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ABSTRAK 

 

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN,SISTEM REWARD, DAN SARANA 

PRASARANA MELALUI KEPUASAN KARYAWAN TERHADAP 

LOYALITAS KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSERO) 

PEMBANGKITAN SUMBAGSEL SEKTOR  
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Oleh 

Nuning Fitri Astari 

 

Loyalitas karyawan dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang penting karena 

semakin tinggi loyalitas para karyawan di suatu perusahaan, maka semakin mudah 

dalam perusahaan ini untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Sistem manajerial  pada perusahaan menjadi salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas karyawan dengan kepuasan karyawan 

sebagai perantaranya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya 

kepemimpinan, sistem reward, sarana prasarana melalui kepuasan karyawan 

terhadap loyalitas karyawan pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel 

Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu 140 orang pada PT. PLN (Persero) 

Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung. 

teknik pengambilan sampel yaitu probability sampling dengan menggunakan 

simple random sampling sebanyak 104 responden. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kausal-komparatif dengan pendekatan ex-post-facto 

dan survey. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuisioner. Analisis data 

menggunakan path analysis dan diolah dengan program SPSS. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan, sistem 

reward, sarana prasarana melalui kepuasan karyawan terhadap loyalitas karyawan 

pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pengendalian 

Pembangkitan Bandar Lampung dengan kadar determinasi sebesar 0,608. 

Variabel sarana prasarana merupakan variabel yang dominan mempengaruhi 

kepuasan karyawan dan loyalitas karyawan. oleh karena itu, perlu disarankan 

adanya peningkatan dan perhatian terhadap variabel-variabel tersebut sehingga 

diperoleh loyalitas karyawan yang lebih baik. 

 

Kata kunci: gaya kepemimpinan, kepuasan karyawan, loyalitas karyawan,  

sarana prasarana, sistem reward. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN,SISTEM REWARD, DAN SARANA 
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By 

Nuning Fitri Astari 

 

 

This study aims to find out the effect of leadership style, reward system, 

infrastructure through employee satisfaction toward employee loyalty. The 

population of this study is all employees of PT. PLN (Persero) Pembangkitan 

SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung as many as 

140 people. The sampling technique was done by using probability sampling 

which belongs to simple random sampling method. So the sample gotten are 104 

people.  The data collection is done by using questionnaires. The analysis 

technique uses Linear Regression and Path Analysis. The research method used in 

this study belongs to descriptive verificative method which used expost facto 

approach and survey. The results of this study indicates that there is a significant 

influence The Influence of Leadership Style, Reward System, and Infrastructure 

through Employee Satisfaction on Employee Loyalty is 60.8%. 

 

 

 

Keywords: gaya kepemimpinan, kepuasan karyawan, loyalitas karyawan,  

sarana prasarana, sistem reward. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber Daya Manusia adalah aset terpenting dalam sebuah perusahaan karena segala 

aktivitas dalam sebuah perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya peran sumber daya 

manusia di dalamnya. Sumber daya manusia juga merupakan faktor penunjang keberhasilan 

di sebuah  perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang baik, sebuah perusahaan 

tidak dapat mewujudkan visi misi nya dengan baik. Dalam pembelajaran Ekonomi di 

sekolah Manajemen diajarkan pada saat Kelas X, Pengertian dan Tujuan Manajemen. Maka 

dari itu manajemn sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. 

Untuk mencapai visi dan misi suatu perusahaan, sangat diperlukan bantuan dari sumber  

daya manusia yang cerdas serta mau untuk memberikan segala  tenaga, pikiran, dan 

waktunya kepada perusahaan. Karyawan seperti itu  adalah karyawan yang sangat 

diharapkan oleh perusahaan. Karyawan loyal  merupakan salah satu aset yang paling 

berharga bagi perusahaan dalam mencapai  visi misinya. Menurut Meyer dan Herscovits 

(Oei;2010 : 190) loyalitas  merupakan kondisi psikologis yang mengikat karyawan dan 

perusahaannya.  
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Loyalitas adalah suatu sikap mental dari karyawan yang ditunjukan dengan sikap setianya 

terhadap perusahaan bagaimanapun keadaan perusahaan tersebut. Maka dari itu loyalitas 

juga bisa diartikan sebagai kesetiaan karyawan kepada suatu perusahaan dimana perusahaan 

dapat  membalasnya dengan sangat baik kepada karyawan. Menurut Siagian (2010 : 65), 

loyalitas adalah suatu kecenderungan karyawan untuk tidak pindah ke perusahaan lain sebab 

loyalitas dapat mempengaruhi pada kenyamanan karyawan untuk bekerja pada suatu 

perusahaan. Karyawan yang memiliki rasa loyalitas terhadap perusahaan akan mengerjakan 

kewajibannya dengan baik dan juga memiliki rasa tanggung jawab kepada perusahaan. 

Tabel 1. Data Kehadiran Karyawan  Tiga Tahun Terakhir (2015-2017) PT.PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan 

Bandar Lampung 

 

Tahun 

 

Jumlah 

Karyawan 

 

Target 

Kehadiran 

(%) 

 

Presentasi 

Kehadiran 

(%) 

 

Kemangkiran 

(%) 

2015 145 99 77,9 21,1 

2016 143 99 75,9 23,1 

2017 140 99 72,1 26,9 

Sumber: Bagian SDM PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor 

Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung 

 

Pada Tabel 1 ditunjukkan tingginya tingkat kemangkiran karyawan pada PT. PLN (Persero) 

Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung. Target 

kehadiran yang ditentukan oleh perusahaan adalah 99% dengan toleransi kehadiran 95%. 

Dapat disimpulkan bahwa setiap tahun terjadi kenaikan kemangkiran. Hal tersebut 

dikarenakan kurangnya disiplin karyawan sehingga rasa loyalitas di dalam diri karyawan 

terhadap perusahaan masih kurang. Berdasarkan hasil observasi peniliti pada  PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung masih banyak karyawan yang berkumpul pada jam kerja membahas persoalan 

diluar pekerjaan. Secara  teoritis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas sangat 

banyak, seperti  gaya kepemimpinan, produktivitas kerja, pemenuhan harapan penggajian 
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dan  insentif, jenis pekerjaan, struktur organisasi, kesempatan promosi, hubungan  kerja, 

dan lingkungan kerja (Mangkunegara;2010;119), maka dari itu di dalam sebuah perusahaan 

dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki rasa tanggung jawab dan dapat mengarahkan, 

membina, dan mendorong  para karyawan agar karyawan tersebut bekerja semaksimal 

mungkin di perusahaan tersebut. Seorang pemimpin dapat dikatakan baik jika pemimpin 

tersebut memiliki pengaruh yang baik terhadap karyawannya yang bertujuan untuk 

pencapaian tujuan perusahaan tersebut. 

 

Wijaya Supardo (2008:4), gaya kepemimpinan adalah cara dan proses yang rumit dimana 

seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas atau suatu sasaran 

dan mengarahkan perusahaan dengan cara yang masuk akal. Seorang pemimpin mempunyai 

cara nya sendiri untuk memimpin suatu perusahaan. Gaya kepemimpinan seorang 

pemimpin juga merupakan hal yang dapat menjadi pengatur, penentu arah di suatu 

perusahaan. Seorang pemimpin harus mampu menetapkan arah dengan menyusun tujuan 

untuk masa depan.  

 

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin dapat dipengaruhi dari beberapa faktor antara lain, 

faktor yang ada dalam diri sendiri, faktor dari karyawan, dan juga faktor dari lingkungan 

kerja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan juga memerlukan 

pemimpin yang dapat befikir efektif dan kreatif serta dapat memengaruhi perilaku 

anggotanya. Adanya gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi suatu 

perusahaan  dapat menjadikan karyawan lebih semangat dalam menjalankan tugas nya 

sehingga karyawan mempunyai kepuasan tersendiri dan karyawan pun akan loyal kepada 

perusahaan tersebut. Loyalitas karyawan terhadap pemimpin akan diidentifikasi melalui 

referensi empirik ada atau tidak melalui : seorang karyawan memiliki ketaatan terhadap 
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pemimpin, seorang karyawan dikatakan taat apabila mengikuti arahan dan perintah dari 

pemimpin dan bersedia menjalankan perintah dengan baik (Wawa, 2012:52). 

   

Di bawah ini terdapat data hasil wawancara dengan karyawan PT. PLN (Persero) 

Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung 

bagaimana gaya kepemimpinan seorang pemimpin perusahaan. 

Tabel 2. Hasil Wawancara Terhadap 20 Karyawan PT. PLN (Persero)  

Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung 

No Keterangan Tanggapan 

Tinggi Sedang Rendah 

1 Kepedulian Pemimpin 

terhadap masalah yang ada 

di perusahaan 

5 9 6 

 

 

 

  

2 Komunikasi yang baik dari 

pemimpin terhadap 

karyawan 

4 10 6 

3 Perhatian pemimpin 

terhadap karyawan 

3 14 3 

4 Penggunaan bahasa yang 

baik oleh pemimpin 

3 13 4 

5 Cara pemimpin 

memotivasi karyawan 

5 10 5 

Jumlah Karyawan 20 56 24 

Persentase (%) 20 56 24 

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian awal dengan melakukan wawancara terstruktur dengan 

karyawan PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian 

Pembangkitan Bandar Lampung,  terdapat macam-macam hasil yang di dapat seperti yang 

sudah disajikan di dalam gambar 1. Persentase yang di dapat dalam gaya kepemimpinan ini 

menyatakan bahwa kepemimpinan sedang sejumlah 56%, lalu menyatakan kepemimpinan 

rendah sejumlah 24% dan menyatakan kepemimpinan tinggi sebanyak 20%. Seperti hasil 
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wawancara terstruktur dengan karyawan PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL 

Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung mengenai masalah kepemimpinan 

adalah kurangnya pemahaman tentang gaya kepemimpinan yang menyebabkan pemimpin 

kurang perhatian dan peduli dengan karyawannya. 

 

Selain gaya kepemimpinan, sistem reward juga berkaitan dengan adanya loyalitas 

karyawan. Perusahaan akan memberikan reward bagi karyawan yang memiliki prestasi dan 

rasa tanggung jawab akan kewajibannya di perusahaan. Kata reward berasal dari bahasa 

inggris yang berarti ganjaran atau hadiah. Pengertian reward dalam konsep manajemen, 

reward merupakan salah satu alat untuk meningkatkan motivasi kinerja serta loyalitas para 

karyawan. Menurut (Mulyadi dan Setiawan,2011 : 227) sistem reward adalah satu dari 

beberapa alat pengendalian yang dilakukan untuk perusahaan agar dapat memotivasi 

karyawan agar mencapai tujuan perusahaan dengan sikap yang diharapkan dari perusahaan. 

Reward adalah sesuatu yang kita berikan kepada seseorang karena dia melakukan sesuatu. 

Sesuatu tersebut wajar sebagai apresiasi, sebagai ungkapan terima kasih dan perhatian kita. 

Pemberian sistem reward seperti ini juga akan memberikan kepuasan kepada karyawan 

karena dengan sistem ini mereka dinilai baik dalam bekerja. Penilaian yang dilakukan juga 

harus objektif agar tidak terjadi rasa iri antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. 

Karyawan yang sudah merasa puas dengan ada nya sistem reward akan terus akan 

memberikan sikap loyal kepada perusahaan. Apabila rasa loyal sudah ada dalam diri 

karyawan maka mereka akan termotivasi untuk lebih bersemangat bekerja dan berdampak 

baik bagi perusahaan tersebut.  

Setiap perusahaan menggunakan berbagai reward atau penghargaan untuk menarik dan 

mempertahankan loyalitas karyawan dan memberikan kepuasan terhadap karyawan. 

Misalnya saja dengan cara memberikan kepada pegawai berupa sertifikat penghargaan, 
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pujian dan pengakuan terhadap tanggung jawab dan kewajiban yang telah karyawan 

kerjakan. Dan para karyawan membalasnya dengan waktu, kemampuan, keahlian, dan 

usaha untuk perusahaan tersebut. 

Tabel 3. Jenis Pemberian Reward  (Balas Jasa) Terhadap  PT. PLN (Persero) 

Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung 

No Posisi Jenis Reward (Balas Jasa) 

1 Pimpinan / Manager a. Gaji Pokok 

b. Tunjangan 

c. Asuransi Kesehatan 

d. BPRP 

e. Insentif Lembur 

2 Supervisor a. Gaji Pokok 

b. Tunjangan 

c. Asuransi Kesehatan 

d. BPRP 

e. Insentif Lembur 

3 Operator  a. Gaji Pokok 

b. Tunjangan 

c. Asuransi Kesehatan 

d. BPRP 

e. Insentif Lembur 

4 Karyawan  a. Gaji Pokok 

b. Tunjangan 

c. Asuransi Kesehatan 

d. BPRP 

e. Insentif Lembur 

Sumber: Bagian SDM PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor 

Pengendalian pembangkitan Bandar lampung 

 

Menurut penjelasan salah satu karyawan bagian SDM PT. PLN (Persero) Pembangkitan 

SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung bahwa tidak semua 

karyawan yang mempunyai hasil kerja yang baik diberi penghargaan dari perusahaan 

sehingga karyawan belum merasa puas dengan apa yang telah diberikan perusahaan. Hal ini 

menjadi perhatian melihat karyawan merupakan bagian terpenting dalam perusahaan maka 

dari itu seharusnya perusahaan memberikan penghargaan khusus selain balas jasa yang 

diberikan untuk seluruh karyawan, bagi karyawan yang berprestasi.  
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Menurut keputusan menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 sistem penilaian kinerja 

merupakan dasar pemberian insentif  kinerja. Selain itu pemberian bonus pada PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung juga biasanya dilakukan pada akhir tahun. Pemberian reward semacam ini juga 

dilakukan untuk lebih memotivasi karyawan agar lebih mempunyai rasa loyalitas yang 

tinggi terhadap perusahaan tersebut.  Berdasarkan tabel diatas, balas jasa ataupun reward 

yang diterima oleh karyawan sudah cukup memadai. Pemberian balas jasa pun disesuaikan 

dengan jabatan masing-masing individu. 

 

Setiap perusahaan harus mempunyai sarana prasarana yang memadai agar karyawan dapat 

merasakan kenyamanan saat bekerja yang akan  minumbulkan kepuasan kepada karyawan 

tersebut. Karena sarana dan pasarana yang memiliki kualitas yang baik sangat diperlukan di 

dalam suatu perusahaan.  

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai suatu maksud 

atau tujuan. Bentuk dari sarana sendiri lebih ditujukan untuk benda yg aktif seperti 

komputer dan mesin. Prasarana adalah sesuatu yang menjadi alat utama terselenggaranya 

suatu proses (pembangunan,pryoyek dsb). Prasarana lebih ditujukan untuk benda yang tidak 

bergerak seperti gedung, tanah, ruangan.  

 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam suatu perusahaan  agar 

dapat mencapai tujuan tertentu. Dalam melaksanakan kewajiban di suatu perusahaan selalu 

berkaitan dengan sarana dan prasarana. Wijaya (2010:5) menunjukkan fasilitas mempunyai 

pengaruh positif terhadap kepuasan kerja.  
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Kelengkapan sarana dan prasarana dalam fasilitas kerja akan mendorong hasil kerja yag 

maksimal terhadap karyawan dan akan menimbulkan kepuasan karyawan di dalam 

perusahaan. 

 

Tabel 4. Sarana Prasarana Pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL 

Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung 

No Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 Komputer 50 

2 Printer 35 

3 Meja 90 

4 Kursi 300 

5 Lemari 40 

6 CCTV 4 

7 AC 10 

8 Toilet 2 

9 Musola 1 

10 Ruangan 15 

11 Gudang 1 

12 Telepon 10 

Sumber: PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor  Pengendalian 

Pembangkitan Bandar Lampung 

 

Sarana prasarana yang terdapat pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL 

Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung sudah terbilang cukup lengkap. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti masih ada beberapa karyawan yang mengeluh tentang 

fasilitas yang ada di perusahaan. Karena ada karyawan yang tidak mempunyai printer di 

meja kerjanya, sehingga harus meminjam printer di meja karyawan yang lain. Selain itu 

musola yang ada masih blm mencukupi apabila sedang istirahat untuk sholat dan juga 

kurang nya kamar mandi yang disediakan. Masalah tersebut merupakan contoh yang 

didapatkan setelah peneliti melakukan observasi.  

 

Maka dari itu, penyediaan sarana dan prasarana yang baik dan memadai harus dipenuhi 

dalam suatu perusahaan agar karyawan dapat melaksanakan tugas nya dengan baik sehingga 

hasil yang diberikan pun baik dan berdampak positif terhadap perusahaan. Dan yang 
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terpenting memberikan kepuasan pada karyawan PT. PLN (Persero) Pembangkitan 

SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung. 

 

Kepuasan karyawan merupakan rasa yang muncul dari hasil yang diinginkan atas hasil yang 

telah dicapai seorang karyawan. Wilson Bangun (2012 ; 327) menyatakan bahwa dengan 

kepuasan kerja seorang karyawan dapat merasakan pekerjaannya apakah menyenangkan 

atau tidak menyenangkan untuk dikerjakan. Kepuasan karyawan menunjukkan adanya 

kesesuaian antara harapan karyawan yang timbul dengan penghargaan yang disediakan di 

perusahaan. Apabila kenyataan yang di dapat tidak sesuai dengan harapan karyawan akan 

menimbulkan rasa tidak puas di dalam diri karyawan.  

Tabel 5. Hasil Wawancara Terhadap 25 Karyawan pada PT. PLN 

(Persero)Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian 

Pembangkitan Bandar Lampung 

No Pertanyaan 
Tanggapan 

Tinggi Sedang Rendah 

1 Apakah fasilitas yang 

diberikan cukup 

memadai? 

6 12 7 

2 Apakah bagiann 

pekerjaan yang diberikan 

sesuai dengan harapan? 

8 11 6 

3 Apakah besarnya 

gaji/upah yang diberikan 

sesuai dengan bagian 

pekerjaan? 

5 11 9 

4 Apakah hubungan antar 

karyawan dan pimpinan 

harmonis sesuai dengan 

harapan? 

7 13 5 

Jumlah 26 47 26 

Persentase % 26 47 26 

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti 

 

Berdasarkan tabel hasil wawacara terhadap 25 karyawan PT. PLN (Persero) Pembangkitan 

SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Bandar Lampung mengenai beberapa pertanyaan 
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tentang kepuasan karyawan, masih ada karyawan yang merasa tidak puas. Persentase yang 

diperlihatkan pada tabel diatas perlu adanya tinjauan kembali oleh pihak perusahaan.  

PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Bandar Lampung 

belum melakukan survey kepuasan terhadap karyawan sehingga perusahaan belum 

mengetahui karyawannya senang atau tidak terhadap apa yang teradi di perusahaan. 

 

Kepuasan karyawan sangat penting untuk dipertahankan. Karena hal tersebut dibutuhkan 

strategi dan evaluasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan karyawan. Karyawan yang 

merasa puas akan melaksanakan kewajiban dengan tingkat yang tinggi dibanding karyawan 

yang tidak puas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan atau ketidak puasan karyawan 

yaitu : jenis pekerjaan, rekan kerja, reward, perlakuan yang adil, keamanan kerja, sarana 

prsarana, gaji, dan kesempatan berkembang. Hubungan antara kepuasan karyawan terhadap 

loyalitas karyawan dapat disimpulkan bahwa keduanya sangat berkaitan. Apabila seorang 

karyawan merasa puas dengan apa yang telah di dapat maka karyawan akan setia (loyal) 

kepada perusahaan tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, untuk mengetahui apakah Gaya Kepemimpinan, 

Sistem Reward, dan Sarana Prasarana dilihat dari kepuasan karyawan yang dapat 

mempengaruhi loyalitas karyawan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Sistem Reward, dan  Sarana Prasarana 

melalui Kepuasan Karyawan terhadap Loyalitas Karyawan pada PT. PLN (Persero) 

Pembangkitan SUMBAGSEL Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dapat diidentifikasi 

beberapa masalah, antara lain: 

1. Program sistem reward yang diberikan sudah cukup memadai namun belum adanya 

loyalitas karyawan pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor 

Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung 

2. Pemimpin yang belum mengerti akan gaya kepemimpinan yang sesuai untuk para 

karyawan pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian 

Pembangkitan Bandar Lampung 

3. Kurang terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung 

4. Karyan yang kurang merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh perusahaan 

pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian 

Pembangkitan Bandar Lampung  

5. Pada saat jam kerja masih banyak karyawan yang tidak fokus dengan tugas yang harus 

dia kerjakan sehingga rasa  loyalitas masih kurang pada karyawan PT. PLN (Persero) 

Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini peneliti tidak membahas seluruh faktor yang berkaitan dengan Loyalitas 

Karyawan, yaitu hanya sebatas Gaya kepemimpinan, sistem reward , dan sarana prasarana, 

dan apakah faktor diatas akan berpengaruh terhadap Loyalitas Karyawan melalui Kepuasan 

karyawan.  
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Peneliti membatasi subjek penelitian yakni hanya pada karyawan PT. PLN (Persero) 

Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahn sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada pengaruh gaya kepempinan terhadap kepuasan karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung? 

2. Apakah ada pengaruh sistem reward terhadap kepuasan karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung? 

3. Apakah ada pengaruh sarana prasarana terhadap kepuasan karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung? 

4. Apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan, sistem reward, dan sarana prasarana 

pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian 

Pembangkitan Bandar Lampung? 

5. Apakah ada pengaruh gaya kepempinan terhadap loyalitas karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung? 

6. Apakah ada pengaruh sistem reward terhadap loyalitas karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung? 
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7. Apakah ada pengaruh sarana prasarana terhadap loyalitas karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung? 

8. Apakah ada pengaruh kepuasan terhadap loyalitas karyawan pada PT. PLN (Persero) 

Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung? 

9. Apakah ada pengaruh simultan gaya kepemimpinan, sistem reward, dan sarana 

prasarana terhadap kepuasan karyawan pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan 

SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung? 

 

10. Apakah ada pengaruh simultan gaya kepemimpinan, sistem reward, dan sarana 

prasarana terhadap loyalitas karyawan pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan 

SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan karyawan pada 

PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan 

Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem reward terhadap kepuasan karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh sarana prasarana terhadap kepuasan karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung. 
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4. Untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan, sistem reward, dan sarana 

prasarana pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian 

Pembangkitan Bandar Lampung. 

5. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap loyalitas karyawan pada PT. 

PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung. 

6. Untuk mengetahui pengaruh sistem reward terhadap loyalitas karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung. 

7. Untuk mengetahui pengaruh sarana prasarana terhadap loyalitas karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung. 

8. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan terhadap loyalitas karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung. 

9. Untuk mengetahui pengaruh simultan gaya kepemimpinan, sistem reward, dan sarana 

prasarana terhadap kepuasan karyawan pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan 

SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung. 

10. Untuk mengetahui pengaruh simultan gaya kepemimpinan, sistem reward, dan sarana 

prasarana terhadap loyalitas karyawan pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan 

SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan suatu wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penelitian tentang 

pengaruh gaya kepimpinan, sistem reward dan sarana prasarana melalui kepuasan 

karyawan terhadap loyalitas karyawan. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh pengaruh gaya 

kepimpinan, sistem reward dan sarana prasarana melalui kepuasan karyawan 

terhadap loyalitas karyawan. 

b. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan salah satu sumber 

informasi untuk meninjau kembali manajemen sumber daya manusia yang berkaitan 

dengan gaya kepemimpinan, sistem reward, sarana prasarana, kepuasan karyawan 

loyalitas karyawan. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang lain 

yang akan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan masalah gaya 

kepemimpinan, sistem reward, sarana prasarana, kepuasan karyawan loyalitas 

karyawan. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah gaya kepemimpinan (X1), sistem reward (X2),  sarana 

prasarana (X3), kepuasan karyawan (Y) dan loyalitas karyawan (Z). 
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2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh karyawan. 

3. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor 

Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung. 

4. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018. 

5. Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN  HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Sumber Daya manusia 

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia adalah aset yang penting di dalam suatu perusahaan. Tanpa 

adanya sumber daya manusia yang baik maka suatu perusahaan tidak dapat mencapai 

tujuannya dengan baik pula. Hasibuan (2014:10) Manajemen sumber daya manusia 

adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 

efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sumber 

daya mausia merupakan mesin penggerak dalam suatu perusahaan yang berfungsi 

sebagai pengatur, pendorong dan pengembangan sesuatu yang ada di dalam sebuah 

perusahaan. Pada era saat ini, seiiring berkembangnya teknologi yang canggih sumber 

daya manusia dituntut untuk dapat mengaplikasikannya di dalam sebuah perusahaan agar 

dapat menghasilkan hasil yang maksimal.  

 

Moses N Kiggundu (dalam Indah Puji Hartatik, 2014:14) menyatakan bahwa Manajemen 

Sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam  rangka 

tercapainya tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa,dan internasional 

yang efektif. Maka dari itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik oleh suatu 
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perusahaan agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya 

masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran suatu perusahaan tersebut.  

 

2. Loyalitas Karyawan 

a. Pengertian Loyalitas Karyawan 

Loyalitas karyawan di dalam perusahaan sangat dibutuhkan, karena apabila karyawan 

sudah memiliki rasa loyalitas terhadap perusahaan karyawan tersebut akan memberikan 

seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan.  Poerwopoespito 

(2008:53), mengungkapkan bahwa sikap karyawan sebagai bagian dari perusahaan yang 

paling utama adalah loyal. Sikap ini diantaranya tercermin dari terciptanya suasana yang 

menyenangkan dan mendukung ditempat kerja, menjaga citra perusahaan dan adanya 

kesediaan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lebih panjang.  

 

Afandi  (2018:80) loyalitas adalah keadaan menunggu secara pasif sama kondisi menjadi 

lebih baik termasuk membela perusahaan terhadap kritik dari luar. Loyalitas karyawan 

juga bukan hanya sekedar kesetiaan fisik atau ada nya karyawan di dalam suatu 

perusahaan, namun pikiran, perhatian, dedikasi, gagasan, kepedulian sepenuhnya 

dicurahkan untuk perusahaan. Bentuk loyalitas dari seorang karyawan bukan hanya 

sekedar mengerjakan kewajiban yang ditugaskan kepada nya, melainkan berbuat 

semaksimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik dari perusahaan.  

 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Karyawan 

Menurut Jusuf  (2010:20)  faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan adalah 

sebagai berikut: 

1. Faktor Rasional. Menyangkut hal-hal yang bisa dijelaskan secara logis, seperti: gaji, 

bonus, jenjang karir dan fasilitas-fasilitas yang diberikan lembaga kepada karyawan. 
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2. Faktor Emosional. Menyangkut perasaan atau ekspresi diri seperti: pekerjaan yang 

menantang, lingkungan kerja yang mendukung, perasaan aman karena perusahaan 

merupakan tempat bekerja dalam jangka panjang, pemimpin yang berkharisma, 

pekerjaan yang membanggakan, penghargaan-penghargaan yang diberikan dan 

budaya kerja. 

3. Faktor Kepribadian. Menyangkut sifat, karakter, tempramen yang dimiliki oleh 

karyawan. 

 

c. Indikator Loyalitas Karyawan 

Ada 7 indikator yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi loyalitas karyawan 

sebagaimana dikemukakan Powers (dalam Runtu, 2014), yaitu:  

a. Tetap bertahan dalam organisasi.  

b. Bersedia bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan.  

c. Menjaga rahasia bisnis perusahaan. 

d. Menaati peraturan tanpa perlu pengawasan yang ketat.  

e. Mau mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi.  

f. Mau mengikuti arahan atau instruksi.  

g. Mau bekerja sama dan membantu rekan kerja. 

 

d. Ciri-ciri Karyawan Loyalitas 

Menurut Danim (dalam Prayanto,2008:67) mengatakan bahwa ciri-ciri karyawan yang 

loyal adalah sebagai berikut: 

1. Bertanggung jawab artinya mampu mengemban tugas dengan benar, berani 

mengambil resiko apapun yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan walaupun 

menyakitkan. 

2. Mau berkorban untung kepentingan bersama atau perusahaan karena merasa memiliki 

perusahaan yang harus diperjuangkan bersama. 

3. Berani menjadi dirinya sendiri, memiliki sikap percaya diri yang tinggi, mampu 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 

4. Selalu melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang dilakukan di perusahaan. 

5. Karyawan senantiasa menerima dengan lapang dada setiap kritik membangun yang di 

sampaikan oleh pemimpinnya maupun karyawan lain. 

6. Karyawan secara sendiri sendiri dan atau bersama sama mengembangkan dan 

meningkatkan mutu profesinya. 

7. Karyawan selalu berbicara, bertindak, bersikap sesuai dengan martabat profesinya. 

8. Karyawan menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama karyawan dengan 

baik dan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. 

9. Karyawan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik rekan-rekan 

seprofesinya dan menunjang martabat karyawan yang lain baik secara keseluruhan 

maupun secara pribadi. 
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10. Karyawan secara bersama-sama memelihara, membina, meningkatkan organisasi 

karyawan profesional sebagai sarana pengabdiannya. 

11. Karyawan melakukan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan perusahaan. 

 

3. Gaya Kepemimpinan 

Berikut adalah pengertian gaya kepemimpinan menurut para ahli: 

A. Gaya Kepemimpinan Menurut Ahli 

Siswandi (2011:125) kepemimpinan didefinisikan sebagai tindakan atau upaya untuk 

memotivasi atau mempengaruhi orang lain agar mau bekerja atau bertindak ke arah 

pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan . Kepemimpinan merupakan salah 

satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisai karena sebagian besar keberhasilan 

dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi 

tersebut.  

Martinis Yamin dan Maisah (2010:74) kepemimpinan adalah suatu proses 

mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya 

untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan bentuk strategi atau teori 

memimpin yang tentunya dilakukan oleh orang yang biasa kita sebut sebagai pemimpin. 

Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan 

bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan.  

Menurut House dalam Gary Yukl, (2009:4) mengatakan bahwa Kepemimpinan adalah 

kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain 

mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi.  

Berdasarkan penjelasan dari bebarapa ahli tersebut maka dapat diketahui bahwa 

pemimpin harus mempunyai gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi, 

mendorong, memotivasi bawahannya agar dapat mendengarkan arahan darinya. 

Pemimpin juga harus menjalin komunikasi yang baik bersama karyawan agar tujuan 
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perusahaan dapat tercapai. Maka dari itu seorang pemimpin harus mempunyai sifat-sifat 

tertentu agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif.   

 

Sifat kepemimpinan yang efektif menurut Keith Davis (2009:134) adalah sebagai 

berikut: 

1. Intelegensi yang tinggi (Intellegence) 

2. Kematangan jiwa social (social Maturity) 

3. Motivasi terhadap diri dan hasil (Inner motivation and achievement drives) 

4. Menjalin hubungan kerja manusiawi (Human relation attitudes) 

Perilaku manajer atau pemimpin dapat dikelompokkan sebagai berikut dibawah ini 

(Siswandi, 2011:129) : 

1. Kepemimpinan yang senantiasa mendukung. Perilaku seperti ini sangat sesuai dengan 

kinerja bawahan yang mengalami frustasi yang besar dan adanya ketidakpuasan 

bwahan dalam suatu lingkungan kerja (organisasi) 

2. Kepemimpinan Partisipatif. Manajer atau pimpinan akan mengizinkan bawahan 

memberikan masukan kepada proses pengambilan keputusan dengan tujuan agar 

memotivasi kerja karyawan meningkat. 

3. Kepemimpinan instrumental. Manajer atau pemimpin akan memberikan petunjuk 

khusus atau bimbingan spesifik tentang apa yang diharapkan oleh manajer 

(pemimpin). Petunjuk khusus ini akan meliputi perencanan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan pengawasan. 

4. Kepemimpinan berorientasi pencapaian. Manajer atau pemimpin akan selalu mencari 

perbaikan kinerja dan selalu mempunyai kepercayaan yang tinggi bahwa anak 

buahnya akan mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Gaya kepemimpinan menurut Sutikno (2014:35) mengatakan gaya kepemimpinan atau 

sering disebut Tipe Kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang luas dikenal dan diakui 

keberadaanya adalah sebagai berikut :  

1. Tipe Otokratik  

Tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak pribadinya 

(pemimpin), sehingga ia tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dan tidak boleh 

ada orang lain yang turut campur. Seorang pemimpin yang tergolong otokratik 

memiliki serangkaian karateristik yang biasanya dipandang sebagai karakteristik yang 

negatif. Seorang pemimpin otokratik adalah seorang yang egois. Seorang pemimpin 

otokratik akan menunjukan sikap yang menonjolakan keakuannya, dan selalu 

mengabaikan peranan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, tidak mau 

menerima saran dan pandangan bawahannya.  

2. Tipe Kendali Bebas atau Masa Bodo (Laisez Faire)  

Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratik. 

Dalam kepemimpinan tipe ini sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang 



22 
 

pasif dan seringkali menghindar diri dari tanggung jawab. Seorang pemimpin yang 

kendali bebas cenderung memilih peran yang pasif dan membiarkan organisasi 

berjalan menurut temponya sendiri. Disini seorang pemimpin mempunyai keyakinan 

bebas dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan maka 

semua usahanya akan cepat berhasil. 

3. Tipe Paternalistik  

Persepsi seorang pemimpin yang paternalistik tentang peranannya dalam kehidupan 

organisasi dapat dikatakan diwarnai oleh harapan bawahan kepadanya. Harapan 

bawahan berwujud keinginan agar pemimpin mampu berperan sebagai bapak yang 

bersifat melindungi dan layak dijadikan sebagai tempat bertanya dan untuk 

memperoleh petunjuk, memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kesejahteraan 

bawahannya. Pemimpin yang paternalistik mengharapkan agar legitimasi 

kepemimpinannya merupakan penerimaan atas peranannya yang dominan dalam 

kehidupan organisasi.  

4. Tipe Kharismatik  

Seorang pemimpin yang kharismatik memiliki karakteristik khusus yaitu daya 

tariknya yang sangat memikat, sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat 

besar dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkrit mengapa 

orang tersebut itu dikagumi. Hingga sekarang, para ahli belum berhasil menemukan 

sebab-sebab mengapa seorang pemimpinmemiliki kharisma. Yang diketahui ialah 

bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya penarik yang amat besar. 

5. Tipe Militeristik  

Pemimpin tipe militeristik berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. 

Pemimpin yang bertipe militeristik ialah pemimpin dalam menggerakan bawahannya 

lebih sering mempergunakan sistem perintah, senang bergantung kepada pangkat dan 

jabatannya, dan senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. Menuntut disiplin 

yang tinggi dan kaku dari bawahannya, dan sukar menerima kritikan dari 

bawahannya.  

6. Tipe Pseudo-demokratik  

Tipe ini disebut juga kepemimpinan manipulatif atau semi demokratik. Tipe 

kepemimpinan ini ditandai oleh adanya sikap seorang pemimpin yang berusaha 

mengemukakan keinginan-keinginannya dan setelah itu membuat sebuah panitia, 

dengan berpura-pura untuk berunding tetapi yang sebenarnya tiada lain untuk 

mengesahkan saran-sarannya. Pemimpin seperti ini menjadikan demokrasi sebagai 

selubung untuk memperoleh kemenangan tertentu. Pemimpin yang bertipe pseudo-

demokratik hanya tampaknya saja bersikap demokratis padahal sebenarnya dia 

bersikap otokratis. Pemimpin ini menganut demokrasi semu dan lebih mengarah 

kepada kegiatan pemimpin yang otoriter dalam bentuk yang halus, samarsamar.  

7. Tipe Demokratik  

Tipe demokratik adalah tipe pemimpin yang demokratis, dan bukan kerena dipilihnya 

sipemipin secara demokratis. Tipe kepemimpinan dimana pemimpin selalu bersedia 

menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasehat dari staf dan bawahan, 

melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat.Kepemimpinan demokratik 

adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan-kegiatan 

pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Pembagian tugas 

disertai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, memungkinkan setiap 

anggota berpartisipasi secara aktif. 
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B. Indikator Gaya Kepemimpinan 

 

Menurut Safaria (2006:77), indikator-indikator kepemimpinan adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepemimpinan secara suportif (Supportive leadership) 

Digambarkan sebagai pemimpin yang menunjukkan perhatian besar kepada 

kesejateraan dan pemenuhan kebutuhan bawahan. Perilaku dengan gaya ini 

bersifat terbuka, bersahabat, dan dapat didekati dengan mudah. 

 

b. Kepemimpinan yang direktif (Directive leadership) 

Digambarkan sebagai pemimpin yang menunjukkan dominasi dalam 

mengarahkan, mengawasi dan mengatur bawahan secara ketat. Perilaku 

pemimpin ini lebih banyak membuat perencanaan, membuat jadwal kerja dan 

menetapkan tujuan kinerja dan standar perilaku bawahan, serta menekankan 

pada pemenuhan terhadap aturan dan peraturan yang ada dalam organisasi.  

 

 

c. Kepemimpinan partisipatif (Partisipative leadership)  

 Digambarkan lebih banyak mengkonsultasikan dan mendiskusikan pada 

bawahan sebelum membuat keputusan dan banyak berdikusi dengan bawahan 

di tempat kerja. 

 

d. Kepemimpinan berorientasi prestasi (Achievement-oriented leadership) 

 Digambarkan sebagai pemimpin dengan tujuan yang jelas dan mempunyai 

tantangan yang besar terhadap bawahannya. Perilaku pemimpin ini juga 

percaya kepada bawahannya dan memberikan bimbingan kepada mereka 

untuk mencapai tujuan yang tinggi. 

 

e. Kepemimpinan Telling (memberitahu) 

Gaya kepemimpinan ini sangat senang mengambil keputusan sendiri tanpa 

melibatkan atau bertukar pikiran dengan anak buahnya. Pemimpin bergaya ini 

selalu memberikan instruksi yang jelas lalu mengawasi secara ketat anak 

buahnya serta selalu memberikan penilaian tersendiri pada mereka. Jadi 

pemimpin ini selalu ingin tahu apakah instruksinya sudah dilaksanakan dengan 

baik atau tidak. 

 

4.   Sistem Reward 

a. Pengertian Sistem Reward 

Reward  adalah penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang 

sudah memberikan sumbangan berupa tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan 
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agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Menurut Handoko (2009:202) reward adalah 

segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kinerja mereka. 

 

Kompensasi dan benefit atau sistem reward menjadi salah satu faktor pendorong utama 

engagement (Keterkaitan) karyawan di perusahaan.. keterkaitan karyawan yang tinggi 

dapat mendorong pencapaian kinerja keuangan dari perusahaan, yang selanjutnya 

menentukan kesuksesan bisnis (Halim,2008).  

 

Mulyadi dan Setyawan (2011:356) sistem reward  adalah salah satu cara yang 

digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi karyawan agar mencapai tujuan 

perusahaan dengan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Sistem 

reward dipakai oleh perusahaan untuk mengarahan karyawannya agar termotivasi 

dalam bekerja sehingga kinerja nya semakin meningkat dan mencapai tujuan 

perusahaan.  

Apabila perusahaan memberikan penghargaan sesuai dengan apa yang diharapkan 

karyawan maka karyawan akan memberikan yang terbaik pula untuk perusahaan 

tersebut. 

 

Tujuan dari sistem penghargaan sebagian besar persahaan adalah untuk 

mempertahankan, menarik perhatian, dan memotivasi karyawan yang berkualitas. 

Struktur balas jasa perusahaan harus adil dan konsisten agar terjadi kesetaraan perilaku 

terhadap hukum. Balas jasa juga adalah penghargaan yang adil untuk kontribusi kepada 

karyawan di perusahaan, walaupun banyak kasus kontribusi itu sulit, bahkan tidak 

mungkin diukur secara objektif. Dengan adanya batasan ini, pemimpin harus bersikap 

adil dan pantas terhadap karyawan. Pada akhirnya sistem reward  ini harus kompetitif  
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di pasar tenaga kerja luar agar perusahan mampu mempertahaan karyawan berkualitas 

di bidang masing-masing.  (Moorhead dan Griffin, 2013:158). 

Sistem penghargaan atau reward yang direncanakan dan dikelola dengan baik dapat 

memberikan beberapa manfaat sebagai berikut (Hope dan Player, 2012:351): 

1. To attract, keep, and motivate people: menarik, mempertahankan dan 

memotivasi orang. Rewards memang memberikan pesan yang bersifat 

motivasional, namun rewards juga harus kompetitif untuk mematiskan bahwa 

dapat menarik orang yang paling berbakat. 

2. To provide a fairer reward system: memberikan sistem penghargaan yang 

lebih adil. Keluhan utama terhadap sistem rewards adalah karena tidak adil. 

Sehingga memastikan bahwa keadilan adalah sebagai tujuan utama sistem 

rewards adalah penting untuk mendaptkan sukses 

3. To encourge more sharing: mendorong lebih berbagi. Tim yang memfokus 

pada kepentingan mereka sendiri adalah satu hambatan yang paling besar 

pada knowladge sharing. rekognisi dan sistem rewards berbasis tim 

membantu menghilangkan hambatan ini, memungkinkan kolaborasi sangat 

lebih besar diantara organisasi. 

4. To build pride and passion: membangun kebanggan dan gairah. Apakah 

orang merasa bangga dan bersemangat atau tidak untuk bekerja setiap hari, 

tergantung pada apakah pendorong kinerja yang tepat dihidupkan atau 

dimatikan. 

 

b. Dimensi Sistem Rewards 

Menurut Karami et al (2013:327-328) dimensi sistem reward sebagai berikut:  

1. Financial Rewards  

Adalah rewards atau kompensasi yang diberikan untuk  karyawan dalam bentuk 

uang atau finansial seperti gaji, insentif dan tunjangan. 

  

2. Inherent Rewards 

Adalah kompensasi yang diberikan untuk karyawan dalam bentuk kebanggaan dan 

rasa empati dari pihak perusahaan.  

3. Non-Financial Rewards  

Adalah kompensasi yang diberikan untuk karyawan dalam bentuk bukan uang 

seperti wewenang, apresiasi dan menunjuk karyawan sebagai perwakilan 

perusahaan. 

 

 

c. Indikator Sistem Reward 

 

Menurut Schuler dalam penelitian yang dilakukan oleh Sania (2012:42), terdapat tiga 

indikator untuk mengukur penghargaan, yaitu: (1) penghargaan finansial langsung 
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terdiri dari gaji, upah, dan imbalan. (2) penghargaan finansial tidak langsung terdiri dari 

program proteksi, bayaran di luar jam kerja, dan fasilitas-fasilitas untuk karyawan. (3) 

penghargaan nonfinansial terdiri dari rasa aman dalam pekerjaan, simbol status, dan 

harga diri. 

 

d. Jenis Sistem Rewards 

Penghargaan menurut Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2009:9) diklasifikasikan 

ke dalam dua kategori luas yakni ekstrinsik dan intrinsik sebagai berikut: 

A. Ekstrinsik  

Penghargaan ekstinsik adalah penghargaan yang datang dari luar orang tersebut. 

1. Penghargaan Finansial : Gaji dan Upah 

Uang merupakan penghargaan ekstrinsik yang utama 

2. Penghargaan Finansial : Tunjangan  

Tunjangan tidak sepenuhnya financial, seperti pusat penitipan anak, pusat 

kebugaran dan perawatan medis 

3. Penghargaan Interpersonal 

Penghargaan yang disistribusikan kepada karyawan seperti status dan pengakuan. 

B. Intrinsik  

Penghargaan intrinsik adalah penghargaan yang datang dari diri seseorang itu 

sendiri. 

1. Penyelesaian (Completion) 

Kemampuan memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek merupakan 

hal yang penting bagi sebagian orang. Bagi mereka itu merupakan penghargaan 

pada diri mereka sendiri. 

 

2. Pencapaian (Achievement) 

Pencapaian merupakan penghargaan yang muncul dalam diri sendiri, yang 

diperoleh ketika seseorang meraih suatu tujuan yang menantang. 

3. Otonomi (Autonomy) 

Perasaan otonomi dapat dihasilka dari kebebasan melakukan apa yang dianggap 

terbaik oleh karyawan dalam suatu situasi tertentu. 

4. Pertumbuhan Pribadi (Personal Growth) 

Penghargaan ini berupa kesempatan dan dorongan yang diberikan  perusahaan 

kepada karyawan untuk berkembang dan bertumbuh. 

 

Standar reward menurut keputusan menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 sistem 

penilaian kinerja merupakan dasar pemberian insentif  kinerja. Maka dari itu apabila 

sebuah perusahaan memberikan sistem reward seperti ini maka karawan akan merasa 
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puas sehingga karyawan loyal terhadap perusahaan yang berdampak positif pada 

perusahaan tersebut. 

 

5. Sarana Prasarana 

Pengertian Sarana Prasarana 

 Pengertian sarana perusahaan 

Moenir (2010:26) berpendapat bahwa sarana ialah semua jenis peralatan, 

perlengkapan dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama  dan pembantu dalam 

pelaksanaan pekerjaan, dan juga yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan. 

Sarana perusahaan sangat berperan penting di dalam pelaksanaan kegiatan 

perusahaan. Sarana perusahaan sebagai alat secara langsung digunakan untuk 

menyelesaikan proses tugas di perusahaan.  

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana 

dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 juga menjelaskan bahwa: Sarana 

kerja perusahaan adalah suatu fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai 

penunjang proses penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pencapaian sarana yang 

ditetapkan, antara lain: ruangan perusahaan, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.  

 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana perusahaan adalah suatu 

fasilitas pelengkap seperti barang atau benda bergerak yang dapat mempercepat dan 

memudahkan dalam proses pelaksanaan kegiatan di suatu perusahaan untuk mencapai 

visi dan misi. Contoh sarana perusahaan misalnya meja, kursi, brankas, mesin-mesin 

perusahaan, peralatan perusahaan. 
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 Pengertian prasarana perusahaan 

Menurut Daryanto (2009:419) menjelaskan bahwa Prasarana secara etimologis (arti 

kata) berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam perusahaan. Dapat 

diartikan bahwa prasarana perusahaan adalah fasilitas benda  namun tidak bergerak 

yang digunakan untuk menunjang sarana perusahaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan.  

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Saran dan 

Prasarana kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 juga menjelaskan bahwa: Prasarana 

perusahaan adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi untuk 

terselenggaranya suatu proses kerja karyawan dalam meningkatkan kinerja sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diemban, seperti gedung perusahaan, 

rumah jabatan.  

 

Prasarana ini merupakan semua dibutuhkan dalam kegiatan sifatnya tetap seperti 

gedung, lapangan, aula dan sebagainya dalam suatu perusahaan. Berdasarkan hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa prasarana perusahaan merupakan semua yang 

digunakan sebagai penunjang pelaksanaan proses kegiatan perusahaan yang tetap. 

Contoh prasarana perusahaan misalnya tanah, gedung dan ruangan. 

Moenir(2008:16) juga membagi indikator sarana dan prasarana menjadi 3 yakni: 

1. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat 

produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang 

berlainan fungsi dan gunanya. 

2. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu 

tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkit dan menambah 

kenyamanan dalam pekerjaan. 

3. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu 

kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan, 

mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga. 
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6. Kepuasan Karyawan 

a. Pengertian kepuasan karyawan 

Menurut Anon (2009:7), Karyawan yang loyal dan produktif terjadi apabila terbangun 

rasa kepuasan dari diri karyawan terhadap pekerjaannya, atasannya, peralatan dan 

fasilitas. Afandi (2018:75) menyebutkan bahwa kepuasan karyawan adalah sikap yang 

positif dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya 

melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah 

satu nilai-nilai penting pekerjaan. Banyak terjadi karyawan dipaksa untuk bekerja demi 

mencapai target-target tertentu, namun tidak didukung dengan sarana prasarana, otoritas, 

bimbingan pemimpin, sehingga hasilnya tidak memuaskan. Banyak perusahaan yang 

menekankan kepada kepuasan konsumen, tanpa banyak melihat bahwa salah satu kunci 

sukses dalam mencapai kesuksesan perusahaan ialah kepuasan kerja karyawan. Wilson 

Bangun (2012 ; 327) menyatakan bahwa dengan kepuasan kerja seorang karyawan dapat 

merasakan pekerjaannya apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk 

dikerjakan. Bagi suatu perusahaan kepuasan karyawan merupakan hal yang sangat 

penting karena dapat menyangkut tercapainya tujuan di perusahaan tersebut.  

Kepuasan atau ketidakpuasan secara individual pegawai secara subyektif berasal dari 

kesimpulan yang berdasarkan pada perbandingan antara apa yang diterima pegawai dari 

pegawai dibandingkan dengan apa yang diharapkan, diinginkan atau dipikirkan 

seseorang. (Ambar Teguh dan Rosidah 2009:236).  

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 

Menurut Afandi (2018:75) banyak hal yang mempengaruhi kepuasan karyawan , yaitu: 

5. Pemenuhan Kebutuhan 

Kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan 

pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. 

6. Perbedaan 
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Kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan 

mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang diperoleh individu 

dari pekerjaannya. Bila harapan lebih besar dari apa yang diterima, orang akan tidak 

puas dan sebaliknya. 

7. Pencapaian Nilai 

Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan nilai kerja 

individual yang penting 

8. Keadilan 

Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja 

9. Budaya Organisasi 

Dalam sebuah organisasi yang terjalin budaya kerja yang baik dan harmonis maka 

pegawai akan merasa puas bekerja dan berupaya bekerja dengan baik. 

 

c. Pengaruh Kepuasan Kerja 

Menurut Afandi(2018:77) ada beberapa pengaruh kepuasan kerja karyawan adalah: 

1. Terhadap Produktivitas 

2. Ketidakhadiran 

3. Keluarnya pekerja 

4. Respon terhadap Ketidakpuasan Kerja: 

1. Keluar 

2. Menyuarakan 

3. Mengabaikan 

4. Kesetiaan  

 

d. Indikator Pengukuran Kepuasan Karyawan 

Indikator-indikator yang menentukan kepuasan kerja yaitu (Afandi, 2018:82)): 

1. Pekerjaan 

Isi pekerjaan yang dilakukan seseorang apakah memiliki elemen yang memuaskan 

2. Upah 

Jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan kerja apakah 

sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan adil 

3. Promosi  

Kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui kenaikan jabatan 

4. Pengawas 

Seseorang yang senantiasa memberikan perintah atau petunjuk dalam pelaksanaan 

kerja 

5. Rekan kerja 

Teman-teman kepada siapa seseorang senantiasa berinteraksi dalam pelaksanaan 

pekerjaan. Seseorang dapat merasakan rekan kerjanya sangat menyenangkan atau 

tidak menyenangkan. 
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B. Penelitian yang Relevan 

 

Tabel 6. Peneliti yang Relevan 

No. Nama Peneliti Judul  Skripsi Hasil 

1. Revina 

Septriana 

(2017) 

 

Pengaruh Sistem 

Reward,Job Relevant 

Information (JRI), dan 

Manajer’ Value 

Orientation Towards 

Innoation (VOI Manajer) 

Terhadap Kerja 

Karyawan Melalui 

Kepuasan Kerja pada 

PT.Masa Kini Mandiri 

(Lampung Post) 

Terdapat hubungan 

antara system reward, 

Maer’s Value 

Orientation Towards 

Innovation (VOI 

Manajer), JRI. 

Berdasarkan perhitungan 

angka korelasi 0,836 

dengan rtabel 0,162 

sehingga rhitung > rtabel 

atau 0,836 > 0,162 maka 

H0 ditolak H1  diterima, 

dengan kata lain ada 

hubungan antara JRI 

dengan VOI Manajer 

pada PT. Masa Kini 

Mandiri (Lampung 

Post). 

2. Rumanda 

(2009) 

Pengaruh Kompensasi, 

Kepemimpinan, dan 

Lingkungan Kerja Fisik 

terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Hotel Taman 

Harum Ubud Gianyar. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa t 

signifikansi (0,004) < a 

(0,05), sehingga H0 

hitung (3,013) > ditolak 

dan H1 tabel (1,684) dan 

nilai diterima. Maka 

diperoleh kesimpulan 

bahwa: kompensasi, 

kepemimpinan dan 

lingkugan kerja fisik 

berpengaruh signifikan 

secara simultan dan 

secara parsial terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan pada Hotel 

Taman Harum Ubud. 
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3 Syarifatul 

Fajriyah 

 

(Jurnal 

Nasional) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan 

Lingkungan Kerja 

terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan (Studi Kasus 

Pada PT. Bank Central 

Asia, Tbk. Cabang 

Utama Cikarang, Jawa 

Barat) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

secara parsial dan 

simultan, 

variabel gaya 

kepemimpinan dan 

lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan PT. Bank 

Central Asia, Tbk. 

Cabang Cikarang, Jawa 

Barat. Ini dibuktikan 

dari hasil uji simultan (F 

test) dan hasil tes parsial 

(t-test) dari kedua varian 

variabel gaya 

kepemimpinan dan 

lingkungan kerja 

dan menunjukkan nilai 

signifikan dan 

mendukung hipotesis. 

4. Mirela Kljajić-

Dervić 

 

(Jurnal 

Internasional) 

Successful Leadership 

and Motivation Lead to 

Employee Satisfaction 

All these facts represent 

the basis for building a 

quality and long-term 

reward system in which 

both employees and the 

leader will achieve their 

goals, be motivated and 

satisfied, and which are 

basically intertwined 

and whose 

accomplishment is not 

individually possible. 

Sumber: Skripsi dan Jurnal 

 

C. Kerangka Pikir 

Loyalitas karyawan sangat dibutuhkan di dalam suatu perusahaan untuk mencapai 

tujuan perusahaan tersebut. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang berpengaruh 

agar loyalitas karyawan itu terbentuk. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin di 

perusahaan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. 

Poerwopoespito (2008:28), Gaya kepemimpinan seorang atasan akan berhubungan 
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dengan loyalitas karyawan, perlu diketahui gaya kepemimpinan yang tepat guna 

diterapkan dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu seorang pemimpin harus 

mengerti gaya kepemimpinan seperti apa yang cocok di dalam perusahaan tersebut 

agar karyawan merasa nyaman saat bekerja sehingga muncul rasa loyalitas di dalam 

diri karyawan tersebut.  

 

Adapun faktor lain yang berpengaruh terhadap loyalitas karyawan adalah sistem 

reward. Menurut Wibowo (2016:314) penghargaan atau rewards dapat menyangkut 

tiga sikap yaitu, (1) perasaan identifikasi dengan tujuan perusahaan; (2) perasaan 

keterlibatan dalam ttugas perusahaan; (3)perasaan loyalitas untuk perusahaan.  

Reward dapat diartikan sebagai sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa 

untuk mereka. Sistem reward diberikan agar karyawan dapat merasa puas dengan 

imbalan yang dia dapat setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Sistem reward 

yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan rasa kesetiaan karyawan terhadap 

perusahaan.  

Sarana Prasarana juga merupakan faktor yang dapat berpengaruh terhadap loyalitas 

karyawan. (Nitisemito, 2011:97) mengungkapkan bahwa loyalitas karyawan ada 

apabila fasilitas, sarana prasarana yang diterima oleh karyawan telah dipenuhi secara 

baik, sehingga karyawan akan bekerja dengan sangat baik dan tetap loyal pada 

perusahaan. Sarana prasarana yang lengkap dapat meningkatkan semangat bekerja 

pada karyawan, sehingga menciptakan rasa loyal pada diri karyawan tersebut. 

 

Hasil penelitian Balouch (2014) menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan 

berpengaruh terhadap kinerja, loyalitas karyawan dan perputaran kerja karyawan 

(turnover). Karyawan yang mempunyai kepuasan terhadap  pekerjaannya pasti 
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memiliki loyalitas terhadap perusahaan, karyawan akan melakukan pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Semakin tinggi kepuasan yang 

dimiliki seorang karyawan terhadap suatu perusahaan semakin tinggi pula loyalitas 

karyawan terhadap perusahaan. Maka dari itu perusahaan harus memperhatikan 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas karyawan agar pencapaian tujuan 

perusahaan dapat maksimal. 

 

D.  Paradigma Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pikir diatas peneliti membuat paradigma penelitian untuk Gaya 

Kepemimpinan (X1), Sistem Reward (X2), Sarana Prasarana (X3) sebagai variabel bebas, 

Loyalitas Karyawan (Z) sebagai variabel terikat dan Kepuasan Karyawan (Y) sebagai 

variabel moderator ini dapat digambarkan sebagai berikut 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 1. Paradigma Penelitian 
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E. Hipotesis 

1. Ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan 

Bandar Lampung. 

2. Ada pengaruh sistem reward terhadap kepuasan karyawan pada PT. PLN (Persero) 

Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung. 

3. Ada pengaruh sarana prasarana terhadap kepuasan karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan 

Bandar Lampung. 

4. Ada hubungan antara gaya kepemimpinan, sistem reward, dan sarana prasarana 

pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian 

Pembangkitan Bandar Lampung. 

5. Ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap loyalitas karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan 

Bandar Lampung. 

6. Ada pengaruh sistem reward terhadap loyalitas karyawan pada PT. PLN (Persero) 

Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung. 

7. Ada pengaruh sarana prasarana terhadap loyalitas karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan 

Bandar Lampung. 

8. Ada pengaruh kepuasan terhadap loyalitas karyawan pada PT. PLN (Persero) 

Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung. 
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9. Ada pengaruh simultan gaya kepemimpinan, sistem reward, dan sarana prasarana 

terhadap kepuasan karyawan pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan 

SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung. 

10. Ada pengaruh simultan gaya kepemimpinan, sistem reward, dan sarana prasarana 

terhadap loyalitas karyawan pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL 

Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah langkah kerja yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti 

dalam rangka mengumpulkan informasi atau data dilapangan pada saat peneliti 

melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif verivikatif dengan pendekatan ex-post-facto dan pendekatan survey. 

 

Menurut Moch. Nazir (2011:54) mendefiniskan bahwa yang dimaksud dengan metode 

deskriptif adalah untuk studi menentukan fakta dengan inpretasi yang tepat dimana 

didalamnya termasuk studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa 

fenomena kelompok dan individu serta studi untuk  menentukan frekuensi terjadinya 

suatu keadaan untuk meminimalisasikan bias dan memaksimumkan reabilitas. Metode 

deskripsi ini digunakan untuk menjawab permasalah mengenai seluruh variabel 

penelitian secara independen. Sedangkan verivikatif adalah metode penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu 

pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga dapat dihasilkan 

pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.  
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Pendekatan ex post facto merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam 

mengumpulkan data dengan cara mengambil data secara langsung di tempat penelitian 

yang dapat mendeskripsikan data di masa lalu dan kondisi lapangan sebelum 

penelitian dilakukan secara lebih lanjut. Sedangkan pendekatan survey adalah sebuah 

pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan data dari tempat yang alamiah atau 

bukan buatan, tetapi dalam pendekatan ini peneliti melakukan sesuatu dalam 

mengumpulkan data, seperti dengan menyebarkan angket, tes, wawancara dll. 

Sehingga ditemukan kejadian relatif, distributif, dan hubungan yang ada antar variabel 

psiologis maupun sosiologis (Sugiyono, 2010:7).  

 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan survey (Singrimbun, 2011: 12-13) yaitu, 1. 

Merumuskan masalah dan menentukan tujuan penelitian; 2. Menentukan konsep dan 

hipotesa serta menggali kepustakaan; 3. Mengambil sampel; 4. Membuat angket; 5. 

Terjun ke lapangan; 6. Mengolah data; 7. Analisa dan laporan. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai  

kualitas dan ciri khas tertentu yang dijadikan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2011:117). Populasi dalam penelitian 

ini adalah karyawan PT. PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor 

Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung yang berjumlah 140. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan ciri khas yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2010:297). Dalam penelitian ini untuk menghitung besarnya sampel 

dari populasi dihitung berdasarkan rumus Slovin, yaitu: 

   
 

        
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah Populasi 

e
2 

= Tingkat signifikan (0,05) 

(Basrowi, 2006:250) 

Berdasarkan rumus diatas besarnya sampel dalam penelitian ini adalah: 

   
   

             
 

   = 103,703704 dibulatkan menjadi 104 

Jadi menurut perhitungan diatas, besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 104 responden. 

 

3. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan Probability Sampling dengan 

menggunakan Simple Random Sampling. Teknik ini merupakan teknik 

pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan tingkatan dalam anggota 

populasi. 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang telah 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari agar memperoleh informasi tentang hal 

tersebut (Sugiyono,2009:61).  

Jenis variabel dalam penelitian ini ada 3, yaitu: 

1. Variabel Eksogen 

Variabel eksogen merupakan variabel yang mempengaruhi, dan menyebabkan 

munculnya atau berubahnya variabel lain. Variabel eksogen dalam penelitian ini 

adalah gaya kepemimpinan (X1), Sistem Reward(X2), dan Sarana Prasarana 

(X3).  

2. Variabel Endogen 

Variabel endogen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Loyalitas Karyawan (Z). 

3. Variabel Intervening 

Variabel intervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antar 

variabel bebas dan terikat tetapi tidak bisa diukur. Variabel intervening dalam 

penelitian ini adalah kepuasan karyawan (Y). 

 

D. Definisi Variabel 

1. Definisi Konseptual Variabel 

Menurut Singarimbun dan Efendi (2008: 43), definisi konseptual adalah pemaknaan 

dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan 

konsep tersebut di lapangan. 
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a. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan merupakan perilaku yang disukai oleh seorang pemimpin 

ketika pemimpin berinteraksi dengan karyawannya. Seorang pemimpin 

mempunyai cara tersendiri untuk memimpin sebuah perusahaaan.  

 

b. Sistem Reward 

Reward  adalah penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan 

yang sudah memberikan sumbangan berupa tenaga dan pikiran demi kemajuan 

perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Sistem reward juga 

dijadikan segai alat untuk memoivasi karyawan di sebuah perusahaan.  

 

c. Sarana Prasarana 

Sarana merupakan falilitas yang dipakai secara langsung (utama), sedangkan 

prasarana merupakan fasilitas penunjang dari sarana. Sarana adalah segala 

sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, 

sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya 

suatu proses tersebut. 

 

d. Kepuasan Karyawan 

Kepuasan karyawan merupakan hasil dari seluruh rasa suka atau tidaknya 

karyawan terhadap semua aspek pekerjaannya, kepuasan karyawan juga 

merupakan hal yang sangat penting karena dapat menyangkut tercapainya tujuan 

di suatu perusahaan. 
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e. Loyalitas Karyawan 

Loyalitas adalah kesetiaan, kepercayaan, pengabdian yang ditujukkan kepada 

seseorang atau lembaga yang di dalamnya terdapat rasa tanggung jawab 

sehingga berusaha memberikan pelayanan dan sikap yang terbaik.  

 

2. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2012: 31), definisi operasional adalah penentuan konstrak 

atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. 

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan 

mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk 

melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan 

cara pengukuran konstrak yang lebih baik. 

Tabel 7. Definisi operasional variabel penelitian 

No Variabel Indikator Sub-indikator Skala 

1. Gaya 

Kepemimpinan 

(X1) 

1. Gaya 

kepemimpinan 

direktif 

2. Gaya 

kepemimpinan 

suportif 

3. Gaya 

kepemimpinan 

partisipatif 

4. Gaya 

kepemimpinan 

berorientasi pada 

prestasi 

5. Gaya 

kepemimpinan 

telling 

(memberitahu) 

1. Memberi 

kesempatan 

kepada 

karyawan agar 

mengetahui apa 

yang diharapkan  

2. Menjadwalkan 

pekerjaan 

3. Menunjukkan 

sikap ramah dan 

perhatian kepada 

karyawan 

4. menggunakan 

saran yang 

diberikan 

karyawan 

sebelum 

Interval 

dengan cara 

semantic 

differensial 
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Safaria (2006:77) 

mengambil 

keputusan 

5. mengharapkan 

karyawan agar 

berprestasi pada 

level tertinggi. 

6. Memberikan 

tugas dan 

memberi tahu 

kapan pekerjaan 

harus 

dilaksanakan. 

2. Sistem  Reward 

(X2) 

1. Kompenasi 

finansial 

 

 

 

 

2. Kompensasi 

nonfinansial 

 

 

 

 

Sania (2012:42) 

1. Menerima gaji 

yang layak, 

tunjangan, 

intensif,dan 

asuransi 

 

2. Mendapatkan 

pujian dari 

atasan 

3. Mendapatkan 

promosi 

kenaikan jabatan 

4. Mendapatkan 

pengakuan 

Interval 

dengan cara 

semantic 

differensial 

3. Sarana dan 

Prasarana (X3) 

1. Peralatan Kerja 

 

2. Perlengkapan 

Kerja 

 

 

3. Perlengkapan 

bantu/fasilitas 

 

 

Moenir (2008:16) 

1. Alat produksi 

untuk 

menghasilkan 

barang 

2. Jenis benda agar 

membantu 

mempercepat 

proses pekerjaan 

3. Semua 

benda/bangunan 

untuk membantu 

kelancaran gerak 

pekerjaan 

Interval 

dengan cara 

semantic 

differensial 

4. Kepuasan 

Karyawan (Y) 

1. Kepuasan 

terhadap gaji 

2. Kepuasan  

terhadap 

promosi 

3. Kepuasan 

terhadap 

1. Senang terhadap 

gaji yang 

diberikan 

2. Diberikan prosoi 

jabatan yang 

sesuai 

3. Adanya 

Interval 

dengan cara 

semantic 

differensial 
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pemimpin 

4. Kepuasan 

terhadap 

pekerjaannya 

5. Kepuasan 

terhadap teman 

kerja 

 

Robbins(2015: 

181-182): 

kerjasama yang 

baik dengan 

pemimpin 

4. Senang dengan 

pekerjaan yang 

dilakukan 

5. Adanya 

kerjasama yang 

baik antar 

karyawan  

5. Loyalitas 

Karyawan (Z) 

1. Taat pada 

peraturan 

2. Tanggung jawab 

3. Sikap kerja 

 

 

Powers (dalam 

Runtu, 2014) 

1. Menaati segala 

peraturan 

2. Kesanggupan 

melaksanakan 

tugas 

3. Berani 

melaksanakan 

tugas terhadap 

resiko yang ada 

4. Kemauan untuk 

bekerja sama 

5. Rasa memiliki 

Interval 

dengan cara 

semantic 

differensial 

Sumber: dari berbagai sumber 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai 

berikut. 

1. Observasi 

Sutrisno Hadi, dalam Sugiyono (2012:145) mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. 

Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik 

ini digunakan untuk mengetahui keadaan sarana dan prasarana PT.PLN (Persero) 

Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung. 
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2. Wawancara 

Arikunto (2013: 199) mengungkapkan wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas tetapi masih 

berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan yang lain akan 

berkembang pada saat melakukan wawancara. Teknik ini digunakan untuk 

mendapatkan secara langsung keadaan yang sebenarnya sehingga mendapatkan 

keterangan yang berhubungan dengan penelitian. 

 

3. Dokumentasi 

“Dokumentasi adalah cara yang digunakan agar memperoleh data dan informasi 

dalam bentuk buku, catatan, dokumen, tulisan, angka dan gambar dan  berupa 

laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data kemudian dipelajari.” Sugiyono (2015: 329). 

Dalam penelitian sosial, dokumentasi digunakan sebagai informasi untuk data 

pendukung atau pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan 

wawancara. 

 

4. Angket (Kuisoner) 

Komalasari(2011:81) angket atau yang biasa disebut dengan kuisioner merupakan 

alat yang secara besar terdiri dari tiga bagian yaitu, judul angket, pengantar yang 

berisi tujuan dan petunjuk pengisian angket, serta item-item pertanyaan yang berisi 

opini atau pendapat dan fakta. Angket digunakan dalam penelitian ini untuk 

memperoleh informasi mengenai gaya kepemimpinan, sistem reward, sarana 

prasarana, kepuasan karyawan, dan loyalitas karyawan PT.PLN (Persero) 
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Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung. 

 

F. Uji Persyaratan Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu alat ukur yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrumen untuk mengukur apa yang akan diukur agar menghasilkan pengukuran 

yang dapat dipercaya. Instrumen yang dimaksud yaitu jawaban para responden atas 

sejumlah pertanyaan yang ada di dalam kuisioner. 

 

Untuk menguji tingkat validitas digunakan rumus korelasi product moment, yaitu: 

 
   

  ∑    ∑  

√  ∑     ∑         ∑    ∑     

 

Keterangan: 

rxy  = koefesien korelasi antara variabel x dan y 

n = jumlah sampel yang diteliti 

∑X = Jumlah skor X 

∑Y = Jumlah skor Y (item) 

Kriteria pengujian, apabila rhitung>rtabel maka alat pengukuran atau angket adalah 

valid dan sebaliknya jika rhitung<rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut 

tidak valid dengan α = 0,05 dan dk = n.. (Suharsimi Arikunto, 2009:110). 

Berdasarkan data hasil penelitian (tabel dilamprkan) dapat diketahui bahwa dari 8 

item angket pada variabel gaya kepemimpinan semuanya valid yang berarti rhitung > 

rtabel. Dengan demikian, angket yang digunakan terhadap variabel gaya 

kepemimpinan  berjumlah 8 item. 
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Variabel sistem reward terdapat 8 item yang semuanya valid yang berarti rhitung > 

rtabel. Dengan demikian, angket yang digunakan terhadap variabel sistem reward 

berjumlah 8 item (tabel terlampir). 

 

Variabel sarana prasarana terdapat 7 item yang semuanya valid yang berarti rhitung > 

rtabel. Dengan demikian, angket yang digunakan terhadap variabel sarana prasarana 

berjumlah 7  item (tabel terlampir). 

 

Variabel kepuasan karyawan terdapat 6 item yang semuanya valid yang berarti 

rhitung > rtabel. Dengan demikian, angket yang digunakan terhadap variabel kepuasan 

karyawan berjumlah 6 item (tabel terlampir). 

 

Variabel loyalitas karyawan terdapat 9 item yang semuanya valid yang berarti rhitung 

> rtabel. Dengan demikian, angket yang digunakan terhadap variabel loyalitas 

karyawan  berjumlah 9 item (tabel terlampir). 

 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2010:354) uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa 

jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran berkali-kali 

terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama 

Penelitian ini menggunakan rumus alpha sebagai berikut. 

r11=[
 

   
   

  ∑  
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Keterangan: 

r11 = Nilai reliabilitas 

∑Si = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St = Varians total 

k = jumlah item 

(Ridwan 2006:125) 

Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung > rtabel dengan taraf signifikan 0.05, 

maka alat ukur tersebut dinyatakan reabel, dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel , 

maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak reabel. (Arikunto, 2010:85). 

Tabel 8. Interprestasi Reliabilitas Instrumen 

Besaran Dalam Nilai Kriteria 

0,800 – 1,000 Sangat tinggi 

0,600 – 0,799 Tinggi 

0,400 – 0,599 Cukup 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,000 – 0,199 Sangat Rendah 

(Riduwan, 2006:125 – 126) 

 

Tabel 9. Hasil Uji Realibilitas Angket 

Variabel Koefisien r Tingkat Reliabilitas 

Gaya Kepemimpinan (X1) 0,835 Sangat tinggi 

Sistem Reward (X2) 0,876 Sangat tinggi 

Sarana Prasarana (X3) 0,928 Sangat tinggi 

Kepuasan Karyawan (Y) 0,855 Sangat tinggi 

Loyalitas Karyawan (Z) 0,943 Sangat tinggi 

 

Berdasarkan data pada tabel 9 diperoleh perhitungan variabel Gaya Kepemimpinan 

(X1) sebesar 0,835, Sistem Reward (X2) sebesar 0,876, Sarana Prasarana (X3) 

sebesar 0,928, Kepuasan Karyawan (Y) sebesar 0,855, Loyalitas Karyawan (Z) 

sebesar 0,943. Dimana pada hal ini rhitung >  rtabel sehingga kelima variabel tersebut 

memiliki realibilitas sangat tinggi. 
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G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat yang harus dipenuhi 

dalam penggunaan statistik parametrik. Uji normalitas dilakukan sebelum data 

diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan.  

 

Uji normalitas data bertujuan untuk mendeteksi data apakah distribusi tersbut 

normal atau tidak.  Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji 

Kolomogrof-Smirnof. Kelebihan menggunakan uji Kolomogrof-Smirnof 

dibandingkan dengan uji normalitas yang lain adalah sederhana dan tidak 

menimbulkan perbedaan pendapat menurut peneliti satu denganang lain. Rumus uji 

Kolomogrof-Smirnof, adalah sebagai berikut. 

Syarat Hipotesis yang digunakan: 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

 

Statistik Uji yang digunakan: 

D= Max   fo(xi)- Sn(xi) ; i = 1,2,3 

 

Dimana: 

Fo(xi) = Fungsi distribusi frekuensi kumulatif relatif dari distribusi teoritis dalan 

kondisi H0 

Sn(xi) = distribusi frekuensi kumulatif dari pengamatan sebanyak n 
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Kriteria Pengujian: 

Menggunakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed). Apabila menggunakan ukuran ini maka 

harus dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditetapkan sebelumnya. Karena α 

yang ditetapkan sebesar 0,05 (5%), maka kriteria pengujian yaitu. 

 Tolak H0 apabila nilai Asymp.Sig. (2-tailed) < 0,05 berarti sampel normal. 

 Terima H0 apabila nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) > 0,05 berarti distribusi sampel 

adalah normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi H1 dalam penggunaan statistik 

parametrik yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah data sampel yang diperoleh berasal dari populasi  yang bersifat homogen 

atau tidak.  
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Dimana: 

N = jumlah observasi 

k = Banyak kelompok 

ZU =  YU  −YT    

YT = rata-rata dari kelompok i 

Zt = rata-rata kelompok Zi 

Z = rata-rata  menyeluruh (overall mean) dari Zij Daerah Kritis 
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Tolak H0 jika W > F(a;k-1,n-k) 

Hipotesis untuk uji homogenitas adalah sebagai berikut: 

H0 = data penelitian adalah homogen 

H1 = data penelitian adalah tidak homogen 

 

Kriteria Pengujian: 

Menggunakan nilai significancy. Apabila menggunakan ukuran ini harus 

dibandingkan dengan tingkat α yang ditentukan sebelumnya. Karena α yang 

ditetapkan sebesar 0,05 (5%), maka kriterianya: 

1. Terima H0  apabila nilai significancy > 0,05 

2. Tolak H0 apabila nilai significancy < 0,05 

(Sudarmanto, 2005 : 123). 

 

H. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Kelinieran Regresi 

Uji kelinieran digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linier atau tidak secara signifikan, maka harus ada pengujian 

kelinieran dan keberartian dengan menggunakan analisis varians. Uji keberartian 

regresi linear multiple menggunakan statistik F dengan rumus: 

F= 
     

     
  

Keterangan: 

S
2

reg = Varians Regresi 

S
2

sis = Varians Sisa 
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Dengan dk pembilang I dan dk penyebut n-2 ,α = 0,5. Kriteria uji apabila Fh >Ft 

maka Ho ditolak,berarti arah regresi berarti.  

 

Uji keliniean regresi linier multiple menggunakan statistik F dengan rumus: 

F= 
    

   
 

Keterangan: 

S
2
TC = Varians tuna cocok 

S
2
G = Varians Galay 

Dengan kriteria pengujian apabila Fh < Ft maka Ho ditolak, hal ini berarti regresi 

linier. Untuk mencari Fh digunakan tabel anava sebagai berikut; 

Tabel 10. Analisis Varians Untuk Regresi Linier 

 Sumber 

 Varians 

 

 Dk 

 

 Jk 

 

 KT 

 

 Fhitung 

 Total N ∑Y
2 

∑Y
2
  

 Koefisien (a) 1 JK (a) JK (a)  

 Regresi (b/a) sisa 1 N-2 JK (b/a) 

JK (s) 

S
2

reg= JK (b/a) 

S
2

sis = 
      

   
 

     

     
 

 Tuna cocok Galah K-2 

n-K 

JK (TC) 

JK (G) 

S
2
TC =

      

   
 

S
2
TC =

     

   
 

     

   
 

 

Keterangan: 

JK (T) = jumlah kuadrat total 

JK (a) = jumlah kuadrat regresi a 

JK (b/a) = jumlah kuadrat regresi b/a 

JK (S) = jumlah kuadrat sisa 

JK (G) = jumlah kuadrat galat 

JK (TC) = jumlah kuadrat tuna cocok 
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2. Uji Multikolerasi 

Menurut Imam Ghozali (2011: 105-106) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independen dapat diketahui dengan 

memanfaatkan statistik korelasi product moment dari Pearson.  

   

rxy= 
 ∑    ∑   ∑  

√  ∑     ∑      ∑     ∑    
 

 

Rumusan hipotesis: 

H0 : tidak terdapat hubungan antar variabel independen 

H1 : terdapat hubungan antar variabel independen.  

Kriteria Hipotesis: 

Apabila rhitung <  rtabel  dengan dk=n dan α 0,05 = maka H0 ditolak sebaliknya jika 

rhitung> rtabel  maka H0 diterima.  

 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode sebelumnya (Imam Ghozali, 2013:110). 

Dalam penelitian ini,peneliti menggunakan pendekatan DurbinWaston (DW 

test),dikarenakan sampel yang digunakan dibawah 100. Uji Durbin-Woston hanya 

digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam 
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model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen (Imam Ghozali, 

2013:111). 

Tahap- tahap pengujian dengan uji Durbin-Waston adalah sebagai berikut. 

1. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS (Ordinary Least Square) dari persamaan 

yang akan diuji dengan hitung statistic d. 

2. Menetukan yukura sampel dan jumlah variabel independen lalu lihat tabel 

statistik Durbin-Waston untuk mendapatkan nilai-nilai kritis d yaitu nilai 

Durbin-Waston Upper, du  dan nilai Durbin-Waston Lower, d1. 

3. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada 

auotokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif. 

 

Ho : ρ    0 (tidak ada autokorelasi positif) 

Ha : ρ    0 (ada autokorelasi positif) 

Dalam keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda pertama, uji dua sisi 

akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis sama diatas sedangakan langkah 3 

adalah menyusun hipotesis nol bahwa tidak ada autokorelasi. 

 

Rumusan Hipotesis: 

Ho = tidak terjadi autokorelasi diantara data pengamatan 

H1 = terjadinya autokorelasi diantara data pengamatan 

Kriteria Pengujian: 

Apabila nilai statistik durbin-watson berada diantara angka 2 atau mendekati angka 2 

dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi (Rietveld dan 

Sunarianto dalam Sudarmanto, 2005:141). 
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4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dan residu untuk 

semua pengamatan pada model regresi. Syarat yang harus dipenuhi dalam model 

regresi adalah tidak ada gejala heteroskedastisitas. 

Rumus Rank Correlations 

ρ = 1 - 
 ∑  

 

         
 

Keterangan: 

ρ = Koefisien Korelasi Rank Spearman 

bi = Selisih Setiap Rank 

n = Banyaknya pasangan Data 

Rumus Hipotesis. 

H0 : tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan nilai 

mutlak residunya. 

H1 : ada hubungan yang sistematik antara variabel yang  menjelaskan dan nilai 

mutlak dari residunya. 

Kriteria Pengujian 

Apabila koefisien signifikansi (sig.) lebih besar dari α = 0,05, maka dapat dinyatakan 

tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data pengamatan tersebut, yang berarti 

menerima Ho dan sebaliknya (Suliyanto,2011). 
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I. Teknik Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan uji regresi linier dengan 

analisis jalur (Path Analysis). Sandjojo (2011:11) menjelaskan bahwa analisis jalur 

adalah suatu cara penelitian yang paling utama digunakan untuk menguji kekuatan 

hubungan langsung dan tidak langsung antara berbagai variabel. Menurut 

(Sugiyono,2009:297) Analisis jalur adalah pengembangan analisis multi regresi, 

sehingga analissis regresi bisa disebut sebagai bentuk khusus dari analisis jalur. 

Analisis jalur dilakukan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel 

yang berbentuk sebab akibat (bukan bentuk hubungan interaktif). Dengan itu dalam 

model hubungan antar variabel, terdapat variabel independen dalam hal ini disebut 

variabel eksogen dan variabel dependen disebut variabel endogen. 

 

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial 

Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, 

pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa 

variabel independen lain dianggap konstan. 91 Menurut Sugiyono (2014:250), 

menggunakan rumus: 

   
 

   
 

Keterangan: 

b      = Nilai koefisien  

SEb  = standard error dari b 
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(t-test) hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan 

menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan adalah sebagai 

berikut:  

- H0 diterima jika nilai thitung ≤ ttabel atau nilai sig > α  

- H0 ditolak jika nilai thitung ≥ ttabel atau nilai sig < α  

Bila terjadi penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan, sedangkan bila Ho ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan. 

Rancangan pengujian hipotesis statistik ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh 

antara variabel independent (X) yaitu Tangibles (X1), Reliability (X2), 

Responsiveness (X3), Assurance (X4), Empathy (X5) dan Lokasi (X6) terhadap 

Kepuasan Pelanggan (Y), adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini 

adalah:  

- Ho: β = 0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan  

- Ha : β ≠ 0 : terdapat pengaruh yang signifikan. 

 

2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di 

dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F 

dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh Dimensi Kualitas 

Pelayanan (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy) dan Lokasi 

Terhadap Kepuasan Pelanggan secara simultan dan parsial.  
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Menurut Sugiyono (2014:257) dirumuskan sebagai berikut: 

   
            

          
 

Keterangan:  

 

MSregression = Mean square regression  

MSresidual = Mean square residual  

 

F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan yang diperoleh dengan Ftabel 

menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau dengan degree of freedom 

= k;(n-k-1) dimana k adalah banyaknya variabel independen dengan kriteria sebagai 

berikut :  

- ditolak jika Fhitung > Ftabel atau nilai sig < α  

- diterima jika Fhitung < Ftabel atau nilai sig > α 

Jika terjadi penerimaan H0, maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan model 

regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula 

pengaruh dari variabel-variabel bebas bebas secara simultan terhadap variabel 

terikat. Adapun yang menjadi hipotesis nol H0 dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

- H0: β1 = β2 = β3 = 0 : tidak berpengaruh signifikan  

- Ha: β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 : terdapat pengaruh yang signifikan 

1. Penetapan tingkat signifikansi 

Pegujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 

0,05 (α=0) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Dalam ilmu-ilmu sosial tingkat 
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signifikansi 0,05 sudah lazim digunakan karena dianggap cukup tepat untuk 

mewakili hubungan antar-variabel yang diteliti. 

 

2. Penetapan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis 

Hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya diuji dengan menggunakan metode 

pengujian statistik uji t dan uji F dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis 

sebgai berikut: 

Uji t: 

- H0 diterima jika nilai – ttabel < thitung < ttabel 

- H0 ditolak jika nilai – thitung <  ttabel atau < thitung -ttabel 

Uji F: 

- Ho ditolak jika Fhitung > Ftabel 

- Ho diterima jika Fhitung ≤ Ftabel 

 

3. Persyaratan Analisis Jalur 

Analisis jalur mempunyai syarat asumsi seperti yang biasa digunakan dalam 

analisis regresi, lebih sensitif terhadap model yang spesifik. Karena kesalahan 

dalam menentukan relevansi variabel menimbulkan adanya pengaruh yang 

substansial terhadap koefisien jalur. Koefisien jalur biasanya dilakukan untuk 

mengukur seberapa penting perbedaan jalur yang langsung dan tidak langsung 

merupakan sebab-akibat terhadap variabel terikat. Pengunaan analisis jalur dalam 

analisis data penelitian berdasarkan asumsi berikut: 

1. Hubungan antar variabel adalah linier, artinya perubahan yang terjadi di  

variabel adalah fungsi perubahan linier dari variabel lainyang bersifat  kausal, 



60 
 

2. Variabel residual tidak berkolerasi dengan variabel yang mendahuluinya, dan 

tidak juga berkolerasi dengan variabel lain. 

3. Dalam model hubungan variabel hanya terdapat jalur kausal ataupun sebab 

akibat searah. 

4. Data setiap variabel yang dianalisis merupakan data jarak yang berasal dari 

sumber yang sama. 

 

4. Langkah-Langkah Menguji Analisis Jalur (Path Analisys) 

Langkah kerja analisis jalur ini pada garis besarnya adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan hipotesis dan persamaan structural Struktur: 

Y = Pyx1X1 + Pyx2X2 + Py 

2. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi  

a. Gambar diagram jalur lengkap dengan model struktural dan persamaan 

strukturnya sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 

b. Menghitung koefisien jalur secara simultan uji keseluruhan hipotesis statistic 

dirumuskan sebagai berikut: 

 Ha : pxy1=  pxy2 = ... ... = pyx k 0 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan mengenai 

pengaruh gaya kepemimpinan, sistem reward dan sarana prasarana melalui kepuasan 

karyawan terhadap loyalitas karyawan pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan 

SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

 

1. Ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan karyawan. Jika gaya 

kepemimpinan yang dimiliki karyawan tinggi, maka kepuasan karyawan yang 

dimiliki akan semakin meningkat. 

2. Ada pengaruh sistem reward terhadap kepuasan karyawan. Jika sistem reward yang 

dimiliki karyawan tinggi, maka kepuasan karyawan yang dimiliki akan semakin 

meningkat.  

3. Ada pengaruh sarana dan prasarana terhadap kepuasan karyawan. Jika sarana dan 

prasarana bagus, maka kepuasan karyawan yang dimiliki akan semakin meningkat. 

4. Ada hubungan gaya kepemimpinan, sistem reward, dan sarana dan prasarana. 

5. Ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap loyalitas karyawan. Jika gaya 

kepemimpinan bagus, maka loyalitas karyawan yang dimiliki akan semakin 

meningkat. 
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6. Ada pengaruh sistem reward terhadap loyalitas karyawan. Jika sistem reward bagus, 

maka loyalitas karyawan yang dimiliki akan semakin meningkat. 

7. Ada pengaruh sarana dan prasarana terhadap loyalitas karyawan. Jika sarana dan 

prasarana bagus, maka loyalitas karyawan yang dimiliki akan semakin meningkat. 

8. Ada pengaruh kepuasan karyawan terhadap loyalitas karyawan. Jika kepuasan 

karyawan bagus, maka loyalitas karyawan yang dimiliki akan semakin meningkat. 

9. Ada pengaruh gaya kepemimpinan, sistem reward, dan sarana dan prasarana secara 

bersama-sama terhadap kepuasan karyawan. Jika gaya kepemimpinan baik, sistem 

reward baik dan sarana dan prasarana bagus maka akan meningkatkan kepuasan 

karyawan. 

10. Ada pengaruh gaya kepemimpinan, sistem reward, sarana dan prasarana, dan 

kepuasan karyawan secara bersama-sama terhadap loyalitas karyawan. Jika gaya 

kepemimpinan baik, sistem reward baik, sarana dan prasarana bagus, dan kepuasan 

karyawan meningkat maka akan meningkatkan loyalitas karyawan. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan mengenai 

pengaruh gaya kepemimpinan, sistem reward dan sarana prasarana melalui 

kepuasan karyawan terhadap loyalitas karyawan pada PT. PLN (Persero) 

Pembangkitan SUMBAGSEL Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar 

Lampung, maka penulis menyarankan hal-hal berikut. 

1. Sebaiknya seorang pemimpin  perlu memperhatikan gaya kepemimpinan yang 

sesuai di dalam perusahaan agar karyawan merasa dekat dengan pimpinan yang 

akan membuat karyawan merasa puas. Apabila seorang karyawan telah merasa 
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puas dengan apa yang didapat maka akan berpengaruh pada rasa loyalitas yang ada 

pada karyawan tersebut dan memberi efek baik untuk perusahaan. 

 

2. Diperlukannya komunikasi personal antara karyawan dengan pimpinan untuk 

membicarakan permasalahan-permasalahn ataupun keluhan karyawan yang terjadi 

baik di dalam maupun diluar perusahaan. Disamping itu untuk menjalin hubungan 

yang harmonis antar sesama karyawan diperlukannya suatu kegiatan refreshing 

bersama seperti outbondataupun wisata. Selain itu perlu ditanamkan budaya rasa 

memiliki dan bertanggungjawab terhadap perusahaan serta kerjasama antar 

karyawan. 

 

3. Sebaikanya reward yang diberikan perusahan kepada karyawan sesuai dengan hasil 

pekerjaannya sehingga karyawan merasa puas terhadap pekerjannya dan loyalitas 

karyawan pun akan meningkat untuk perusahaan. 

 

4. Sebaikanya reward yang diiberikan sesuai dengan hasil pekerjaan karyawan, 

pimpinan perusahaan juga diharapkan dapat meningkatkan nilai orientasi inovasi 

kepada karyawan dengan maksimal agar karyawan dapat berpikir lebih kreatif 

demi kemajuan perusahaan. 

 

5. Perusahaan diharapkan dapat memberikan reward kepada karyawan yang telah 

mencapai target kinerja yang baik dalam bentuk apapun sehingga karyawan lebih 

termotivasi atas hasil kerja yang dihargai dan seorang pemimpin harus melakukan 

inovasi-inovasi untung mendukung kinerja seorang karyawan serta kualitas dan 

kemampuan seorang karyawan harus terus ditingkatkan agar tercapainya tujuan 

perusahaan. 
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6. Perusahaan diharapkan dapat memperbaiki sistem-sistem dan sarana prasarana 

yang ada secara berkala agar dapat menjamin peningkatan kepuasan dan loyalitas 

karyawan karena akan berpengaruh langsung pada perusahaan dan seorang 

pemimpin dapat memberikan arahan secara mendalam kepada seorang karyawan 

sehingga karyawan tersebut bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya. 

 

7. Sarana prasarana yang ada dalam perusahaan sebaiknya dijaga bersama agar 

kenyamanan dalam bekerja dapat selalu terasa di lingkungan kerja 

 

8. Pimpinan perusahaan diharapkan melakukan pendekatan lebih kepada karyawan 

agar dapat menjamin kepuasan kerja yang dirasakan oleh seorang karyawan dan 

kinerja karyawan yang telah dicapai dengan baik. 

9. Kepuasan kerja yang tinggi memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan 

loyalitas karyawan maka sebaiknya kepada pihak manajemen agar secara 

berkelanjutan menciptakan kondisi kerja yang berorientasi dengan membuat para 

karyawan merasa memiliki perusahaan itu sendiri dan diharapkan loyalitas 

karyawan akan terbangun seiring peningkatan kepuasan kerja yang diberikan. 

 

10. Untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan loyalitas karyawan yang pada 

akhirnya bermanfaat untuk perusahaan, maka sebaiknya pihak manajemen 

memperbaiki tingkat kepuasan kerja karyawan dengan lebih memperhatikan serta 

mengevaluasi kembali kopensasi yang telah diberikan, seperti gaji, bonus serta 

lingkungan tempat kerja dan fasilitas perusahaan lainnya. 
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