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ABSTRAK 

Penelitian dilakukan di Divisi Tambang PT Inco Sorowako, bertujuan untuk membuktikan dan 
menganalisis: 1). Pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. 2).Pengaruh motivasi kerja 
terhadap kepuasan kerja karyawan. 3). Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja perusahaan. 4).Pengaruh 
motivasi kerja terhadap kinerja perusahaan. 5). Pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja 
perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (Explanatory research) yang membuktikan 
hubungan kausal antara variabel bebas (independent variable) yaitu, variabel kepemimpinan dan variabel 
motivasi kerja; variabel antara (intervening variable) yaitu variabel kepuasan kerja karyawan; dan 
variabel terikat (dependent variable) yaitu kinerja perusahaan. Serta penelitian korelasional, yaitu 
penelitian yang berusaha untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau 
tidak, dan seberapa besar hubungan itu serta bagaimana arah hubungan tersebut. Populasi dalam 
penelitian ini menurut jenisnya merupakan populasi yang terbatas dan menurut sifatnya merupakan 
populasi yang homogen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan non staff divisi Tambang 
PT Inco yang berjumlah  764 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Kepemimpinan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 2). Motivasi kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 3). Kepemimpinan berpengaruh positif dan 
signifikan  terhadap kinerja perusahaan. 4). Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan  terhadap 
kinerja perusahaan. 5). Kepuasan kerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
perusahaan. 

Kata Kunci: kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan kerja karyawan, kinerja perusahaan. 

ABSTRACT 

The aims of the research are to analyze (1) the influence of leadership on employees’ working 
satisfaction, (2) the influence of working motivation on employees’ working satisfaction, (3) the influence 
of leadership on company’s performance, (4) the influence of working motivation on employees’ 
performance, and (5) the influence of employees’ working satisfaction.  The research was an 
explanatory and correlational research. The populations were all non staffs employees of mining division 
of PT. Inco consisting of 764. The methods of collecting the data were observation, interview, and 
documentation. They were analyzed by using qualitative analysis. The results reveal that (1) leadership 
has a positive and significant influence on employees’ working satisfaction, (2) working motivation has a 
positive and significant influence on employees’ working satisfaction, (3) leadership has a positive and 
significant influence on employees’ performance, (4) working motivation has a positive and significant 
influence on company’s performance, (5) employees’ working satisfaction has a positive and significant 
influence company’s performance. 

Key words: Leadeship, working motivation, employees’ working satisfaction, company’s 
performance 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

          PT International Nickel Indonesia Tbk, atau 
yang lebih dikenal dengan PT Inco adalah 
perusahaan nikel terkemuka di dunia. Nikel 
merupakan logam kaya manfaat yang penting untuk 
meningkatkan taraf hidup dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi.  

          Seiring dengan perkembangan ekonomi 
global, PT Inco telah mengalami masa pasang surut. 
Namun dinamika proses ini justru menjadikan PT 
Inco sebagai perusahaan yang kokoh, matang, dan 
siap menghadapi tantangan di masa depan. 

PT Inco menyadari bahwa kelangsungan 
hidup dan pertumbuhan dari suatu perusahaan bukan 
hanya ditentukan dari keberhasilan dalam mengelola 
keuangan yang berdasarkan pada kekuatan modal 
atau uang semata, tetapi juga ditentukan dari 
keberhasilannya mengelola sumber daya manusia. 
Pengelolaan sumber daya manusia yang 
dimaksudkan adalah bahwa perusahaan harus 
mampu untuk menyatukan persepsi atau cara 
pandang karyawan dan pimpinan perusahaan dalam 
rangka mencapai tujuan perusahaan antara lain 
melalui pembentukan mental bekerja yang baik 
dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap 
pekerjaannya, memberikan motivasi kerja, 
bimbingan, pengarahan dan koordinasi yang baik 
dalam bekerja oleh seorang pemimpin kepada 
bawahannya. 

Unsur lain yang senantiasa diciptakan 
dilingkungan perusahaan adalah kepuasan kerja 
karyawan. Hal ini tidaklah mudah karena kepuasan 
kerja dapat tercipta jika variabel-variabel yang 
mempengaruhinya antara lain kepemimpinan dan 
motivasi kerja dapat diakomodasikan dengan baik 
dan diterima oleh semua karyawan.  

Berkaitan dengan kepemimpinan, beberapa 
perubahan besar di struktur organisasi departemen 
pernah dilakukan, yakni dengan membuka posisi 
tambahan untuk tenaga penyelia. dipenghujung 
tahun 2006 (sebanyak 16 posisi) dinilai manajemen 
diperlukan untuk mengimplementasikan strategi 
perusahaan dalam mengembangkan produksi.   

Kepemimpinan para penyelia baru mulai 
diuji ketika terjadi peristiwa pemogokan pada bulan 
November tahun 2007 yang menyebabkan 
terganggunya produksi selama 7 hari. Aksi tersebut 
didukung oleh sebagian besar karyawan di divisi 
Tambang, khususnya posisi operator, menuntut 
empat opsi yaitu revisi formula profit sharing dengan 
perbandingan formula yang lama untuk operating 
earning (keuntungan Operasi) senilai 35 juta dollar 
AS, bonus khusus yang merupakan kompensasi atas 
keuntungan perusahaan, dana kompensasi peralihan 
ke CVRD – Inco Ltd serta rekruitmen dan promosi 
jabatan untuk memperbaiki sistem penerimaan 
karyawan baru dengan tetap memperhatikan SDM 
tenaga Lokal.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka 
penelitian ini akan mengambil permasalahan sebagai 
berikut:  

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja karyawan Divisi Tambang PT Inco 
Sorowako? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja karyawan Divisi Tambang PT Inco 
Sorowako? 

3. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap 
kinerja perusahaan / Divisi Tambang  PT. Inco 
Sorowako? 

4. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap 
kinerja perusahaan / Divisi Tambang PT. Inco 
Sorowako? 

5. Apakah kepuasan kerja karyawan berpengaruh 
terhadap kinerja perusahaan / Divisi Tambang - 
PT. Inco Sorowako? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan 
menganalisis:  

1. Pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 
karyawan Divisi Tambang PT Inco Sorowako. 

2. Pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja 
karyawan Divisi Tambang PT Inco Sorowako. 
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3. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 
perusahaan / Divisi Tambang PT. Inco Sorowako. 

4. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 
perusahaan / Divisi Tambang PT. Inco Sorowako. 

5. Pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap 
kinerja perusahaan / Divisi Tambang PT. Inco 
Sorowako. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan:  

1. Memberikan informasi  tambahan bagi pihak-
pihak  yang berkepentingan, khususnya jajaran 
karyawan, penyelia (supervisor) dan manajer di 
divisi Tambang PT Inco Sorowako dan juga dunia 
industri  tentang kepemimpinan dan motivasi 
kerja, sehingga dapat diketahui kepuasan kerja 
serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan. 

2. Untuk menambah khazanah keilmuwan dan 
wawasan bagi masyarakat awam / umum, juga 
bagi  organisasi dan perusahaan  yang menaruh 
minat terhadap  permasalahan-permasalahan 
industri  dan yang masih  peduli  terhadap nasib  
para karyawan.   

3. Sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya 
dalam mengembangkan penelitian mengenai 
kepemimpinan dan motivasi kerja, serta 
pengaruhnya terhadap kepuasan kerja karyawan 
dan kinerja perusahaan.   

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang Kepemimpinan 

Dubrin (2005:3) mengemukakan bahwa 
kepemimpinan itu adalah upaya mempengaruhi 
banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai 
tujuan, cara mempengaruhi orang dengan petunjuk 
atau perintah. 

Siagian (2002:62) mengemukakan bahwa 
kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk 
mempengaruhi orang lain (para bawahannya) 
sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau 
melakukan kehendak pemimpin meskipun secara 
pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. Nimran 

(2004:64) mengemukakan bahwa kepemimpinan 
atau leadership adalah merupakan suatu proses 
mempengaruhi perilaku orang lain agar berperilaku 
seperti yang akan dikehendaki. Robbins (1996:39) 
mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah 
sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu 
kelompok kearah tercapainya tujuan. 

Mintzberg (1989) mengemukakan bahwa 
peran kepemimpinan dalam organisasi adalah 
sebagai pengatur visi, motivator, penganalis, dan 
penguasaan pekerjaan. 

B.  Tinjauan tentang Motivasi Kerja 

Robbins (2002:55) mengemukakan bahwa 
motivasi adalah keinginan untuk melakukan sebagai 
kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang 
tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, yang 
dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk 
memenuhi suatu kebutuhan individual. 

Siagian (2002:94) mengemukakan bahwa 
dalam kehidupan berorganisasi, termasuk kehidupan 
berkarya dalam organisasi bisnis, aspek motivasi 
kerja mutlak mendapat perhatian serius dari para 
manajer. Karena 4 (empat) pertimbangan utama 
yaitu: (1) Filsafat hidup manusia berkisar pada 
prinsip “quit pro quo”, yang dalam bahasa awam 
dicerminkan oleh pepatah yang mengatakan “ada ubi 
ada talas, ada budi ada balas”, (2) Dinamika 
kebutuhan manusia sangat kompleks dan tidak hanya 
bersifat materi, akan tetapi juga bersifat psikologis, 
(3) Tidak ada titik jenuh dalam pemuasan kebutuhan 
manusia, (4) Perbedaan karakteristik individu dalam 
organisasi atau perusahaan, mengakibatkan tidak 
adanya satupun teknik motivasi yang sama 
efektifnya untuk semua orang dalam organisasi juga 
untuk seseorang pada waktu dan kondisi yang 
berbeda-beda. 

C. Tinjauan tentang Kepuasan Kerja 

Werther dan Davis (1986) mengemukakan 
bahwa kepuasan kerja adalah kondisi kesukaan atau 
ketidaksukaan menurut pandangan karyawan 
terhadap pekerjaannya. Dole dan Schroeder (2001) 
dalam Koesmono (2005), mengemukakan bahwa 
kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai perasaan 
dan reaksi individu terhadap lingkungan 
pekerjaannya. Lebih lanjut Koesmono (2005) 
mengemukakan bahwa kepuasan kerja merupakan 
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penilaian, perasaan atau sikap seseorang atau 
karyawan terhadap pekerjaannya dan berhubungan 
dengan lingkungan kerja, jenis pekerjaan, 
kompensasi, hubungan antar teman kerja, hubungan 
sosial ditempat kerja dan sebagainya. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa kepuasan 
kerja adalah dipenuhinya beberapa keinginan dan 
kebutuhannya melalui kegiatan kerja atau bekerja. 

D. Tinjauan tentang Kinerja 

Cash dan Fischer (1987) dalam Thoyib 
(2005:10) mengemukakan bahwa kinerja sering 
disebut dengan performance atau result yang 
diartikan dengan apa yang telah dihasilkan oleh 
individu karyawan. Kinerja dipengaruhi oleh kinerja 
organisasi (organizational performance) itu sendiri 
yang meliputi pengembangan organisasi 
(organizational development), rencana kompensasi 
(compensation plan), sistim komunikasi 
(communication system), gaya manajerial 
(managerial style), struktur organisasi (organization 
structure), kebijakan dan prosedur (policies and 
procedures). Robbins (2002) dalam Thoyib 
(2005:10) mengemukakan bahwa istilah lain dari 
kinerja adalah human output yang dapat diukur dari 
produktivitas, absensi, turnover, citizenship, dan 
satisfaction. 

Kinerja juga dapat merupakan tindakan atau 
pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan oleh 
seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat 
diukur. 

E. Kerangka Konseptual Penelitian 

Kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan 
sebagai berikut: 

  

F. Hipotesis 

H1 : Kepemimpinan mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

H2 : Motivasi kerja mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

H3 : Kepemimpinan   mempunyai  pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

H4 :  Motivasi kerja mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

H5 : Kepuasan kerja karyawan mempunyai  
pengaruh  yang  signifikan dengan kinerja 
perusahaan. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 
penjelasan (Explanatory research) yang akan 
membuktikan hubungan kausal antara variabel bebas 
(independent variable) yaitu, variabel kepemimpinan 
dan variabel motivasi kerja; variabel antara 
(intervening variable) yaitu variabel kepuasan kerja 
karyawan; dan variabel terikat (dependent variable) 
yaitu kinerja perusahaan. Serta penelitian 
korelasional, yaitu penelitian yang berusaha untuk 
melihat apakah antara dua variabel atau lebih 
memiliki hubungan atau tidak, dan seberapa besar 
hubungan itu serta bagaimana arah hubungan 
tersebut (Indriyantoro dan Supomo (1999) dalam 
Yasa, 2006:29). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di divisi 
Tambang PT Inco Sorowako. Jumlah waktu yang 
digunakan selama 5 (lima) bulan yaitu Juni sampai 
Oktober 2010.   

C. Populasi dan Teknik Sampel 

Populasi dalam penelitian ini menurut 
jenisnya merupakan populasi yang terbatas dan 
menurut sifatnya merupakan populasi yang 
homogen. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh karyawan non staff divisi Tambang PT Inco 
yang berjumlah  764 orang. 

D.Teknik Pengambilan dan Besar Sampel 

Penelitian ini menarik sampel dengan 
menggunakan metode atau teknik simple random 
sampling (teknik sampel sederhana), dimana jumlah 
sampel ditentukan dengan menggunakan rumus dari 
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Taro Yamane dalam Osada Takashi (2004:249). 
Besarnya sampel adalah sebanyak 263 orang 
karyawan. 

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1.  Kepemimpinan (X1) 

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi 
orang lain kearah tujuan organisasi (Bartol, 1991 
dalam Tika, 2006:63). Variabel kepemimpinan ini 
secara operasional diukur dengan menggunakan 4 
(empat) indikator yang diadopsi dari teori 
kepemimpinan situasional 

Hersey-Blanchard dalam Robbins (1996:45) 
dan Wirjana dan Supardo (2005:48) yaitu sebagai 
berikut: (1) Telling (kemampuan untuk memberitahu 
anggota apa yang harus mereka kerjakan), (2) 
Selling (kemampuan menjual/memberikan ide-ide 
kepada anggota), (3) Participating (kemampuan 
berpartisipasi dengan anggota), dan (4) Delegating 
(kemampuan mendelegasikan kepada anggota). 

2.  Motivasi Kerja (X2) 

Motivasi kerja adalah kondisi yang 
berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan 
memelihara perilaku yang berhubungan dengan 
lingkungan kerja (McCormick, 1985:268 dalam 
Mangkunegara, 2005:94). 

Variabel motivasi kerja ini secara 
operasional diukur dengan menggunakan 3 (tiga) 
indikator, yaitu: kebutuhan berprestasi (need for 
achievement), kebutuhan fisik (physiological needs), 
dan kebutuhan rasa aman (safety needs). 

3.  Kepuasan Kerja Karyawan (Z). 

Kepuasan kerja karyawan adalah sebagai 
suatu sikap umum seorang individu terhadap 
pekerjaannya (Robbins, 2001:148). Variabel 
kepuasan kerja karyawan ini secara operasional 
diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator 
yang diadopsi dari teori dua faktor Herzberg dalam 
Mangkunegara (2005:121-122), yaitu: (1) 
Kompensasi, (2) Kondisi kerja, (3) Sistem 
administrasi dan kebijakan perusahaan, (4) 
Kesempatan untuk berkembang. 

4.  Kinerja Perusahaan (Y). 

Kinerja perusahaan adalah merupakan hasil 
kerja yang secara kualitas dan kuantitas dapat 
dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 
tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya (Mangkunegara, 2001 dalam Koesmono, 
2005:28). Variabel kinerja perusahaan ini secara 
operasional diukur dengan menggunakan 4 (dua) 
indikator yang diadopsi dari Brahmasari (2004:121-
122), yaitu: (1) Kemampuan perusahaan dalam 
meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya 
manusia yang dimiliki, (2) Kemampuan perusahaan 
dalam meningkatkan efisiensi penggunaan seluruh 
waktu yang dimiliki, (3) Kemampuan perusahaan 
dalam beradaptasi terhadap perubahan, (4) 
Kemampuan perusahaan dalam mencapai target yang 
telah ditetapkan. 

F. Instrumen Penelitian dan Teknik 
Pengumpulan Data 

Pengukuran variabel bebas, variabel antara, 
dan variabel terikat dalam kuisioner adalah 
menggunakan skala Likert dengan skala penilaian 
(skor) 1 sampai dengan 5, dengan variasi jawaban 
untuk masing-masing item pertanyaan adalah 
”sangat setuju / mampu”, ”setuju / mampu”, ”cukup 
setuju / cukup mampu”, ”tidak setuju / tidak mampu” 
dan ”sangat tidak setuju / sangat tidak mampu”. 
Masing-masing pilihan jawaban diberi nilai 1 untuk 
jawaban ekstrim negatif dan nilai 5 untuk jawaban 
ekstrim positif. 

G. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 
Instrumen 

1.  Penelitian 

Dalam perhitungan pengolahan data, peneliti 
mempergunakan alat bantu yang berupa program 
aplikasi komputer yaitu SPSS versi 16.00 dan 
AMOS versi 7.0. 

2.  Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

2. 1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk 
menggambarkan karakteristik responden dan 
variable penelitian baik exogenous vabriable maupun 
endogenous variable. Karakteristik responden yang 
meliputi jender, umur, pendidikan, status, jabatan 
dan lama bekerja sedangkan deskripsi variabel 
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meliputi kepemimpinan, motivasi, kepuasan kerja 
karyawan dan kinerja perusahaan.  

2. 2. Pengujian model pengukuran 

Model pengukuran ini melibatkan indikator 
dan variabel (construct). Dalam penelitian ini 
terdapat 4 construct yang diukur, yaitu: meliputi 
lingkungan kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan 
karyawan dan kinerja Perusahaan.  

a.  Uji Validasi Instrumen 

Validitas suatu indikator dapat diamati 
melalui dua cara, yaitu : Pertama, koefisien estimasi 
(loading faktor) dari suatu indikator terhadap 
construct tertentu yang besarnya ditentukan oleh 
Standardized Regresión Weight. Koefisien 
dinyatakan valid, jika indikator yang digunakan 
dapat mengukur construct tertentu bilamana loading 
faktor ≥ 0.5 (Hair et.al., 1989).  Kedua nilai critical 
ratio (CR) dari regresión weight yang menunjukkan 
nilai thitung distribusi t dimana nilai CR ≥ 1.65 
untuk tingkat signifikansi 5%, dan CR ≥ 2,33 untuk 
tingkat signifikansi 1% atau nilai probabilitas (P) 
regresión weight yang menunjukkan tingkat 
signifikansi dimana nilai P ≤ 0,10 untuk tingkat 
signifikansi 10%, P ≤ 0,05 untuk tingkat signifikansi 
5%, dan P ≤ 0,01 untuk tingkat signifikansi 1%. 

b. Uji Goodness of Fit 

Uji Goodness of Fit merupakan pengujian 
terhadap kesesuaian model melalui telaah terhadap 
berbagai kriteria  goodness of fit. Ada beberapa 
indeks kesesuaian dan cut-off value untuk menguji 
apakah sebuah model dapat diterima atau ditolak, 
yaitu:  

 

 

c. Uji reliabilities construct  

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan 
dengan menghitung nilai Alpha Cronbach. Menurut 
Ferdinand (2002), nilai batas tingkat reliabilitas yang 
dapat diterima adalah construct reliability 0.7. Selain 
itu sebagai kriteria pendukung dalam melihat 
konsistensi internal adalah reliabilitas construct yang 
diperoleh melalui loading faktor dalam Confirmatory 
Factor Analysis (CFA). 

3. Analisis  model struktural 

Hubungan fungsional antar variabel 
dianalisis dengan menggunakan model Struktural 
dengan fungsi sebagai berikut : 

Z = f(X1, X2)..................1 

Y = f(X1, X2, Z)............. 2 

Jika fungsi di atas dibuat kedalam persamaan regresi 
berganda maka menjadi: 

Z =   α0 + α1X1 + α2X2 +   ε1        ……3   

Dimana konstanta α0 adalah konstanta,  α1 dan α2 
adalah koefisien regresi dan �1 adalah random error 
dari kepuasan kerja karyawan (Y). 

 Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3 Z3  + ε2 ....... 4 

Dimana konstanta β0 adalah konstanta,  β1, β2 dan β3 
adalah koefisien regresi dan ε1 adalah random error 
dari kinerja perusahaan (Y). 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Individu Responden 

Karakteristik karyawan sebagai responden 
dalam penelitian ini  
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B. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel penelitian yang akan 
dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari: 1) variabel 
exogenous yang terdiri dari: kepemimpinan dan 
motivasi kerja; 2) Variabel endogenous intervening 
adalah kepuasan kerja karyawan; dan 3) variabel 
endogenous independent adalah kinerja perusahaan. 
Adapun deskripsi dari masing-masing variabel dalam 
penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Deskripsi Variabel Kepemimpinan 

Variabel kepemimpinan diukur dengan 
menggunakan 7 (tujuh) indikator valid dengan 
distribusi Persepsi Responden Terhadap Pengaruh 
Kepemimpinan sebagai berikut: 

 

Selanjutnya berdasarkan uji validitas 
terhadap 7 (tujuh)  indikator valid yang berikut 
adalah gambarannya: 

 

2. Deskripsi Variabel Motivasi Kerja 

Variabel motivasi kerja diukur dengan 
menggunakan  6 (enam) indikator valid dengan 
gambaran distribusi Persepsi Responden Terhadap 
Pengaruh Motivasi Kerja sebagai : 

 

Selanjutnya berdasarkan uji validitas 
terhadap 6 (enam) indikator tersebut, berikut adalah 
gambarannya:  
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3. Deskripsi Variabel Kepuasan Kerja 
Karyawan 

Variabel kepuasan kerja karyawan diukur 
dengan menggunakan 8  (delapan) indikator valid 
Distribusi Persepsi Responden Terhadap Kepuasan 
Kerja Karyawan 

 

Selanjutnya berdasarkan uji validitas 
terhadap 8 (delapan) indikator valid yang digunakan 
untuk mengukur pengaruh kepuasan kerja karyawan, 
digambarkan dengan tabel berikut : 

 

4. Deskripsi Variabel Kinerja Perusahaan 

 Variabel kinerja perusahaan diukur dengan 
menggunakan 4 (empat) indikator yang masing-
masing dengan distribusi Persepsi Responden 
Terhadap Pengaruh Kinerja Perusahaan sebagai 
berikut: 

 

Selanjutnya berdasarkan uji validitas 
terhadap 4 (empat) indikator valid, berikut adalah 
Indikator Pengaruh Kinerja Perusahaan: 

 

C. Analisis dan pengujian model struktural 

Analisis dan pengujian model bertujuan 
untuk mengevaluasi kontribusi ukuran-ukuran ganda 
(mulitiple measures) pada konstruk laten, termasuk 
sifat validitas dan reliabilitas, sehingga hasil yang 
diperoleh merupakan model pengukuran dalam 
persamaan struktural.  

1. Analisis konfirmatori, validitas dan reliabilitas 
Kepemimpinan (X1) 

 Konstruk variabel laten kepemimpinan 
dibangun atas 9 (sembilan) indikator. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa terdapat indikator dari variabel 
ini yang  hasil confirmatory factor analysis tahap 
awal yang dilakukan diperoleh nilai kurang baik dan 
tidak memenuhi cut off  sehingga diperlukan uji 
validitas dan reliabilitas. Hasil komputasi 
kepemimpinan berdasarkan kriteria goodness of fit 
dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel  Komputasi kriteria Goodness of Fit 
Indices Variabel Kepemimpinan 

 

Setelah dilakukan uji validitas dan 
reliabilitas terhadap semua indikator yang terkait 
dengan kepemimpinan, terdapat 7 (tujuh) indikator 
yang valid yakni X11, X12, X13, X15, X16, X17 
dan X18  dan 2 (dua) indikator tidak valid  yakni 
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X14, dan X19 karena nilai loading factor (λ ) lebih 
kecil dari 0,5. Adapun hasil akhir uji validitas dan 
realibilitas kepemimpinan dapat dilihat pada Tabel 
berikut: 

Tabel Hasil analisis validitas dan realibilitas 
variabel Kepemimpinan 

 

 Berdasarkan data Tabel di atas, terlihat 
bahwa nilai goodness of fit  untuk semua kriteria 
telah terpenuhi sehingga model tersebut dikatakan 
fit. Juga terlihat bahwa nilai uji validitas dan 
reliabilitas terhadap semua indikator memperlihatkan 
bahwa konstruk kepemimpinan memiliki regression 
weight  yang signifikan dengan tingkat konsistensi 
internal (Cronbach Alpha) sebesar 0,914 > 0,70 dan 
reliabilitas konstruk C-R sebesar 0,914 > 0,70 yang 
berarti semua indikator yang membentuk konstruk 
ini dapat dinyatakan valid dengan tingkat konsistensi 
(reliabilitas) yang memadai. Dan diantara ke-tujuh 
indikator yang valid, indikator yang paling 
berpengaruh pada kepemimpinan adalah X1.2 
dengan nilai loading factor sebesar 0,824 . 

2. Analisis konfirmatori, validitas dan 
reliabilitas motivasi kerja(X2) 

Konstruk variabel laten kelompok rujukan 
dibangun atas 9 (sembilan) indikator. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa terdapat  indikator dari variabel 
ini yang hasil confirmatory factor analysis tahap 
awal yang dilakukan diperoleh nilai kurang baik dan 
tidak memenuhi cut off, sehingga diperlukan uji 
validitas dan reliabilitas. Hasil komputasi motivasi 
kerja berdasarkan kriteria goodness of fit dapat 
dilihat pada Tabel berikut : 

 

Berdasarkan data tabel di atas, menunjukkan 
bahwa nilai goodness of fit  untuk semua kriteria 
telah terpenuhi sehingga model tersebut dikatakan 
fit. Sedangkan nilai uji validitas dan reliabilitas 
terhadap semua indikator memperlihatkan bahwa 
konstruk motivasi kerja memiliki regression weight  
yang signifikan dengan tingkat konsistensi internal 
(Cronbach Alpha) sebesar 0,916 > 0,70 dan 
reliabilitas konstruk C-R sebesar 0,916 > 0,70 yang 
berarti semua indikator yang membentuk konstruk 
ini dapat dinyatakan valid dengan tingkat konsistensi 
(reliabilitas) yang memadai. Dan diantara keenam 
indikator yang valid, indikator yang paling 
berpengaruh pada kelompok rujukan adalah X25 
dengan nilai loading factor sebesar 0,860. 

3. Analisis konfirmatori, validitas dan 
reliabilitas variabel kepuasan kerja karyawan 
(Z) 

Konstruk variabel kepuasan kerja karyawan 
dibangun atas 11 (sebelas) indikator. Hasil analisis 
menunjukkan terdapat indikator dari variabel ini 
yang hasil confirmatory factor analysis tahap yang 
dilakukan diperoleh nilai kurang baik dan tidak 
memenuhi cut off, sehingga diperlukan uji validitas 
dan reliabilitas. Hasil komputasi kepuasan kerja 
karyawan berdasarkan kriteria goodness of fit dapat 
dilihat pada Tabel berikut ini: 

Tabel Komputasi kriteria Goodness of Fit 
Indices Variabel Kepuasan Kerja Karyawan 
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Setelah dilakukan uji validitas dan 
reliabilitas terhadap semua indikator yang terkait 
dengan kepuasan kerja karyawan, terdapat 8 
(delapan) indikator yang valid yakni Z1, Z2, Z4, Z5, 
Z6, Z7, Z9 dan Z10  dan 3 (tiga) indikator tidak valid 
yakni Z3, Z8 dan Z11 karena nilai loading factor 
(λ ) lebih kecil dari 0,5. Adapun hasil akhir uji 
validitas dan realibilitas komunikasi pemasaran 
dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel Hasil analisis validitas dan realibilitas 
variabel kepuasan kerja karyawan 

 

Berdasarkan data Tabel di atas, terlihat 
bahwa nilai goodness of fit  untuk semua kriteria 
telah terpenuhi sehingga model tersebut dikatakan 
fit. Sedangkan nilai uji validitas dan reliabilitas 
terhadap semua indikator memperlihatkan bahwa 
konstruk kepuasan kerja karyawan memiliki 
regression weight  yang signifikan dengan tingkat 
konsistensi internal (Cronbach Alpha) sebesar 0,917 
> 0,70 dan reliabilitas konstruk C-R sebesar 0,917 > 
0,70 yang berarti semua indikator yang membentuk 
konstruk ini dapat dinyatakan valid dengan tingkat 
konsistensi (reliabilitas) yang memadai. Dan diantara 
kelima indikator yang valid, indikator yang paling 

berpengaruh pada  kepuasan kerja karyawan adalah 
adalah Z9 dengan nilai loading factor sebesar 0,834. 

4. Analisis konfirmatori, validitas dan 
reliabilitas variabel  kinerja perusahaan(Y) 

Konstruk variabel laten kinerja perusahaan 
dibangun atas 4 (empat) indikator. Hasil analisis 
menunjukkan dbahwa semua indikator dari variabel 
ini telah memenuhi syarat hasil confirmatory factor 
analysis tahap awal yang dilakukan diperoleh nilai 
yang baik tetapi nilai Goodness of fit indices masih 
ada belum memenuhi cut off sehingga diperlukan uji 
validitas dan reliabilitas. Hasil komputasi kinerja 
perusahaan berdasarkan kriteria goodness of fit dapat 
dilihat pada Tabel berikut: 

 

Setelah dilakukan uji validitas dan 
reliabilitas terhadap semua indikator yang terkait 
dengan kinerja perusahaan,  indikatornya dinyatakan 
semua valid yakni Y1, Y2, Y3, dan Y4, karena nilai 
loading factor (λ ) lebih kecil dari 0,5. Adapun hasil 
akhir uji validitas dan realibilitas kinerja 
perusahaandapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel Hasil analisis validitas dan realibilitas variabel 
Kinerja Perusahaan 

 

Berdasarkan data Tabel di atas, terlihat 
bahwa nilai goodness of fit  untuk semua kriteria 
telah terpenuhi sehingga model tersebut dikatakan 
fit. Sedangkan nilai uji validitas dan reliabilitas 
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terhadap semua indikator memperlihatkan bahwa 
konstruk kinerja perusahaan memiliki regression 
weight  yang signifikan dengan tingkat konsistensi 
internal (Cronbach Alpha) sebesar 0,848 > 0,70 dan 
reliabilitas konstruk C-R sebesar 0,848 > 0,70 yang 
berarti semua indikator yang membentuk konstruk 
ini dapat dinyatakan valid dengan tingkat konsistensi 
(reliabilitas) yang memadai. Dan diantara keempat 
indikator yang valid, indikator yang paling 
berpengaruh pada kinerja perusahaan adalah Y3 
dengan nilai loading factor sebesar 0,925. 

D. Pengujian model keseluruhan (Overall Model) 

Pengujian model struktural terhadap semua 
variabel laten (construct) yang terdiri dari 
kepemimpinan dan motivasi kerja sebagai variabel 
exogenous, kepuasan kerja karyawan sebagai 
variabel intervening dan kinerja perusahaan sebagai 
variabel endogenous dependent dihubungkan dalam 
suatu model struktural. Pengujian terhadap model 
keseluruhan (Overal Model) dilakukan dengan 
menggunakan uji goodness of fit tahap awal. 

Dari hasil analisis tahap awal setelah 
dilakukan pengujian melalui uji validitas dan 
reabilitas terhadap seluruh variabel, menunjukkan 
bahwa nilai yang diperoleh sudah memenuhi cut-off  
dan sesuai dengan nilai goodness of fit atau kriteria 
ketepatan model sebagaimana terlihat pada Tabel 
berikut: 

 

Berdasarkan hasil pengujian. terlihat bahwa 
nilai goodness of fit untuk semua kriteria rata-rata 
terpenuhi sehingga model tersebut dinyatakan fit dan 
valid. Adapun nilai intercept dan parameter 
hubungan kausal variabel exogenous dan 
endogenous menurut model penelitian dapat dilihat 
pada Tabel berikut: 

Tabel Nilai Intercept dan Parameter 
hubungan kausal variable Exogenous dan 
Endogenous menurut model penelitian 

 

E. Analisis besarnya pengaruh antar variabel 

Berdasarkan model SEM yang sudah fit, 
maka dilakukan uji signifikansi hubungan fungsional 
antar variabel (Hair et al, 1998:613) Pengujian 
dilakukan secara parsial dengan nilai critical ratio 
(CR) atau probability (P) pada regressiom weights. 
Nilai critical ratio (CR) sama dengan nilai critical 
student (t-value) pada model regresi biasa (non 
struktural). Berdasarkan Tabel distribusi t (Walpole, 
1978:514) nilai critical value pada tingkat signifikan 
10% adalah 1,28, nilai critical value pada tingkat 
signifikan 5% adalah 1,65, dan nilai critical value 
pada tingkat signifikan 1% adalah 2,33. Hubungan 
antar variabel dikatakan berpengaruh secara 
signifikan jika nilai CR ≥  1,28 atau P ≤  0,10 pada 
tingkat signifikan 10%, CR ≥  1,65 atau P ≤  0,05 
pada tingkat signifikan 5% dan CR ≥  2,33 atau P ≤  
0,01 pada tingkat signifikan 1%. Adapun arah 
pengaruhnya (negatif atau positif) berdasarkan nilai 
loading factor (λ ) pada Standardized regression 
weights 

1. Besarnya Direct Effect 

Besarnya pengaruh langsung berdasarkan 
hasil analisis yang dilakukan, terlihat bahwa hasil 
estimasi nilai-nilai parameter pengaruh langsung 
antar variabel bebas dengan variabel terikat adalah 
seperti tampak pada Tabel berikut: 

Tabel Hasil estimasi parameter pengaruh 
langsung antar variabel berdasarkan model SEM 
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Keterangan: 

*   Signifikan pada taraf signifikansi 10% 

**  Signifikan pada taraf signikansi 5% 

*** Signifikan pada taraf signifikansi 1% 

ns  Tidak Signifikan 

  Hasil pengujian sebagaimana terlihat pada 
Tabel maka selanjutnya akan diuraikan pengaruh 
antar variabel berdasarkan model dan hasil penelitian 
sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 
yang dibuktikan dengan dengan nilai probability 
(0,000)  dan nilai t-hitung (8,964), dan hal tersebut 
juga sesuai dengan hipotesis penelitian. 

2. Motivasi kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 
yang dibuktikan dengan dengan nilai probability 
(0,037) dan nilai t-hitung, (2,090) dan hal tersebut 
juga sesuai dengan hipotesis penelitian. 

3. Kepemimpinan berpengaruh positif dan 
signifikan  terhadap kinerja karyawan yang 
dibuktikan dengan  nilai probability (0.019) dan 
nilai t-hitung (2,353), dan hal tersebut sesuai 
dengan hipotesis penelitian. 

4. Motivasi kerja berpengaruh positif dan 
signifikan  terhadap kinerja perusahaan yang 
dibuktikan dengan nilai probability (0,013) dan 
nilai  t-hitung (2,477), dan hal tersebut  dengan 
hipotesis penelitian. 

5. Kepuasan kerja karyawan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang 
dibuktikan dengan nilai probability (0,012) dan 
nilai t-hitung (2,517), dan hal tersebut juga sesuai 
dengan hipotesis penelitian. 

2. Besarnya Indirect Effect dan Total Effect 

 Pengaruh tidak langsung (indirect effect) 
maksudnya adalah pengaruh dari suatu variabel 
exogeneous terhadap variabel endogeneous 
dependent melalui variabel endogeneous 
entervening. Sedangkan total pengaruh (Total effect ) 
adalah hasil penjumlahan antara pengaruh langsung 
dan pengaruh tak langsung. Adapun besarnya 
indirect effect dan   total effect dapat dilihat pada 
Tabel berikut: 

Tabel Besar Indirect Effect dan Total Effect 

 

 Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel di 
atas, maka Indirect Effect antar variabel dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai pengaruh tidak langsung  kepemimpinan 
terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 0,000 

2. Nilai pengaruh tidak langsung motivasi kerja 
terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar  0,000 

3. Nilai pengaruh tidak langsung  kepemimpinan 
terhadap kinerja karyawan sebesar  0,273  

4. Nilai pengaruh tidak langsung motivasi kerja 
terhadap kinerja karyawan sebesar  0,042 

5. Nilai pengaruh tidak langsung kepuasan kerja 
karyawan terhadap kinerja karyawan sebesar  
0,000 

 Selanjutnya total effect antar variabel yang 
dihasilkan dalam model dan hasil penelitian seperti 
yang tertera dalam Tabel di atas dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
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1.  Nilai total pengaruh kepemimpinan terhadap 
kepuasan kerja karyawan sebesar 0,641 

2.  Nilai total pengaruh motivasi kerja terhadap 
kepuasan kerja karyawan sebesar  0,099 

3.  Nilai total pengaruh kepemimpinan terhadap 
kinerja karyawan sebesar 0,586    

4.  Nilai total pengaruh motivasi kerja terhadap 
kinerja karyawan sebesar  0,171 

5.  Nilai total pengaruh kepuasan kerja terhadap 
kinerja karyawan sebesar  0,425   

G.  Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kepuasan 
Kerja Karyawan  

 Secara teoritis kepuasan kerja merupakan 
penilaian, perasaan atau sikap seseorang atau 
karyawan terhadap pekerjaannya dan berhubungan 
dengan lingkungan kerja, jenis pekerjaan, 
kompensasi, hubungan antar teman kerja dan 
hubungan sosial ditempat kerja (Koesmono, 2005). 
Sedangkan kepemimpinan merupakan upaya 
mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi 
untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang 
dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang 
menyebabkan orang lain bertindak atau merespons 
dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan 
dinamis penting yang memotivasi dan 
mengkoordinasikan organisasi dalam rangka 
mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan 
rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan 
agar tujuan organisasi dapat tercapai adalah konsep 
kepemimpinan  menurut Durbin (2005). Pendapat 
tersebut memberi indikasi bahwa kepemimpinan 
yang baik akan sangat mempengaruhi kepuasan kerja 
karyawan.  

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis 
atas pengujian pengaruh kepemimpinan terhadap 
kepuasan kerja karyawan. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa nilai critical ratio (CR) 
dihasilkan adalah 8,964 > 2,33, nilai probability (P)= 
0.000 dan nilai Regresion weight sebesar 0,641  yang 
berarti bahwa kepemimpinan berpengaruh positif 
dan signifikan pada tingkat signifikansi 1%.  Dengan 
demikian hipotesis (H1) yang menyatakan 
kepemimpinan yang terdiri dari dimensi telling 

(kemampuan untuk memberitahu anggota apa yang 
harus mereka kerjakan), selling (kemampuan 
menjual/memberikan ide-ide kepada anggota), 
participating (kemampuan berpartisipasi dengan 
anggota) dan delegating (kemampuan 
mendelagasikan kepada anggota)   mempengaruhi 
kepuasan kerja karyawan terbukti benar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil 
penelitian ini memberikan gambaran bahwa 
kepemimpinan mempengaruhi kepuasan kerja 
karyawan, dengan kata lain bahwa telling, selling, 
participating dan delegating merupakan faktor yang 
berkonstribusi terhadap kepuasan kerja karyawan.  

Berdasarkan hasil pengukuran dari beberapa 
indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk 
kepemimpinan, menunjukkan bahwa indikator atasan 
selalu mengkomunikasikan dengan bawahan segala 
sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan dan 
atasan memberikan kepercayaan pada bawahan 
sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi 
tanggung jawabnya ternyata mempunyai nilai rata – 
rata yang cukup tinggi.  Hasil tersebut 
mengindikasikan bahwa salah satu indikator 
kepemimpinan yang mendorong kepuasan kerja 
karyawan adalah telling atau kemampuan untuk 
memberitahu anggota apa yang harus karyawan 
kerjakan.  

2. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kepuasan 
Kerja Karyawan  

Hasil temuan dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan dengan tingkat signifikansi 5%. Hal 
tersebut dapat dilihat dari hasil analisis atas 
pengujian pengaruh motivasi terhadap kepuasan 
kerja karyawan menunjukkan bahwa nilai critical 
ratio (CR) dihasilkan adalah 2,090 > 1,65 dengan 
nilai probability (P)= 0,037 dan nilai Regresion 
weight sebesar 0.099,  Dengan demikian hipotesis 
(H2) yang menyatakan motivasi kerja yang terdiri 
dari dimensi kebutuhan berprestasi, kebutuhan fisik, 
dan kebutuhan rasa aman mempengaruhi kepuasan 
kerja karywan terbukti benar . 

Berdasarkan hasil pengukuran dari beberapa 
indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk 
motivasi kerja, menunjukkan bahwa  indikator 
kebutuhan rasa aman memiliki nilai rata - rata 
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tertinggi. Ini menggambarkan bahwa para responden 
atau karyawan yang bekerja di divisi tambang PT 
Inco Sorowako  merasa aman atas jaminan 
pekerjaannya untuk hari tua di perusahaan tersebut. 

3. Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja 
Perusahaan. 

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang 
dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas 
yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 
kecakapan, pengalaman  dan kesungguhan serta 
waktu adalah konsep kinerja yang dikemukakan oleh 
Hasibuan dalam Suprihanto (2003). Hal tersebut 
dapat dilihat dari hasil analisis atas pengujian 
pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 
perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai 
critical ratio (CR) dihasilkan adalah 2,353 > 1,65, 
nilai probability (P)= 0,019 dan nilai Regresion 
weight sebesar 0,313  yang berarti bahwa 
kepemimpinan berpengaruh pengaruh positif dan 
signifikan pada tingkat signifikansi 5%.  Dengan 
demikian hipotesis (H3) yang menyatakan 
kepemimpinan yang terdiri dari dimensi telling 
(kemampuan untuk memberitahu anggota apa yang 
harus mereka kerjakan), selling (kemampuan 
menjual/memberikan ide-ide kepada anggota), 
participating (kemampuan berpartisipasi dengan 
anggota) dan delegating (kemampuan 
mendelagasikan kepada anggota)   mempengaruhi 
kinerja perusahaan terbukti benar.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat 
Robbins (1996), yang mengemukakan bahwa 
kepemimpinan  sebagai kemampuan untuk 
mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapainya 
tujuan. Pendapat lain yang mendukung penelitian ini 
adalah Yasin (2001) yang mengemukakan bahwa 
peran kepemimpinan dalam organisasi adalah 
sebagai motivator, pengatur visi, penganalisis dan 
penguasaan pekerjaan.  

Dari uraian di atas, maka hasil penelitian ini 
memberikan gambaran bahwa kepemimpinan 
mempengaruhi kinerja perusahaan, dengan kata lain 
bahwa telling, selling, participating dan delegating 
merupakan faktor yang berkorelasi dan 
berkonstribusi terhadap kinerja perusahaan. 

 

4. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja 
Perusahaan 

Hasil temuan dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap kinerja 
perusahaan dengan tingkat signifikansi 5%. Hal 
tersebut dapat dilihat dari hasil analisis atas 
pengujian pengaruh motivasi terhadap kinerja 
perusahaan  menunjukkan bahwa nilai critical ratio 
(CR) dihasilkan adalah 2,477 > 1,65 dengan nilai 
probability (P)= 0,013 dan nilai Regresion weight 
sebesar 0,129,  Dengan demikian hipotesis (H4) 
yang menyatakan motivasi kerja yang terdiri dari 
dimensi kebutuhan berprestasi, kebutuhan fisik, dan 
kebutuhan rasa aman mempengaruhi kinerja 
perusahaan terbukti benar. 

 Hasil penelitian ini sejalan  dengan pendapat 
yang dikemukakan oleh  As’ad dalam Suprihanto 
(2003:6) mengemukakan bahwa kinerja seseorang 
merupakan ukuran sejauh mana keberhasilan 
seseorang dalam melakukan tugas pekerjaannya. 
Ada 3 (tiga) faktor utama yang berpengaruh pada 
kinerja yaitu individu (kemampuan bekerja), usaha 
kerja atau motivasi (keinginan untuk bekerja), dan 
dukungan organisasional (kesempatan untuk 
bekerja).  

5. Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan terhadap 
Kinerja Karyawan 

Hasil temuan dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
kinerja perusahaan dengan tingkat signifikansi 5%. 
Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil analisis atas 
pengujian pengaruh kepuasan kerja karyawan 
terhadap kinerja perusahaan, menunjukkan bahwa 
nilai critical ratio (CR) dihasilkan adalah 2,517 > 
1,65 dengan nilai probability (P)= 0,012 dan nilai 
Regresion weight sebesar 0,425.  Dengan demikian 
hipotesis (H5) yang menyatakan kepuasan kerja 
karyawan  yang terdiri dari dimensi kompensasi, 
kondisi kerja, sistem administrasi dan kebijakan 
perusahaan serta kesempatan untuk berkembang 
mempengaruhi kinerja perusahaan terbukti benar . 

 Berdasarkan hasil pengukuran dari beberapa 
indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk 
kepuasan kerja, menunjukkan bahwa  indikator 
hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku 
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akan diberikan kepada semua karyawan atas 
kesalahan dalam menjalankan tugas memiliki nilai 
rata - rata tertinggi. Ini menggambarkan bahwa para 
responden atau karyawan yang bekerja di Divisi 
tambang PT. Inco Sorowako  menerima dengan baik 
sistem administrasi dan kebijakan yang berlaku di 
perusahaan. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 
penelitian yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka beberapa kesimpulan dapat 
dikemukakan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan. 

2. Motivasi kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan. 

3. Kepemimpinan berpengaruh positif dan 
signifikan  terhadap kinerja perusahaan. 

4. Motivasi kerja berpengaruh positif dan 
signifikan  terhadap kinerja perusahaan. 

5. Kepuasan kerja karyawan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja 
perusahaan. 

B. SARAN 

 Dengan mempertimbangkan berbagai 
temuan dalam pengumpulan data dan analisis hasil 
penelitian maka saran-saran yang perlu dikemukakan 
dalam penelitian ini adalah: 

1. Indikator yang memiliki nilai rata-rata paling 
rendah di variabel Kepemimpinan adalah X18 
(Atasan memberikan tugas kepada bawahan 
dengan sedikit perintah atau petunjuk), yang 
berarti bahwa indikator tersebut kurang 
berkorelasi dengan kepuasan kerja karyawan dan 
kinerja perusahaan. Sehubungan dengan hal 
tersebut disarankan bahwa pemberian tugas 
kepada bawahan sebaiknya diberikan lebih detail 
disertai dengan SOP (Standard Operation 

Procedure) atau manual terutama sekali untuk 
karyawan yang relatif masih baru. 

2. Pada Indikator kinerja perusahaan umumnya baik 
dan terlihat bahwa Y41 memiliki nilai rata-rata 
tertinggi. Ini menggambarkan bahwa perusahaan 
memiliki program pengembangan dan evaluasi 
yang baik terhadap karyawan yang mendukung 
kinerja perusahaan dan ini tetap dipertahankan.   
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