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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of leadership on employee performance at the
Hotel Danau Toba International Cottage Parapat. This type of research is a quantitative
descriptive research. The data sources of this research are primary data and secondary
data. The method used in this research is the field method with the interview method. The
population in this study were leaders and employees at the Lake Toba International Hotel
Cottage Parapat with a research sample of 98 respondents. From the test results, the
leadership variable (X) has a significance value of 0.000 < 0.05 significance level, meaning
that partially there is a significant influence between the leadership variable (X) on the
employee performance variable. While the t-test on the leadership variable shows 5.812 >
t table (1.98498). This means that both variables have a significant effect partially, while
the coefficient of determination obtained is R2 (R Square) of 0.260. This shows that the
percentage of the influence of the leadership variable on the employee performance
variable (Y) is 26.0%. While the rest is influenced by other variables.
Suggestions for the Lake Toba International Cottage Parapat Hotel, it is hoped that they
will pay more attention to leadership to employees so that employees are more disciplined
in working together so that employee performance will increase and hold meetings once a
week so that communication goes well. Leadership is one of the important factors in
assessing employee performance. It is advisable for the next researcher to add other
variables that are closely related theoretically to employee performance. As well as
expanding the scope of research so that research results can be broader.
Keywords: Leadership and Employee Performance
PENDAHULUAN
Dalam kehidupan masyarakat, suatu
organisasi formal maupun nonformal
selalu ada seseorang yang dianggap lebih
dari orang lain. Seseorang yang memiliki
kemampuan lebih tersebut kemudian
diangkat atau ditunjuk sebagai orang
yang dipercaya untuk mengatur orang
lain, biasanya orang seperti itu disebut
pemimpin
atau
menejer.
Dalam
menghadapi persaingan yang semakin

kompleks serta semakin berkembangnya
ilmu pengetahuan dan teknologi peran
seseorang pemimpin sangat dibutuhkan
untuk
menggerakkan
organisasi
terutama dalam pengelolaan sumber
daya manusia. Kemampuan untuk
memberikan perhatian utama kepada
sumber daya manusia adalah faktor yang
sangat menentukan kelangsungan hidup
suatu organisasi dalam mencapai tujuan
tergantung oleh keberhasilan dari
individu organisasi itu sendiri dalam
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menjalankan tugas mereka. Banyak
faktor yang dapat mempengaruhi
kinerja, antara lain : motivasi,
kepemimpinan,
lingkungan
kerja,
insentif, budaya kerja, komunikasi,
jabatan, pemberian gizi karyawan,
pelatihan, dan masih banyak yang
lainnya. Semua faktor itu pasti
berpengaruh, ada yang dominan ada
juga yang tidak.
Pelayanan yang baik harus bisa diberikan
setiap bisnis yang bergerak dibidang jasa.
sekarang ini , seiring dengan semakin
tingginya tingkat persaingan dalam bisnis
ini. Persaingan ini ditandai dengan
mayoritas konsumen cenderung memiliki
jasa yang memberikan pelayanan
terbaik. Hotel sebagai salah satu bisnis
penyediaan jasa akomodasi penginapan
selain harus memiliki fasilitas yang
memadai dan harga yang sesuai harus
jadi memiliki kualitas pelayanan yang
baik sesuai dengan keinginan tamu.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan,
maka dipandang perlu peningkatan kerja
sumber
daya
manusia
dalam
melaksanakan pelayanan pada tamu,
mengingat bahwa kinerja sumber daya
manusia memiliki peran strategi sebagai
pendorong dari kualitas pelayanan.
Kinerja karyawan merupakan hasil
pekerjaan yang mempunyai hubungan
meningkatnya
profesionalisme,
kompetensi dan kesejahtraan sumber
daya manusia. Peningkatan kualitas
sumber
daya
manusiaperhotelan
diarahkan untuk mewujutkan sumber
daya
manusia
perhotelan
yang
profesional, berkompeten, dan sejahtra.
Hal tersebut mengindikasikan sangat
pentingnya profesionalitas sumber daya
manusia dalam rangka meningkatkan

tugas pelayanan terhadap tamu. Aspek
atau bidang yang hendak dibangun
dalam bisnis perhotelan adalah kinerja
karyawan dalam pelaksanaan tugas
pelayanan kepada tamu, disamping
meningkatkan
fasilitas-fasilitas
pendukung dan harga yang sesuai
dengan kebutuhan tamu serta aspekaspek lainnya.
Kepemimpinan juga merupakan topik
menarik yang sering dipertimbangkan
oleh kalangan orang banyak, baik dalam
organisasi yang kecil, organisasi yang
besar maupun didalam perhotelan.
Setiap satuan, baik formal maupun
informal selalu ada pemimpin yang
memimpinnya. Kepemimpinan pada
hakikatnya merupakan kemampuan yang
dimiliki seseorang untuk membina,
membimbing,
mengarahkan
dan
menggerakan orang lain agar dapat
bekerja samauntuk mencapai tujuan
yang
telah
ditetapkan.
Untuk
mewujudkan tujuan tersebut, pemimpin
perlu melakukan serangkaian kegiatan
diantaranya adalah menggerakan orangorang yang terlibat dalam organisasi
yang dipimpinnya. Dengan kata lain
tercapai atau tidak tujuan suatu
organisasi sangat tergantung pada
pemimpinnya.
Kepemimpinan tidak lagi didasarkan
pada bakat dan pengalaman saja, tetapi
pada penyiapan secara berencana,
melatih calon-calon pemimpin.Semua
dilakukan
lewat
perencanaan,
penyelidikan,
percobaan/esperimen,
analisis dan pengembangan secara
sistematis untuk membangkitkan sifatsifat pemimpin yang unggul agar mereka
berhasil dalam tugas-tugasnya. Untuk itu
dalam meningkatkan suatu kinerja para
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pegawainya, baik lembaga maupun
organisasi dipengaruhi oleh seorang
pemimpin, dimana pemimpin sangat
berperan aktif dalam meningkatkan
kinerja pegawai. Pada tingkat nasional,
kinerja yang meningkat melengkapi
posisi untuk meningkatkan standar hidup
atau paling tidak mempertahankan
sambil melakukan upaya peningkatan
kualitas hidup. Oleh, karena itu kinerja
yang maksimal dari setiap pegawai amat
diperlukan di perusahaan ini meningkat
produk yang dihasilkan adalah berupa
jasa dan kepuasan pelanggan juga
merupakan hal yang utama bagi
organisasi. Untuk menghasilkan kinerja
yang diinginkan, komunikasi yang efektif
antara atasan dengan bawahan mutlak
diperlukan. Pemimpin juga dapat
mempengaruhi kelangsungan kegiatan
organisasi atau organisasi secara
berkesinambungan karena mengangkut
bagaimana atasan memotivasi, memberi
perintah dan memimpin pegawainya.
Sebaliknya pemimpin yang tidak efektif
dapat menghambat peningkatan kinerja
pegawainya.
Karyawan ataupun aparatur adalah
sumber daya manusia yang diharapkan
menjadi sebagai agen pembangunan
dalam
memajukan
tatanan
pemerintahaan serta pembangunan
dalam rangka menuju kesejahtraan yang
dicita-citakan.
Setiap
organisasi
pemerintahaan dituntut untuk dapat
mengoptimalkan sumber daya manusia
dan bagai mana sumber daya manusia
dikelola.Pengelolahan sumber daya
manusia tidak lepas dari faktor aparatur
yang diharapkan dapat berprestasi
sebaik mungkin demi mencapai tujuan
organisasi
pemerintah.
Seorang
pemimpin yang kurang berperan dalam

menciptakan komunikasi yang harmonis
serta memberikan pembinaan karyawan
akan menyebabkan tingkat kinerja
karyawan rendah. Peranan seorang
pemimpin
penting untuk mencapai
tujuan organisasi yang diinginkan,
termasuk organisasi pada Hotel Danau
Toba Internasional Cottage Parapat.
Yang berhubungan langsung dengan
pelayanan terhadap konsumen dan
mengutamakan kepuasan terhadap
konsumen.
Hotel Danau Toba Internasional Cottage
Parapat adalah salah satu hotel
berbintang dan terbesar di kawasan
pariwisata Parapat yang memiliki 98
karyawan dan 114 kamar. Ada pun type
kamar yang di sediakan adalah presiden
suite (VIP), cottage room (seperti vila),
superior room,superior ac,superior A,
superior B, standard A, standard B dan
demini room ( seperti kamar hotel
biasanya). karyawan Hotel Danau Toba
Internasional Cottage Parapat sekarang
ini mengalami penurunan. Kondisi ini
karena rendahnya kualitas dan kuantitas
kerja serta kurang nya minat pengunjung
untuk berwisata dan juga tinggi nya
biaya dalam operasional kerja karyawan.
Hal ini salah satu nya dapat diliat dengan
menurunya tingkat hunian hotel dalam
kurun waktu 5 tahun terahkir.
Berdasarkansumber yang diperoleh,
penulis
mengungkapkan
informasi
bahwa kepemimpinan yang diterapkan di
dalam perusahaan tersebutterkesan
otoriter. Wewenang memang mutlak
keputusan kepada pimpinan, tetapi
komunikasi terjalan dua arah antara
pimpinan dan bawahan dan ada
kesempatan bagi karyawan untuk
memberikan pendapat atau saran
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kepada pimpinan tapi masih ada
karyawan yang kurang peduli terhadap
pekerjaannya dikarenakan kurangnya
kepercayaan
diri.
Motivasi
yang
diterapkan diduga belum maksimal
seperti tidak adanya penghargaan dan
pengakuan bagi karyawan berprestasi
atau pun karyawan yang terbaik.

mampu memperhatikan kepentingan
bawahan penentu hubungan kerjasama.
Kemampian memimpin secara efektif
sangat menentukan berhasil atau tidak
sebuah organisasi untuk mencapai
tujuan. Dalam usahanya mencapai
tujuan tersebut maka ia haruslah
mempunyai prngsruh untuk memimpin
para bawahan.

TINJAUAN PUSTAKA
Kepemimpinan
Defenisi kepemimpinan secara luas
menurut Rivai,Veithzal (2003, 105),
adalah meliputi proses mempengaruhi
dalam menentukan tujuan organisasi,
memotivasi perilaku pengikut untuk
mencapai tujuan, mempengaruhi untuk
memperbaiki kelompok dan budaya.
Kepemimpinan dipahami dalam dua
pengertian yaitu sebagai kekuatan untuk
menggerakan dan mempengaruhi orang
lain.
Menurut Sutarto (1995, 25) kepemipinan
adalah sustu seni tentang cara untuk
mempengaruhi orang lain kemudian
mengarahkan keinginan, kemampuan
dan kegiatan mereka untuk mencapai
tujuan pemimpin. Dalam penelitian ini
kepemimpinan diartikan sebagai peran
yang
dimiliki
seseorang
sebagai
pemimpin yang mampu memberikan
mengarahkan
dan
memberikan
dorongan
atau
dukungan
dalam
kegiatan-kegiatan
bersama
atau
organisasi guna mencapai tujuan yang
diinginkan.
Dari berbagai pendapat tersebut dapat
disimpulkan
behwa
pengertian
kepemimpinan
adalah
pemberi
dorongan atau motivasi mengarahkan
kegiatan-kegiatan bersama orang yang

Fungsi Kepemimpinan
Fungsi
kepeimpinan
menurut
Rivai,Veithzal (2003, 45) merupakan
gejala sosial, karena harus diwujudkan
dalam interaksi antara individu di dalam
situasi sosial suatu kelompok/organisasi.
Cara operasinal dapat dibedakan dalam
lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu:
1. Fungsi instruktif
Fungsi ini bersifat komunikasi satu
arah. Pemimpin sebagai komunikator
merupakan pihak yang menentuka
apa, sebagai mana, bilamana, dan
dimana perintah itu dikerjakan agar
keputusan dapat dilaksanakan secara
efektif.
2. Fungsi konsultatif
Fungsi ini bersifat komunikasih dua
arah. Pada tahapan pertama dalam
usaha
menetapkan
keputusan,
pemimpin kerapkali memerlukan
bahan
pertimbangan,yang
mengharuskannya
berkonsultasi
dengan orang-orang yang dipinpinnya
yang dinilai mempunyai berbagai
bahan informasi yang diperlukan
dalam menetapkan keputusan.
3. Fungsi Partisipasi
Dalam
menjalankan
funsi
ini
pemimpin yang berusaha aktifkan
orang-orang yang dipimpinnya, baik
dalam sertaan mengambil keputusan
maupun dalam melaksanakaannya.
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4. Fungsi delegasi
Fungsi ini dilaksanakan dengan
memberikan pelimpahan wewenang
membuat/menetapkan
keputusan,
baik melalui persetujuan maupun
tampa persetujuan dari pimpinan
fungsi delegasi pada dasarnya berarti
kepercayaan.
5. Fungsi pengendalian
Fungsi pengendalian bermaksud
bahwa
kepemimpinan
yang
suksek/efektf
mampu
mengatur
aktivitas anggotanyan secara terarah
dan dalam koordinasi yang efektif,
sehingga memungkinkan tercapainya
tujuan bersama secara maksimal.
Aspek Kepemimpinan
Menurut Chester l Bamard (3003, 78),
ada dua aspek kepemimpinan, yaitu
sebagai berikut :
a. “kelebihan
individual
teknik
kepemimpinan. Seseorang memlikik
kondisi fisik yang baik, memiliki
persepsi yang tepat, memiliki
pengetahuan yang luas, memiliki
ingatan yang baik, serta imajinasi yang
meyakinkan akan mampu memimpin
bawahan”.
b. keunggulan pribadi dalam hal
ketegasan, keuletan, kesadaran, dan
keberhasilan.
c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Kepemimpinan
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kepemimpinan menurut H. B. Siswanto
(2008, 54) adalah sebagai berikut:
a) Faktor genetis
Faktor genetik adalah faktor yang
menampilkan
pandangan
bahwa
seseorang menjadi pemimpin karena
latar belakang keturunannya.

b)Faktor Sosial
Faktor sosial adalah faktor ini hakikatnya
semua orang sama dan bisa menjadi
pemimpin. Setiap orang memilki
kemungkinan untuk menjadi seseorang
pemimpin,
dan
tersalur
sesuai
lingkungannya.
Faktor bakat adalah faktor yang
berpandangan bahwa seseorang hanya
akan berhasil menjadi seseorang
pemimpin yang baik, apabila orang itu
memang dari sejak kecil sudah
membawa bakat kepemimpinan.
Indikator Kepemimpinan
Menurut Wahjosumidjo secari garis
besar indicator kepemimpinan adalah
sebagai berikut :
a. Bersifat adil
Dalam kegiatan suatu oerganisasi,
rasa kebersamaan diantara para
anggota adalah mutlak, sebab rasa
kebersamaan
pada
hakikatnya
merupakan pencerminan dari pada
kesepakatan antara para bawahan
meupun antara pemimpin dengan
bawahan dalam mencapai tujuan
organisasi.
b. Memberi sugesti
Sugesti biasanya disebut sebagai
saran atau anjuran. Dalam rangka
kepemimpinan, sugesti merupakan
pengaruh dan sebagainya, yang
mampu menggerakkan hati orang
lain dan sugesti mempunyai peranan
yang sangat penting di dalam
memelihara dan membina harga diri
serta rasa pengabdian, partisipasi,
dan rasa kebersamaan diantara para
bawahan.
c. Menduung tujuan
Tercepainya tujuan organisasi tidak
secara
otomatis
terbentuk,
malainkan harus didukung oleh
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adanya
kepemimpianan.
Oleh
karena itu, agar setiap organisasi
dapat efektif dalam arti mampu
mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, maka disetiap tujuan
yang ingindicapai perlu diselesaikan
dengan keadaan oerganisasi serta
memungkinkan parabawahan untuk
bekerja sama.
d. Katalisator
Seorang
pemimpin
dikatakan
berperan sebagai katalisator, apabila
pemimpin
itu
selalu
dapat
meningkatkansegala sumber daya
manusia yang ada, berusaha
memberika
reaksi
yang
menimbulkan semangat dandaya
kerja cepat semaksimal mungkin.
e. Menciptakan rasa aman
Setiap pemimpin berkewajiban
menciptakan rasa aman bagi para
bawahannya. Dan ini hanya dapat
dilaksanakan
apabila
setiap
pemimpin mampu memelihara halhal yang positif, setiap optimism di
dalam
menghadapi
segala
permasalahan, sehingga dalam
melaksanakan
tugas-tugasnya,
bawahan merasa aman, bebas dari
segala perasaan gelisa, kekhwatiran,
merasa
memperoleh
jaminan
keamanan dari pemimpin.
f. Sebagai wali organisasi
Setiap bawahan yang bekerja pada
unit organisasi apapun, selalu
memandang
atasan
atau
pimpinannya mempunyai peranan
dalam segala bidang kegiatan, lebihlebih yang meganut prinsip-prinsip
keteladanan atau panutan-panutan.
Seorang
pemimpin
adalah
segalanya, oleh karena itu segala
perilaku, perbuatan, dan katakatanya akan selalu memberikan

kesan-kesan tertentu terhadap
organisasinya.
g. Sumber inspirasi
Sebagai pemimpin pada hakikatnya
adalah sumber semangat bagi
parabawahanya.Oleh karena itu,
setiap pemimpinharus selalu dapat
membangkitkan semangat para
bawahansehingga
bawahan
menerima dan memahami tujuan
organisasi dengan antusias dan
bekerja secara efektif kea rah
tercapainya tujuan organisasi.
h. Bersikap menghargai
Seperti orang pada dasarnya
menghendaki adanya pengakuan
dan penghargaan dari pada orang
lain.
Demikian
pula
setiap
bawahandalam
organisasi
memerlukan adanya pengakuan dan
penghargaan dari atasan. Oleh
karena itu, menjadi suatu kewajiban
bagi
pemimpin
untuk
mau
memberikan penghargaan ataupun
pengakuan dalam bentuk apapun
kepada bawahannya.
Kinerja Karyawan
Setiap organisasi baik instansi pemerinta
maupun
perusahaan
jasa/industri,
menginginkan agar organisasinya dapat
terus berkembang dan servive.Hal ini
tentu saja didorong eleh peningkatan
kinerja seluruh pegawai.Dimana terdapat
paningkatan secara kuantitas maupun
kualitas dari hasil yang maksimal yang
telah dilakukan oleh pegawai atau
karyawan terhadappekerjaannya sesuai
deng job descripton yang telah
ditentukan oleh organisasi.
Menurut Colquitt,LePine,dan Wesson
mengemukakan bahwa kinerja adalah
nilai serangkaian perilaku pekerja yang
memberikan kontribusi, baik secara
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positif maupun negatif, pada penyelesain
tujuan organisasi. Menurut Cascio dalam
Wibowo (2006) meyatakan kinerja
sebagai cara untuk memastiakan bahwa
pekerja individu atau tim tahu apa yang
diharapkan dari mereka dan mereka
tetap focus pada kinerja efektif dengan
memberikan perhatian pada tujuan,
ukuran dan penelitian. Ada pun menurut
Gibson,Ivancevich,Donnelly,
dan
Konopaske dalam wibowo (2006) bahwa
kinerja adalah hasil dari pekerjaan yang
berkaitan dengan tujuan organisasi
seperti kualitas, efisien dan kriteria lain
dan efektivitas.

Pelaksanaan kinerja akan sangat
dipengaruhi oleh beberapa faktor baik
yang bersumber dari pekerja sendiri
maupun yang bersumber dari oranisasi.
Dari pekerja sangat dipengaruhi oleh
kemempuan atau kopentensinya dalam
menghadapi
suatu
tugas
yang
diembannya, sedangjkan dari segi
organisasi dipengaruhi oleh beberapa,
baik
pemimpin
memberdayakan
pekerjanya, bagai mana
mereka
membangun
dan
membantu
meningkatkan
kemempuan
kinerja
pekerja melalui coaching, montoring,
adan counseling

Berdasarkan beberapa pendapat diatas,
dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah
hasil yang dicapai pegawai dalam
melaksanakan suatu pekerjaan yang
diberikan kepadanya baik secara
kuantitas maupun kualitas melalui
prosedur yang berfokus pada tujuan
yang hendak dicapai serta dengan
terpenuhinya standar pelaksanaan.
Dimana dalam hal ini kinerja yang dicapai
seorang pegawai dalam suatu organisasi
harus benar-benar dan sungguh-sungguh
dilakukan oleh seorang pegawai dengan
aturan yang berlaku di dalam organisasi
agar hasil yang dicapai semaksimal
mungkin baik dari segi moral dan etika
yang baik dimata organisasi. hasil kerja
yang dicapai seseorang pegawai haruslah
dapat memberikan kotribusi yang
penting bagi organisasi yang dilihatnya
dari segi kualitas dan kuantitas yang
dirasakan oleh instansi dan sangat besar
manfaatnya bagi kepentingan dimasa
sekarang dan dimasa yang akan datang.

Dengan kata lain, bagaimana pemimpin
suatu organisasi dapat menciptakann
suasana kerja dengan baik, sesuai
keputusan
yang
diambil
hal
memberdayakan setiap sumberdaya
manusia yang ada kinerja pegawai
merupakan hasil sinergi dari sejumlah
faktor.

Faktor-faktor
Yang
Kinerja Karyawan

Mempenagruhi

Menurut Simanjuntak (2017, 154)
terdapat tiga faktor yang mempengaruhi
kinerja pegawai yaitu :
a) Kualitas dan kemampuan kinerja
yaitu hal-hal yang berhubungan dengan
pendidikan atau pelatihan, etos kerja,
sikap mental, dan kondisi fisik karyawan.
b) Sarana Pendukung
Yaitu hal yang mendukung berhubungan
dengan lingkungan kerja.
c) Supra Sarana
Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan
kebijaksanaan pemerintah hubungkan
industrial menejemen
Indikator Pengukuran Kinerja
Untuk mengukur kinerja pegawai yang
lebih efektif perlu adanya anjuran
pandangan
prospektif
(harapan
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kedepan) dari pada retropektif (melihat
kebelakang). Untuk mencapai hal itu,
perlu diterapkan beberapa indikator
kinerja yaitu sebagai berikut :
a. Kuantitas
Merupakan jumlah yang dihasilkan,
dinyatakan dalam istilah seperti
jumlah unit, jumlah siklus aktivitas
yang diselesaikan karyawan, dan
jumlah aktivitas yang dihasilkan.
b. Kualitas
Kualitas kinerja diukur dari persepsi
karyawan terhadap kualitas pekerjaan
yang dihasilkan serta kesempurnaan
tugas terhadap keterampilan dan
kemampuan karyawan.
c. Ketepatan waktu
Ketepatan waktu diukur dari persepsi
karyawan terhadap suatu aktivitas
yang diselesaikan di awal waktu
sampai menjadi output.
d. Kehadiran
Kehadiran karyawan di perusahaan
baik dalam masuk kerja, pulang jerja,
izin, maupun tampa keterangan yang
seluruhnya mempengaruhi kinerja
karyawan itu.
e. Kemampuan berjasama
Kemampuan bekerja sama adalah
kemampuan seseorang tenaga kerja
untuk bekerja sama dengan orang lain
dalam menyelesaikan suatu tugas dan
pekerjaan yang telah di tetapkan
sehingga mencapai daya guna dan
hassil guna yang sebesar-besarnya.
Dari tujuan indikator diatas dapat
disimpulkan bahwa dalam suatu kinerja
industry individu maupun organisasI jika
ingin berhasil dalam mencapai tujuan
organisasi maupun individu tidak
mengutamakn persyaratan melainkan
memberikan
standar
didalam
organisasi/instansi agar tujuan dapat

disrlesaikan dan kapan kita sukses atau
gagal di dalam organisasi tersebut harus
memiliki umpan balik yang mengukur
kemajuan kinerja standar kinerja, agar
bisa mencapai tujuan. Selain itu
organisasi harus emiliki alat dan sarana
agar dalam melakukan suatu kegiatan
dapar terlaksana dengan baik dan lancer,
serta suatu organisasi juga harus menjadi
alasan bagi pegawai untukmelakukan
dan pegawai memiliki kopetensi agar
pekerjaan dapat dilaksanakan dengan
baik dan benar serta memberikan
motifasi atau alasan bagi pegawai untuk
melakukan sesuatu yang berguna untuk
organisasi/instansi.
Tujuan dan Penggunaan Kinerja
Menurut Mangjunegara “Tujuan evaluasi
kerja adalah untuk memperbaiki atau
meningkatkan kinerja organisasi melalui
peningkatan kinerja dari SDM organisasi”
Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi
kinerja sebagaimana dikemukakan oleh
Rivai dan Basri adalah :
a. “Kemahiran dari kemampuan tugas
baru diperuntukan untuk perbaikan
hasil kinerja dan kegiatannya.
b. Kemahiran dari pengetahuan baru
dimana akan membantu karyawan
dengan pemecahan masalah yang
kompleks atas aktivitas membuat
keputusan pada tugas.
c. Kemahiran atau perbaikan pada sikap
terhadap teman kerjanya dengan
suatu aktivitas kinerja.
d. Target aktifitas perbaikan kinerja.
e. Perbaikan dalam kualitas produksi.
f. Perbaikan dalam waktu ataupun
pemgiriman”
g. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap
Kinerja Karyawan
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Kepemimpinan merupakan suatu cara
yang dimiliki oleh seseorang dalam
mempengaruhi sekelompok orang atau
bawahan untuk bekerja sama dan
berdaya upaya dengan penuh semangat
dan keyakinan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Keberhasilan
suatu
organisasi
baik
sebagai
keseluruhan maupun sebagian kelompok
dalam suatu organisasi tertentu, sangat
tergantung
pada
efektivitas
kepemimpinan yang terdapat dalam
organisasi yang bersangkutan. Dapat
dikatakan bahwa mutu kepemimpinan
yang terdapat dalam suatu organisasi
memainkan peranan yang sangat
dominan dalam keberhasilan organisasi
tersebut
dalam
penyelenggaraan
baerbagai kegiatannya terutama terliat
dalam kinerja para karyawan.
Pemimpin yang terdapat pada organisasi
harus memiliki kelebihan-kelebihan
dibandingkan dengan bawahanya yang
terdapat
di
organisasi
yang
bersangkutan,
sehingga
dapat
menunjukkan kepada bawahan untuk
bergerak, bergiat,berdaya upaya yang
tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan. Akan tetapi hanya
menggerakan seluruh karyawan saja
tidak cukup, sehingga perlu adanya suatu
dorongan
agar
para
karyawan
mempunyai niat yang besar terhadap
pekerjaannya. Atas dasar inilah selama
perhatian pemimpin diarahkan kepada
bawahanya, maka kinerja karyawan akan
tinggi. hasil penelitian adanya hubungan
yang positip antara kepemimpinan
terhadap kinerja karyawan sangat
berpengaruh
terhadap
kinerja
karyawan.

Manfaat Penilain Kinerja
Manfaat penilain kinerja bagi semua
pihak adalah agar mereka mengetahui
manfaat yang mereka harapkan.
Manfaat penilaian kinerja menurut
Wibowo (2016, 192) sebagai berikut :
1. Memperkenalkan
perubahaan,
termasuk persubahan dalam budaya
organisasi.
2. Mendefinisikan tujuan, target dan
sasaran untuk periode yang akan
datang.
3. Memberi orang target yang tidak
mungkin dapat dicapai sebagai alat
untuk memecat dikemudian hari.
4. Memberikan gambaran bahawa
organisasi
dalam
menanantangpekerjaan
untuk
memperbaiki kinerja tunggi.
5. Meninjau kembali kinerja yang lalu
dengan maksud mengevaluasi dan
mengaitkan dengan pengupahan.
6. Melebihi penilain untuk kepentingan
politis,dan bahkan ahkir yang
meragukan.
7. Mendapat kesenangan khusus,
menyepakati tujuan pembelajaran.
8. Mengindefikasi dan merencanakan
membangun kekuatan
9. Mengindefikasikan
dan
merencanakan
menghilangkan
kelemahaan.
10. Membangun dialog konstruktif
tentang
kinerja
yang
dapat
dilanjutkan setelah diberi penilaian ,
membangu dialog yang sudah ada
dengan menejer dengan anak
budaya, dan
11. Menjaga perubahan atau pemegang
saham utama senag tetapu tanpa
maksud menggunakan penilaian
menjelenkan perusahaan.
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Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara
terhadap rumusan masalah penelitian.
Dikatakan sementara karena, jawaban
yang diberikan baru didasarkan pada
teori yang relevan, belom didasarkan
pada fakta emperis. Adapun hipotesis
diajukan dalam penelitian ini adalah :
H0 : tidak ada pengaruh positif dan
signifikan dari kepemimpinan terhadap
kinerja karyawan.
H1 : ada pengaruh positif dan signifikan
dari kepemimpinan terhadap kinerja
karyawan.

METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Menurut Sugiyono jenis penelitian diliat
dari tingkat eksplanasi, yaitu :
a. Penelitian Deskriptif
Penelitian
deskriptif
adalah
penelitian terhadap keberadaan
variable mendiri, baik hanya pada
satu variable atau lebih.
b. Penelitian Komparatif
Penelitiankomparatif adalah suatu
penelitian
yang
bersifat
membandingkan,
atau
berupa
hubungan sebab-akibat antara dua
variable atau lebih
c. Penelitian Asosiatif
Penelitian asosiatif adalah penelitian
yang bertujuan untuk mrengetahui
hubungan dua variable atau lebih.
Jenis penelitian yang digunakan
penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian asosiatif yaitu untuk
mengetahuii
nilai
variable
kepemimpinan (x) dan kinerja
karyawan (Y).

Metode Pengambilan Data
Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam memperoleh data serta
keterangan dalam membantu penulis
laporan ini adalah :
a. Angket/kuesioner
Angket/kuesioner merupakan teknik
pengumpulan data yang dilakukan
dengan
cara
memberikan
seperangkat
pertanyaan
atau
pernyataan kepada responden untuk
dijawab
b. Observasi
Observasi adalah pengambilan data
dengan melakukan pengamatan dan
pencacatan
secara
sistematis
terhadap gejala yang diteliti.
c. Wawancara
Mengadakan Tanya jawab kepada
konsumen respinden yang dianggap
dapat
memberikan
jawaban/penjelasan tentang halhal/data yang diperlukan.
PEMBAHASAN
Sejarah Singkat Perusahaan
Hotel Danau Toba Internasional Cottage
Parapat berdiri dan mulai beroperasi
pada juli tahun 1989. Danau Toba
Internasional Cottage Parapat ini
termasuk salah satu hotel bintang III,
yang terletak di pinggiran Danau Toba
yang memiliki pemandangan yang sangat
indah dan dekat dengan perairan Danau
Toba yang memiliki lebih 15 Hektar.
Sehingga lokasi mudah dijangkau dan
dekat dengan penjualan souvenir dan
pekan. Hotel Danau Toba Internasional
Cottage Parapat adalah salah satu hotel
berbintang dan terbesar di kawasan
pariwisata Parapat yang memiliki 98
karyawan dan 114 kamar. Ada pun type
kamar yang di sediakan adalah presiden
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suite (VIP), cottage room (seperti vila),
superior room,superior ac,superior A,
superior B, standard A, standard B dan
demini room ( seperti kamar hotel
biasanya).
Hotel
Danau
Toba
Internasional Cottage Parapat menjadi
pusat Operational dari ketiga Hotel yang
berada diparapat, antara lain :
1. Darma Agung Beach Hotel,
2. Hotel Hermina Retreat,
Hotel ini dikelolah oleh keluarga yang
bersuku Batak yakni Dr.T.D Pardede
kemudian diserahkan kepada anakanaknya untuk dikelola. Hotel Danau
Toba Internasional Cottage Parapat
merupakan salah satu hotel yang
tergabungdalam Pardede Internasional
Hotel Group, dimana ide untuk
mendirikan
dan
menjalankan
usahadibidang jasa perhotelan ini lahir
sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat
Keputusan Bersama antara Menteri
Keuangan dengan Menteri Perhubungan
RI No.01 September 1986 tentang
pemberian fasilitas yang sebesarbesarnya kepada para pengusaha.
Uji Deskriptif
Diketahui bahwa Fasilitas Fisik (X1)
memiliki nilai minimum sebesar 56 dan
nilai maximum sebesar 80. Sedangkan
nilai mean sebesar 68,51. Pada variabel
kepuasaan konsumen (Y) memiliki nilai
minimum sebesar 43 dan nilai maximum
sebesar 54. Sedangkan nilai mean
sebesar 47,18.
Uji Validitas
Hasil uji validitas menunjukkan hasil uji
validitas dari variabel yang digunakan
yaitu Kepemimpinan (X1) terhadap
variabel Kinerja Karyawan (Y). Adapun

kriteria
yang
digunakan
dalam
menentukan valid tidaknya pernyataan
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut : tingkat
kepercayaan = 95 persen (α= 5 persen),
derajat kebebasan (df) = n –2 = 98 – 2 =
96, didapat r tabel = 0,1986. Jika r hitung
(untuk tiap butir dapat dilihat pada
kolom Corrected Item –Total Correlation)
lebih besar dari r tabel dan nilai r positif,
maka butir pernyataan dikatakan valid
(Ghozali, 2005). Berdasarkan analisis
yang telah dilakukan semua indikator
yang digunakan untuk mengukur
variabel-variabel yang digunakan dalam
penelitian ini mempunyai koefisien
korelasi yang lebih besar dari rtable =
0,1986 (nilai r tabel untuk n= 96),
sehingga semua indikator tersebut
adalah valid.
Uji Realibilitas
Semua variabel mempunyai Cronbach
Alpha yang cukup besar yaitu di atas 0,60
sehingga dapat dikatakan semua konsep
pengukur masing-masing variabel dari
kuesioner adalah reliabel sehingga untuk
selanjutnya item-item pada masingmasing konsep variabel tersebut layak
digunakan sebagai alat ukur.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas yang menunjukan bahwa
pada titik 0,0 pada horizontal dan fertikal
terdapat ada garis lurus yang terdapat
bulatan kecil yang menunjukan bahwa
kinerja karyawan di pemharuh oleh
kepemimpinan.
Kolmogorov-smirnov
test menunjukkan bahwa asymo sign (2tailed) sebesar 0,465 > 0,05 sehingga
menujukkan bahwa model regresi
memenuhi asumsi normalitas.
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Uji Heterokedastisitas
Hasil
uji
heteroskedastisitas
menunjukkan bahwa titik-titik tidak
membentuk pola tertentu atau tidak ada
pola yang jelas serta titik-titik menyebar
di atas dan dibawah angka 0 (nol) pada
sumbu
Y,
maka
tidak
terjadi
heteroskedastisitas. Dengan demikian,
asumsi-asumsi
normalitas,
multikolinearitas dan heteroskedastisitas
dalam model regresi dapat dipenuhi dari
model ini.
Analisis Regresi linear sederhana
Adapun metode regriasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode
regresi liner sederhana. Metode regriasi
linervsederhana
bertujuan
untuk
menguji
pengaruh
satu
variable
independent
terhadap
variable
independen
dengan
persamaan
linear.Metode regrsi liniear sederhana
dalam penelitian ini digunakan untuk
mengukur pengaruh kepemimpinan
terhadap
produktivitas
pegawai.
Perhitungan statistik dalam analisis
regresi linear sederhana yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan
bantuan
program
komputer SPSS for Windows versi 20.0.
Hipotesis pertama
Koefisien regresi variabel kepemimpinan
(X1) sebesar 0,211 artinya jika variabel
independen lainnya tetap dan variabel
fisik mengalami kenaikan 1% maka
variabel
kinerja
karyawan
akan
mengalami peningkatan sebesar 0,211.
Koefisien bernilai positif artinya terjadi
hubungan positif antara pengendalian
intern
dengan
kecenderungan
Kepemimpinan dengan karyawan.

Uji t
Uji t pengujian yang digunakan untuk
mengetahui apakah variabel-variabel
independen
secara
parsial
yan
berpengaruh nyata atau tidak terhadap
variabel dependen. Derajat signfikansi
yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai
signifikansi lebih kecil dari derajat
kepercayaan maka kita menerima
hipotesis alternatif yang menyatakan
bahwa suatu variabel independen secara
parsial
mempengaruhi
variabel
dependen. Menurut kriteria pengujian:
Nilai thitung ( 5,812 ) > ttabel (α = 50/2 =
n-k-1) = 1,984 maka H1 diterima, yang
artinya kepemimpinan berpengaruh
positif dan signifikan.
Variabel kepemimpinan (X) memiliki nilai
signifikansi 0,000 < taraf signifikansi 0,05
artinya secara parsial terdapat pengaruh
signifikan antara variabel kepemimpinan
(X) terhadap variabel Kinerja karyawan
(Y). Sedangkan uji t hitung pada variabel
kepemimpinan menunjukkan 5,812 > t
tabel (1,98498). Artinya kedua variabel
berpengaruh signifikan secara parsial.
Uji koefisien Determinasi
Kofisien determinasi yang diperoleh
angka R2 ( R Square) sebesar 0,260. Hal
ini menunjukkan bahwa persentase
pengaruh
variabel
kepemimpinan
terhadap variabel kinerja karyawan (Y)
sebesar 26,0 %. Sedangkan sisanya yang
sebesar 74,0 % dipengaruhi oleh variabel
lainnya.
Hasil penelitian ini adalah secara uji t
variabel kepemimpinan (X) , kinerja
karyawan (Y). Dari hasil uji Variabel
kepemimpinan (X) memiliki nilai
signifikansi 0,000 < taraf signifikansi 0,05
artinya secara parsial terdapat pengaruh
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signifikan antara variabel kepemimpinan
(X) terhadap variabel Kinerja karyawan.
Sedangkan uji t hitung pada variabel
kepemimpinan menunjukkan 5,812 > t
tabel (1,98498). Artinya kedua variabel
berpengaruh signifikan secara parsial.
sedangkan kofisien determinasi yang
diperoleh angka R2 ( R Square) sebesar
0,260. Hal ini menunjukkan bahwa
persentase
pengaruh
variabel
kepemimpinan terhadap variabel kinerja
karyawan (Y) sebesar 26,0 %. Sedangkan
sisanya dipengaruhi oleh variabel
lainnya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui pengaruh kepemimpinan
terhadap kinerja karyawan pada Hotel
Danau Toba Internasional Cottage
Parapat. Berdasarkan rumusan masalah,
tujuan, landasan teori, hipotesis, dan
hasil pengujian yang dilakukan, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil uji t variabel
kepemimpinan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja
karyawan pada Hotel Danau Toba
Internasional Cottage Parapat
2. Berdasarkan dari uji kosisien
determinasi yang diperoleh angka
R2 ( R Square) sebesar 0,260. Hal ini
menunjukkan bahwa persentase
pengaruh variabel kepemimpinan
terhadap variabel kinerja karyawan
(Y) sebesar 26,0 %. Sedangkan
sisanya yang sebesar 74,0 %
dipengaruhi oleh variabel lainnya.
Saran
Beberapa keterbatasan memengaruhi
hasil penelitian dan perlu menjadi bahan

pertimbangan
pada
penelitian
selanjutnya. Saran-saran yang dapat
disampaikan berdasarkan penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Bagi Hotel Danau Toba Internasinal
Cottage Parapat, diharapkan lebih
memperhatikan
kepemimpinan
kepada karyawan agar karyawan
lebih disiplin dalam bekerja sama
sehingga kinerja karyawan akan
meningkat dan melakukan jumpa
seminggu sekali agar komunikasi
berjalan
dengan
baik.
Kepemimpinan merupakan salah
satu faktor yang penting dalam
menilai kinerja karyawan.
2. Sebaiknya
peneliti
berikutnya
disarankan menembahkan variabel
lain yang berkaitan erat dengan
secara teori terhadap kinerja
karyawan. Serta memperluas ruang
lingkup penelitian agar hasil
penelitian dapat lebih luas.
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