivitas
kerja. Secara parsial variabel gaya
kepemimpinan
yang
dominan
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mempengaruhi
efektivitas
kerja,
Maksudnya adalah, variabel gaya
kepemimpinan lebih menentukan
dalam meningkatkan efektivitas kerja
dibandingkan dengan motivasi
Nilai t hitung untuk variabel Motivasi
sebesar
2,242
lebih
besar
dibandingkan dengan nilai t tabel
(1,69), atau nilai sig t untuk variabel
Motivasi (0,033) lebih kecil dari alpha
(0,05). Berdasarkan hasil yang
diperoleh maka menolak H0dan
menerima H1 untuk variabel Motivasi.
Dengan demikian, secara parsial
Motivasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap efektivitas kerja.
Hal ini memberi arti bahwa dengan
adanya Motivasi memberikan dampak
pada peningkatan efektivitas kerja.

2.

Uji Simultan / Uji F
Uji simultan / uji F dilakukan untuk
mengetahui tingkat positif dan signifikansi
dari variabel Gaya kepemimpinan dan
Motivasi terhadap variabel efektivitas kerja
dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel Hasil Pengujian Hipotesis
Secara Simultan / Uji F
Model
1

Sum of
Square
s

D
f

Mean
Square

F

Sig.

70.71
3

.000

Regressio
n

476.49
7

2

238.24
9

Residual

90.969

2
7

3.369

Total

567.46
7

2
9

a

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data
diolah)
Pada Tabel diperoleh hasil F Hitung 70,713
sedangkan F Tabel pada α = 0,05 dengan
ketentuan df1=k-1 = 3-1 maka derajat
pembilang 2 dan derajat penyebut, df2=302=28 maka diperoleh F tabel 3,34 dari hasil
ini diketahui F hitung> F tabel, dan signifikansi
0,000 atau lebih kecil dari α = 0,05 jadi
posisi titik uji signifikansi berada pada
wilayah penolakan H0 atau dapat

disimpulkan H1 diterima yang artinya
bahwa variabel Gaya kepemimpinan dan
Motivasi
secara
bersama-sama
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Efektivitas kerja, artinya bahwa
dengan adanya gaya kepemimpinan dan
motivasi memberikan dampak positif bagi
karyawan untuk meningkatkan efektivitas
kerja.
Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien determinasi merupakan besaran
yang menunjukkan besarnya variasi
variabel dependen (Efektivitas kerja) yang
dapat dijelaskan oleh variabel independen
(Gaya kepemimpinan dan Motivasi). Nilai
koefisien determinasi ditentukan dengan
nilai R square, dapat dilihat pada Tabel di
bawah ini:
Tabel Nilai Koefisien Determinasi (R
Square)
Model

R

1

.916

a

R
Square

Adjusted
R Square

Std. Error
of the
Estimate

.840

.828

1.83555

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data
diolah)
Berdasarkan Tabel di atas nilai adjusted R
Square adalah 0,828 artinya bahwa
kemampuan variabel gaya kepemimpinan
dan motivasi dapat menjelaskan variasi
dari efektivitas kerja adalah sebesar 82,8%
sedangkan
sisanya
sebesar
17,2%
dijelaskan
oleh
variabel-variabel
independen yang tidak diteliti seperti
kompetensi dan pelatihan.
Pembahasan
Pengaruh Gaya kepemimpinan terhadap
Efektivitas kerja
Hasil penelitian yang dilakukan peneliti
membuktikan bahwa adanya pengaruh
antara gaya kepemimpinan terhadap
efektivitas kerja. Hal tersebut dapat dilihat
dari uji parsial menolak H0 dan menerima
H1 yang menunjukkan gaya kepemimpinan

132

JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume IV | Nomor 2 | Maret 2018
I S S N : 2443 - 0536
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap efektivitas kerja.
Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa
variabel
gaya
kepemimpinan
mempengaruhi efektivitas kerja.
Menurut Husnan dan Heidjrachman
(2006),
mengatakan
bahwa
gaya
kepemimpinan
yang
baik
adalah
penerapan gaya kepemimpinan dengan
memperhatikan faktor, seperti faktor
organisasi, pemimpin, bawahan dan situasi
penugasan. Thoha (2007), memberikan
pengertian tentang gaya kepemimpinan
adalah “sebagai norma perilaku yang
digunakan oleh seorang pada saat orang
tersebut mencoba mempengaruhi perilaku
orang lain seperti yang ia lihat.
Dari hasil jawaban responden yang
menjelaskan tentang pendapat mereka
dalam kuesioner gaya kepemimpinan
bahwa atasan saya memberikan instruksi
kepada bawahaan agar menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang
dimiliki karyawan, Atasan menjelaskan apa
yang harus dikerjakan saat karyawan ingin
memulai aktivitas bekerja, Atasan saya
memiliki moral tinggi dalam memimpin
perusahaan, Atasan saya memberikan
kesempatan kepada karyawan untuk
bekerjasama
dalam
tim
dalam
menyelesaikan
pekerjaan,
Atasan
memberikan kekuasaan penuh kepada
bawahan untuk menyelesaikan tugas-tugas
perusahaan dan Atasan masih ada
sebagian yang memiliki sifat pasif dalam
mengarahkan karyawan dalam bekerja.
Pengaruh Motivasi terhadap Efektivitas
kerja
Hasil penelitian yang dilakukan peneliti
membuktikan bahwa adanya pengaruh
antara motivasi terhadap efektivitas kerja.
Hal tersebut dapat dilihat dari uji parsial
menolak H0 dan menerima H1 yang
menunjukkan motivasi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap efektivitas kerja.
Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa variabel motivasi mempengaruhi
efektivitas kerja.
Motivasi kerja selama ini telah diberikan
dalam pemenuhan prestasi kerja. Hal ini
dilakukan dengan memberikan pelatihan
kepada setiap pegawai, tujuannya agar
karyawan dapat meningkatkan prestasi
kerja, namun motivasi yang diberikan
belum sesuai. Menurut pengamatan
peneliti di lapangan masih terdapat
ketidakmerataan pemberian pelatihan
kepada setiap pegawai dimana tidak
semua pegawai mendapat jadwal pelatihan
yang sama. Pegawai yang memiliki prestasi
kerja yang paling baik akan diberikan
apresiasi tertentu. Hal ini mendorong
setiap pegawai untuk memberikan prestasi
yang terbaik dalam pekerjaannya.
Menurut Luthans (2006) Proses timbulnya
motivasi kerja umumnya diawali dengan
munculnya suatu kebutuhan (needs) yang
belum terpenuhi sehingga menyebabkan
adanya ketidakseimbangan antara fisik dan
psikologis dalam diri seseorang. Kemudian
ketidakseimbangan tersebut menyebabkan
orang berusaha untuk menguranginya
dalam berprilaku tertentu. Usaha inilah
yang disebut dorongan (drives), misalnya
kebutuhan makan diwujudkan dalam
bentuk dorongan rasa lapar dan kebutuhan
untuk berteman menjadi dorongan untuk
bersosialisasi. Selanjutnya orang tersebut
akan menerima insentif (incentive) sebagai
akibat dari usaha yang ia lakukan.
Dari hasil jawaban responden yang
menjelaskan tentang pendapat mereka
dalam
kuesioner
motivasi
bahwa
terdorong untuk bekerja dengan maksimal,
Saya terdorong untuk bekerja dengan baik
agar atasan senang terhadap hasil
pekerjaan saya, Saya berusaha tekun
dalam menyelesaikan pekerjaan, Saya
tetap tekun menyelesaikan pekerjaan
walaupun banyaknya pekerjaan yang
datang, Saya menyelesaiakan pekerjaan
dengan mengikuti arahaan atasan dan Saya
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selalu menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan perintah dari atasan.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Pengujian
hasil
secara
parsial
menunjukkan
bahwa
Gaya
kepemimpinan (X1) berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Efektivitas
kerja (Y) pada BPJS Medan.
2. Pengujian
hasil
secara
parsial
menunjukkan bahwa Motivasi (X2)
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Efektivitas kerja pada BPJS
Medan.
3. Pengujian hasil secara simultan
menunjukkan
bahwa
Gaya
kepemimpinan (X1) dan Motivasi (X2)
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Efektivitas kerja (Y) pada
BPJS Medan dan nilai koefisien
determinasi sebesar 82,8% dan sisanya
sebesar 17,2% dijelaskan oleh variabelvariabel independen yang tidak diteliti.
Saran
Berdasarkan kesimpulan sebelummya,
maka peneliti menyarankan sebagai
berikut:
1. Diharapkan BPJS Medan harus lebih
menerapkan Gaya kepemimpinan yang
sesuai
dalam
memimpin
dan
memberikan
motivasi
kepada
karyawan. Hal ini dilakukan agar dapat
menerapkan efektivitas kerja dalam
rangka meningkatkan target yang
diinginkan BPJS kemudian dapat
bertahan
dalam
memberikan
pelayanan dengan produk yang tepat
guna kepada masyarakat.
2. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi
bahan studi kepustakaan, untuk
pembelajaran
dan
memperkaya
penelitian ilmiah.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan agar
lebih mengembangkan teori-teori
menyangkut variabel yang diduga
memiliki hubungan dengan efektivitas
kerja.
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