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The success of an organization is, in part, determined by the leadership of the organization. Selecting 

wlhe right leadership style is not an easy matter In fact, even though the leader has already tried to 

choose the right leadership style which is considered appropriate for employee's need and condition, 

each employee has their own perception about their leadere's leadership style. Employee s perception 

on leader's leadership style can establish employee's job satisfaction. This study was carried out in 

order tofind out employee's perception on the leadership of Korean manager related to job satisfaction 

of employee in PT Star Wig Ungaran. The research results show that: (I) In overall, it was obtained 

mean score employee's perception related to leadership style followed by Korean manager in PT Star 

Wig Ungaran of 2.93, which indicated that respondent were fairly agree with the leadership style 

followed by Korean manager in PT Star Wig Ungara; (2) In overall, is was obtained mean score of 

employee's job satisfaction level in PT Star Wig Ungaran of 3.20, which indicated that respondent 

were fairly agree with various conducive situations in work place, thus they could perform their work 

well; (3) There was strong and positive correlation between employee's perception about leadership 

style followed by the Korean manager ofPT Star Wig Ungaran and employee's job satisfaction with 

coe efficient value of 0.687. 

Keywords: perception on leadership style, job satisfaction 

Kesuksesan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan organisasi. Menyeleksi gaya 

kepemimpinan yang tepat bukanlah hal yang mudah. Pada kenyataanya, meskipun pemimpin telah 

mencoba memilih gaya kepemimpinan yang tepat yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi pegawai, setiap pegawai mempunyai persepsi sendiri tentang gaya kepemimpinan pemimpin 

mereka. Persepsi pegawai pada gaya kepemimpinan pemimpin mampu membangun kepuasan kerja 

pegawai. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi pegawai pada kepemimpinan manajer 

Korea sehubungan dengan kepuasan kerja pegawai di PT Star Wig Ungaran. Dalam mengumpulkan 

data, peneliti memakai sample dari 100 responden dengan menggunakan sampling penilaian. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara keseluruhan, hasilnya memenuhi nilai rata-rata persepsi 

pegawai sehubungan dengan gaya kepemimpinan yang dianut oleh manajer Korea di PT Star Wig 

Ungaran sebesar 2,93, yang menandakan bahwa responden setuju dengan gaya kepemimpinan yang 

dianut oleh manajer Korea di PT Star Wig Ungaran; (2) Secara keseluruhan, hasilnya memenuhi nilai 

rata-rata level kepuasan kerja pegawai di PT Star Wig Ungaran sebesar 3,20, yang mengindikasikan 

bahwa responden sangat setuju dengan situasi kondusif yang beragam di tempat kerja, oleh karena 

itu mereka dapat melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik; (3) Ada korelasi yang kuat dan positif 

antara persepsi pegawai tentang gaya kepemimpinan yang dianut oleh manajer Korea di PT Star Wig 

Ungaran dan kepuasan kerja pegawai dengan nilai koefisien sebesar 0,687. 

Kata kunci: persepsi pada gaya kepemimpinan, kepuasan kerja. 

PENDAHULUAN ah, 1980), sementara itu budaya diakui dapat 

mempengaruhi kebijakan sumber daya manusia 

Keberhasilanorganisasi sebagianbesarditentukan (Hofstede dalam Dessler, 2000). Atas dasar itu 

oleh kepemimpinan organisasi (Osborn et dapat dikatakan bahwa kepemimpinan seseorang 
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banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh budaya 

asalnya. Salah satu budaya yang menarik diamati 

dalam kaitan dengan organisasi adalah budaya 

Korea, karena saat ini ada banyak pihak yang 

ingin mengenali dan mempelajari cara bangsa 

Korea berhasil dalam ekonomi dan perdagangan. 

Salah satu kelebihan bagsa Korea adalah 

kemampuan mereka mengubah keadaan yang 

tidak menguntungkan menjadi menguntungkan 

(Seng, 2006). 

Kepemimpinan merupakan salah satu aspek 

dan bagian penting dari manajemen (Osborn 

et ah, 1980). Memilih gaya kepemimpinan 

yang tepat bukan hal mudah (Dongoran, 2006). 

Meskipun pemimpin telah berusaha memilih 

gaya kepemimpinan yang dianggap sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi karyawan, namun 

pada kenyataannya setiap karyawan memiliki 

pesepsi berbeda tentang gaya kepemimpinan 

pemimpinnya, yang pada akhimya dapat 

menentukan kepuasan keija karyawan (Luthans, 

2008; Robbins and Judges, 2009). 

PT Star Wig Ungaran di mana penelitian ini 

dilakukan adalah sebuah perusahaan yang 

memproduksi rambut palsu (wig). Produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan tersebut dipasarkan 

di luar negeri. PT Star Wig Ungaran ini dipimpin 

oleh manajer berkebangsaan Korea. 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah 

penelitian dirumuskan sebagai berikut: Persepsi 

karyawan terhadap gaya kepemimpinan manajer 

Korea dan hubungannya dengan kepuasan 

kerja karyawan pada PT Star Wig Ungaran. 

Masalah penelitian yang telah dikemukakan di 

atas selanjutnya dijabarkan ke dalam persoalan 

penelitian yang dirumuskan sebagai berikut: (1) 

Bagaimana persepsi karyawan terhadap gaya 

kepemimpinan manajer berkebangsaan Korea 

di PT Star Wig Ungaran? (2) Bagaimana tingkat 

kepuasan kerja karyawan PT Star Wig Ungaran? 

(3) Bagaimana hubungan antara persepsi 

karyawan terhadap gaya kepemimpinan manajer 

PT Star Wig Ungaran yang berkebangsaan Korea 

dengan kepuasan kerja karyawan? 

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah 

untukmengetahui: (i) persepsi karyawan terhadap 

gaya kepemimpinan manajer berkebangsaan 

Korea di PT Star Wig Ungaran; (ii) tingkat 

kepuasan keija karyawan PT Star Wig Ungaran; 

dan (iii) hubungan antara persepsi karyawan 

terhadap gaya kepemimpinan manajer PT Star 

Wig Ungaran yang berkebangsaan Korea dengan 

kepuasan kerja karyawan. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: (i) 

memberikan sumbangan teoritis tentang sumber 

daya manusia khususnya gaya kepemimpinan 

dan kepuasan kerja serta hubungan diantara 

kedua peubah {variable) tersebut yang dapat 

digunakan menjadi acuan lebih lanjut tentang 

topik yang sama di masa datang; dan (ii) 

memberi masukan bagi obyek yang diteliti 

tentang gaya kepemimpinan dan kepuasan 

kerja karyawan atas gaya kepemimpinan 

yang diterapkan, sebagai pertimbangan dalam 

penentuan kebijakan perusahaan terutama dalam 

hal gaya kepemimpinan yang tepat seperti 

yang diharapkan oleh karyawan sehingga dapat 

memberikan kepuasan kerja bagi karyawan. 

TELAAH TEORITIS 

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah persepsi terhadap gaya kepemimpinan 

dan kepuasan kerja. Untuk memahami dengan 

benar persepsi terhadap gaya kepemimpinan 

terlebih dahulu dijelaskan makna persepsi dan 

makna kepemimpinan. Terdapat sejumlah definisi 

tentang persepsi, diantaranya menyebut bahwa 

persepsi adalah hal-hal yang dilihat, dirasakan 

dan diyakini oleh seseorang, apa yang dianggap 

benar oleh yang bersangkutan dan kebenaran 

itu tidak dapat diganggu gugat (Trout, 1991). 

Definisi lain mengungkapkan bahwa persepsi 

sebagai proses dimana sensasi yang diterima 

oleh seseorang dipilah dan dipilih, kemudian 

diatur dan akhimya diinterpretasikan (Solomon, 

dalam Prasetijo dan Ihalauw, 2003). Persepsi 

juga diartikan sebagai suatu proses seorang 

individu memilih, memmuskan dan menafsirkan 

masukan-masukan informasi untuk menciptakan 

suatu gambaran yang bermakna tentang dunia 

(Kotler, 1991). Dengan demikian, persepsi dapat 

didefinisikan sebagai proses dimana seorang 

individu menerima rangsangan melalui panca 

indera dan menafsirkan rangsangan tersebut 

sehingga memiliki makna tertentu. 
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Kepemimpinan adalah kegiatan dalam 

mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras 

dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok 

(Terry, 1977), atau pengaruh antar pribadi 

yang teijadi pada suatu keadaan dan diarahkan 

melalui proses komunikasi ke arah tercapainya 

suatu tujuan ataupun tujuan-tujuan yang sudah 

ditetapkan. Definisi lain menyebut kepemimpinan 

sebagai upaya mempengaruhi orang lain agar 

ikut serta dalam mencapai tujuan umum (Koontz 

et ak, 2003). Dongoran (2004) mendefinisikan 

kepemimpinan sebagai "kemampuan mem- 

pengaruhi orang lain untuk melakukan dan 

mencapai apa yang diinginkan tanpa orang lain 

merasa terpaksa melakukannya" (p. 146). Dalam 

artikel yang sama, Dongoran (2004) mengutip 

sejumlah definisi kepemimpinan dari yang 

dikutip Yukl (2002), dan menyimpulkan bahwa 

"unsur penting dari kepemimpinan mencakup 

perilaku pemimpin, pengaruh, sejumlah 

bawahan, pengarahan, pada suatu situasi tertentu, 

merupakan proses, ada tujuan yang mau dicapai, 

dan ada usaha atau kegiatan yang dimaksudkan 

untuk mencapai tujuan tersebut" (p. 145). 

Gaya kepemimpinan diartikan sebagai pola 

tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti 

yang dipersepsikan oleh para pegawainya (Davis 

dalam Ruvendi, 2005). Gaya kepemimpinan 

dapat juga diartikan sebagai suatu cara pemimpin 

untuk mempengaruhi bawahannya yang 

dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku 

atau kepribadian (http://www.indofamily.net). 

Dengan demikian, definisi gaya kepemimpinan 

dalam tulisan ini adalah pola tindakan pemimpin 

secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan 

atau diacu oleh bawahan. 

Terdapat beberapa macam model gaya 

kepemimpinan, di antaranya studi kepemimpinan 

Ohio State University, Studi kepemimpinan 

Michigan, Managerial Grid, kepemimpinan 

situasional Hersey-Blanchard, House-Mitchell 

Path Goal Theory, kepemimpinan kontinjensi dari 

Fiedler, dan kepemimpinan Reddin. (Hughes et 

ak, 2002; Yukl, 2002; Dongoran, 2004). Beberapa 

dari berbagai model tersebut diuraikan berikut 

ini. 

Studi Michigan (Randolph, 1985; Yukl, 2002) 

mengidentifikasi pemimpin yang berorientasi 

pada pekerja yaitu pemimpin yang menekankan 

aspek hubungan atau pemimpin yang berorientasi 

pada produk yaitu pemimpin yang lebih 

memperhitungkan produksi dan aspek tehnik 

dari pekerjaan dan pekerja dianggap sebagai 

alat untuk melengkapi tujuan organisasi. Dalam 

managerial grid sebagai dikemukakan Blake dan 

Mouton, perhatian pemimpin berimbang atau 

cenderung lebih banyak pada tugas/produksi, 

atau pada orang/hubungan, sehingga terdapat 

lima tipe berbeda dari gaya kepemimpinan. 

Kelima gaya kepemimpinan tersebut adalah: 

(1) tidak bertanggung jawab, di mana pemimpin 

sedikit perhatian pada tugas/produksi dan pada 

orang/hubungan, (2) kebapakan {missionary 

type), di mana perhatian pemimpin pada orang/ 

hubungan sangat besar sementara perhatian 

pada tugas/produksi sedikit, (3) otokrat, di mana 

perhatian pemimpin sangat besar pada tugas/ 

produksi tetapi sedikit perhatian pada orang/ 

hubungan, (4) compromy, di mana perhatian 

pemimpin pada tugas/produksi dan pada orang/ 

hubungan berimbang namum belum penuh masih 

setengah-setengah, dan (5) executive type, di 

mana perhatian pemimpin penuh baik pada tugas/ 

produksi maupun pada orang/hubungan. 

Hersey-Blanchar (Hughes et ak, 2002) melibatkan 

kombinasi perilaku tugas dan perilaku hubungan. 

Perilaku tugas berarti pemimpin mengorganisir 

dan mendefinisikan peran anggota kelompok 

mencakup apa yang hams dilakukan dan 

kapan, di mana serta bagaimana tugas tersebut 

dilakukan. Perilaku hubungan berarti pemimpin 

menjaga hubungan pribadi antara dirinya dengan 

anggota kelompok melalui jalur komunikasi, 

memberi dukungan sosio-emosi atau kejutan 

psikologis dan membantu memfasilitasi bawahan. 

Sementara itu, menurut House-Mitchell (Hughes 

et ak, 2002) path goal theory dibedakan empat 

kepemimpinan yaitu direktif, mendukung 

{supportive), partisipatif dan kepemimpinan yang 

berorientasi pada prestasi. 

Efektifitas kepemimpinan kontinjensi menurut 

Fiedler ditentukan oleh kesesuaian gaya 

kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi 

(Hughes et ak, 2002). Situasi ditentukan oleh tiga 

elemen, yaitu hubungan pemimpin dengan yang 

dipimpin apakah baik atau buruk, kekuasaan yang 

dimiliki pemimpin apakah kuat atau lemah, dan 
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tugas yang dikeijakan apakah terstruktur/berpola 

atau tidak berpola. Berdasarkan tiga elemen 

penentu situasi keija tersebut terdapat delapan 

oktan situasi keija yang dihadapi pemimpin, 

yaitu: (1) hubungan baik, tugas berpola dan 

kedudukan pemimpin kuat (situasi paling 

nyaman atau favorable), (2) hubungan baik, 

tugas berpola tetapi kedudukan pemimpin lemah, 

(3) hubungan baik, tugas tidak berpola, dan 

kedudukan pemimpin kuat, (4) hubungan baik, 

tugas tidak berpola dan kedudukan pemimpin 

lemah, (5) hubungan tidak baik, tugas berpola 

dan kedudukan pemimpin kuat, (6) hubungan 

tidak baik, tugas berpola dan kedudukan 

pemimpin lemah, (7) hubungan tidak baik, tugas 

tidak berpola dan kedudukan pemimpin kuat, 

dan (8) hubungan tidak baik, tugas berpola dan 

kedudukan pemimpin lemah (situasi paling tidak 

nyaman atau unfavorable (Gibson et ah, 1989; 

Dongoran, 2004). Berdasarkan delapan situasi 

tersebut, kepemimpinan efektif bila berorientasi 

pada hubungan yang cukup menguntungkan atau 

agak tidak menguntungkan, di mana pemimpin 

disukai dan mempunyai sejumlah kekuasaan dan 

tugas bawahan agak kabur tidak berpola. Jika 

situasi sangat menguntungkan atau sangat tidak 

menguntungkan, pendekatan yang berorientasi 

tugas menghasilkan prestasi yang diharapkan 

(Gibson et ah, 1989; Gibson et.al, 2003; 

Dongoran, 2004). 

Menurut Reddin ada tiga pola dasar yang 

digunakan menentukan perilaku kepemimpinan 

yaitu orientasi tugas {task), orientasi pada 

hubungan keija {relationship) dan orientasi pada 

hasil {effectiveness). Berdasarkan tiga orientasi 

ini ditemukan delapan gaya kepemimpinan yaitu 

deserter, bureaucrat, missionary, developer, 

autocrat, benevolent autocrat, compromiser dan 

executive (Wahjosumidjo, 1984). 

Gaya kepemimpinan mana yang akan diterapkan 

tergantung pada yang paling baik dan efektif 

menurut pemimpin. Namun dalam tulisan ini 

yang dilihat adalah persepsi karyawan atas gaya 

kepemimpinan yang diterapkan pemimpin. 

Sejalan dengan itu, dan berdasarkan pengertian 

persepsi dan pengertian gaya kepemimpinan 

sebagaimana diutarakan di atas, maka persepsi 

terhadap gaya kepemimpinan diartikan sebagai 

proses dimana seorang individu yaitu karyawan 

menerima rangsangan melalui panca indera 

dan menafsirkan rangsangan tersebut sehingga 

memberi makna tertentu berkaitan dengan 

pola tindakan pemimpin secara keseluruhan 

sebagaimana diacu yang bersangkutan sebagai 

bawahan. 

Kepuasan kerja hanyalah salah satu unsur 

sikap kerja (Dongoran, 2006), karena sikap 

kerja terdiri dari kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional (Luthans, 1998; Gibson et 

ah, 1997) serta keterlibatan kerja (Robbins, 2001; 

Wood et al, 1998). Terdapat sejumlah definisi 

tentang kepuasan kerja, diantaranya disebutkan 

bahwa kepuasan keija adalah emosi positif atau 

perasaan senang, sebagai hasil dari penilaian 

seorang karyawan terhadap faktor pekerjaan 

atau pengalaman-pengalaman keijanya (Locke, 

dalam Berry, 1998). Definisi ini sejalan dengan 

Wood et al (1998) yang menyatakan bahwa 

kepuasan kerja sebagai "derajad terhadap mana 

seseorang menganggap positif atau negatif 

tentang pekeijaannya" (p. 146). Robbins (2001) 

menyebut kepuasan keija sebagai "perbedaan 

antara jumlah imbalan yang diterima pekerja 

dengan jumlah yang mereka yakini seharusnya 

mereka terima" (p. 21). 

Definisi lain menyebut bahwa kepuasan kerja 

adalah suasana psikologis tentang perasaan 

menyenangkanatautidakmenyenangkan terhadap 

pekeijaan mereka (Davis, 1985 dalam Ruvendi, 

2005). Kepuasan kerja juga diartikan sebagai 

bangunan unidimensional, dimana seseorang 

memiliki kepuasan umum atau ketidakpuasan 

dengan pekeijaannya (Porter dan Lawler dalam 

Bavendam, 2000). Sementara itu, As'ad (1995) 

menyebut kepuasan kerja berhubungan erat 

dengan sikap karyawan terhadap pekerjaan 

sendiri, situasi kerja, dan kerjasama antara 

pimpinan dengan sesama karyawan. 

Berdasarkan berbagai definisi kepuasan kerja 

tersebut maka dalam tulisan ini kepuasan kerja 

didefinisikan sebagai keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan yang 

dirasakan para karyawan berkenaan dengan 

atasan atau pimpinan mereka. 



Ayu Dewi Halim, Johnson Dongoran, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol XVI No. 1 September 2011, 45-56 49 

HUBUNGAN PERSEPSI TERHADAP 

GAYA KEPEMIMPINAN DAN KEPUASAN 

KERJA 

Salah satu faktor penyebab ketidakpuasan kerja 

ialah sifat penyelia yang tidak mau mendengar 

keluhan dan pandangan pekerja dan tidak mau 

membantu apabila diperlukan (Pinder, 1992). Hal 

ini dibuktikan Blakely (1993) di mana pekerja 

yang menerima penghargaan dari penyelia yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian 

mereka sendiri akan lebih puas, akan tetapi 

penyeliaan yang terlalu ketat akan menyebabkan 

tingkat kepuasan yang rendah. Sejalan dengan 

ini, Judge dan Locke (1993) menegaskan bahwa 

gaya kepemimpinan merupakan salah satu 

faktor penentu kepuasan kerja. Jenkins (dalam 

Tondok dan Andarika, 2004) mengungkapkan 

bahwa keluarnya karyawan lebih banyak 

disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kondisi 

kerja karena karyawan merasa pimpinan tidak 

memberi kepercayaan kepada karyawan, tidak 

ada keterlibatan karyawan dalam pembuatan 

keputusan, pemimpin berlaku tidak objektif dan 

tidakjujurpadakaryawan. Pandanganini didukung 

oleh Nanus (1992) yang mengemukakan bahwa 

alasan utama karyawan meninggalkan organisasi 

adalah karena pemimpin gagal memahami 

karyawan dan pemimpin tidak memperhatikan 

kebutuhan-kebutuhan karyawan. 

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang kuat dan signifikan antara 

persepsi terhadap gaya kepemimpinan dan 

kepuasan kerja. Suwar (2008) menemukan 

hubungan yang positif antara persepsi guru 

terhadap kepemimpinan kepala sekolah dengan 

kepuasan kerja guru dengan korelasi 0,524. 

Fadhil (2005) menemukan hubungan yang 

sangat signifikan antara persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan dengan kepuasan kerja dengan 

nilai korelasi sebesar 0,583. Ruvendi (2005) juga 

menemukan hal yang sama bagi pegawai yang 

diperlihatkan nilai korelasi parsial sebesar 0,549. 

Hal yang sama ditemukan oleh Tondok, Sampe 

dan Andarika (2004), di mana terdapat korelasi 

positif dan sangat signifikan antara persepsi 

gaya kepemimpinan transformasional dengan 

kepuasan keija, dengan nilai korelasi sebesar 

0,835. Berdasarkan berbagai pendapat dan hasil 

temuan penelitian tersebut dirumuskan hipotesa 

penelitian sebagai berikut: "Terdapat hubungan 

antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan 

dengan kepuasan keija di dalam organisasi" 

MODEL PENELITIAN 

Berdasarkan uraian dan perumusan hipotesa di 

atas, maka hubungan antara persepsi terhadap 

gaya kepemimpinan dengan kepuasan kerja dapat 

digambarkan secara sederhana dalam satu model 

penelitian sebagai berikut: 

 *- Y 

Keterangan: 

X = Persepsi tentang gaya kepemimpinan 

Y = Kepuasan kerja karyawan 

METODE PENELITIAN 

Data dalam penelitian ini berupa data primer 

meliputi: gambaran umum responden, persepsi 

karyawan tentang gaya kepemimpinan manajer 

berkebangsaan Korea pada PT Star Wig Ungaran 

dan kepuasan kerja karyawan PT Star Wig 

Ungaran. Data diperoleh dari karyawan PT Star 

Wig Ungaran yang terpilih sebagai responden. 

Data dikumpulkan dengan menggunakan 

kuesioner terstruktur {structured questionnaire) 

berkaitan dengan persepsi karyawan tentang gaya 

kepemimpinan dan kepuasan kerja karyawan. 

Yang menjadi populasi penelitian adalah 

keseluruhan karyawan PT Star Wig Ungaran 

yang berjumlah 765 orang. Sampel sebanyak 

100 karyawan dipilih dengan menggunakan 

non probability sampling, yakni dengan teknik 

judgment sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel dimana peneliti berdasarkan kriteria 

tertentu memilih sampel yang diharapkan 

memiliki informasi yang akurat tentang topik 

penelitian, yakni karyawan secara struktural 

berupa staff atau karyawan operasional pada 

masing-masing divisi, tidak termasuk kepala 

divisi atau manager. Dari 100 kuesioner yang 

dibagikan hanya 94 kuesioner yang diisi lengkap 

dan dapat digunakan lebih lanjut untuk dianalisis. 

Persepsi tentang gaya kepemimpinan dan 

kepuasan kerja karyawan diukur pada aras 

pengukuran ordinal. Secara lebih rinci, untuk 



50 Ayu Dewi Halim, Johnson Dongoran, Jurnal Ekonomi clan Bisnis VolXVI Nomor 1, September 2011, 45-56 

memperoleh data tentang persepsi terhadap 

gaya kepemimpinan digunakan 18 pernyataan 

indikator empiris dengan lima pilihan jawaban 

sesuai skala Likert. Hal yang sama dengan 

kepuasan kerja, di mana digunakan 17 item 

pernyataan indikator empiris dengan lima skala 

Likert, di mana 1 berarti sangat tidak puas dan 5 

berarti sangat puas dan 3 berarti cukup puas. 

Adapun patokan untuk menilai 

hubungan antara dua variabel adalah 

2000): 

0.00-0.20 = tidak ada kor el asi 

0.21 - 0.40 = korelasi lemah 

0.41 - 0.60 = korelasi sedang 

0.61 - 0.80 = korelasi kuat 

0.81-1.00 = korelasi sangat kuat 

kekuatan 

(Ihalauw, 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari: (1) Analisis statistik deskriptif 

meliputi distribusi frekwensi dan perhitungan 

prosentase untuk mengetahui persepsi karyawan 

terhadap gaya kepemimpinan manajer ber- 

kebangsaan Korea di PT Star Wig Ungaran 

serta tingkat kepuasan kerja karyawan PT Star 

Wig Ungaran; dan (2) Analisis korelasi untuk 

mengetahui hubungan antara persepsi karyawan 

terhadap gaya kepemimpinan manajer PT Star 

Wig Ungaran yang berkebangsaan Korea dengan 

kepuasan kerja karyawan. 

Sebelum dilakukan analisis korelasi terlebih 

dahulu dilakukan uj i normalitas untuk mengetahui 

distribusi dari masing-masing variabel. Jika 

data terdistribusi normal, maka pengujian 

korelasi menggunakan uji korelasi Pearson, 

sedangkan jika data tidak terdistribusi normal 

maka pengujian korelasi akan menggunakan uji 

korelasi Spearman (Jogiyanto, 2005). 

Hipotesis statistik penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

HO: bl = 0;tidak terdapat hubungan antara 

persepsi tentang gaya kepemimpinan 

manajer PT Star Wig Ungaran ber- 

kebangsaan Korea dengan kepuasan 

keija karyawan 
H I: b l 7 0; terdapat hubungan antara persepsi 

tentang gaya kepemim-pinan manaj er 

PT Star Wig Ungaran berkebangsaan 

Korea dengan kepuasan kerja 

karyawan 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut: 

HO diterima apabila angka signifikansi 

(Asymp. Sig) > 0.05 dan 

HO ditolak apabila angka signifikansi 

(Asymp. Sig) < 0.05 

HASIL PENELITIAN 

Gambaran Responden 

Sebanyak 94 responden dari 100 responden 

memenuhi kriteria sebagai sampel dan diminta 

mengisi daftar pertanyaan atau kuisioner 

penelitian dengan lengkap dan memenuhi 

persyaratan penelitian. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa responden karyawan 

PT Star Wig Ungaran didominasi oleh wanita 

yaitu sebanyak 69 orang (73,4%), sedangkan 

sisanya sebanyak 25 orang (26,6%) adalah 

pria. Berdasarkan usia, responden didominasi 

karyawan kategori usia kurang dari 30 tahun 

yaitu sebanyak 61 orang (64,9%), menyusul usia 

antar 30 hingga 40 tahun (19,1%) dan di atas 

40 tahun (16%). Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar karyawan PT Star Wig Ungaran 

masih tergolong muda dan produktif bekeija. 

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, 

responden didominasi oleh karyawan yang 

mempunyaitingkatpendidikan terakhir SMAyaitu 

sebanyak 49 orang (52,1%), lulusan Perguruan 

Tinggi (26,7%), dan lulusan SD dan lulusan 

SMP masing-masing 10,6%. Ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar karyawan PT Star Wig 

Ungaran telah mengenyam pendidikan hingga 

tingkat menengah. Berdasarkan pendapatan per 

bulan, responden didominasi karyawan yang 

mempunyai pendapatan per bulan kurang dari 

Rp. 1.000.000 yaitu sebanyak 49 orang (52,2%), 

baru disusul karyawan berpenghasilan bulanan 

antara Rp. 1 juta hingga Rp. 2 juta (37,2%), dan 

hanya 10,6% responden berpenghasilan lebih 

dari Rp.2 juta setiap bulan. Ada kecenderungan 

bahwa besar kecilnya pendapatan per bulan 

bisa ditentukan dari lama mereka bekerja di PT 

Star Wig Ungaran. Berdasarkan lama bekeija, 

responden didominasi oleh mereka yang bekerja 

di PT Star Wig Ungaran kurang dari 5 tahun yaitu 

sebanyak 60 orang (63,8%), dan yang bekerja 
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antara 5 hingga 10 tahun sebesar 26,6% dan 

yang bekeija lebih dari 10 tahun hanya 9,6% dari 

responden. 

Persepsi Karyawan terhadap Gaya 

Kepemimpinan Manajer Berkebangsaan 

Korea di PT Star Wig Ungaran 

Untuk mengetahui bagaimana persepsi karyawan 

terkait dengan gaya kepemimpinan yang dianut 

oleh manajer berkebangsaan Korea, maka kepada 

sejumlah karyawan yang menjadi responden telah 

diminta untuk memberikan penilaian. Adapun 

hasilnya ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1 memperlihatkanbahwadari delapanbelas 

pernyataan mengenai persepsi karyawan terkait 

dengan gaya kepemimpinan yang dianut oleh 

manajer berkebangsaan Korea di PT Star Wig 

Ungaran, nilai rata-rata skor tertinggi tampak 

Tabel 1 Persepsi Karyawan terhadap Gaya Kepemimpinan Manajer Berkebangsaan Korea 

di PT Star Wig Ungaran 

Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

Total Skor Rata-rata Kategori 
TS CS S SS 

a. Pimpinan mempunyai 
sikap yang menyenangkan 

8 21 40 5 284 3.02 Cukup 

b. Pimpinan mempunyai 
sikap yang bersahabat 

20 24 27 10 283 3.01 Cukup 

c. Pimpinan suka menerima 
masukan dari karyawan 

18 20 34 10 294 3.13 Cukup 

d. Pimpinan bersikap santai 16 32 24 7 274 2.91 Cukup 

e. Pimpinan tidak menjaga 
jarak dengan karyawan 

32 32 19 0 247 2.63 Cukup 

f. Pimpinan bersikap hangat 
terhadap karyawan 

26 40 8 9 260 2.77 Cukup 

g. Pimpinan mendukung apa 
yang dilakukan karyawan 

25 22 36 4 287 3.05 Cukup 

h. Pimpinan berkepribadian 
yang menarik 

18 28 22 8 266 2.83 Cukup 

i. Pimpinan mempunyai 
hubungan yang harmonis 
dengan karyawan 

28 23 32 4 280 2.98 Cukup 

j. Pimpinan selalu menun- 
jukkan keceriaan 

16 26 26 4 256 2.72 Cukup 

k. Pimpinan selalu terbuka 
dengan karyawan 

29 27 21 4 256 2.72 Cukup 

1. Pimpinan mempunyai 
kesetiaan terhadap pemsa- 
haan 

12 18 40 9 298 3.17 Cukup 

m. Pimpinan bisa dipercaya 6 19 38 15 312 3.32 Cukup 

n. Pimpinan mempunyai 
kepedulian yang tinggi 
pada karyawan 

17 29 35 1 278 2.96 Cukup 

o. Pimpinan bersikap baik 17 31 31 4 282 3 Cukup 

p. Pimpinan memiliki keco- 
cokan dengan karyawan 

18 40 19 3 261 2.78 Cukup 

q. Pimpinan bersikap tulus 18 36 28 2 276 2.94 Cukup 

r. Pimpinan selalu murah 
hati 

13 40 25 1 266 2.83 Cukup 

Total 52.77 - 

Rata-rata 2.93 Cukup 
Sumber : Data Primer (2009) 
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pada pemyataan "Pimpinan bisa dipercaya" yaitu 

sebesar 3,32 yang berarti bahwa responden cukup 

setuju dengan pemyataan tersebut. Nilai rata-rata 

skor terendah tampak pada pemyataan "Pimpinan 

tidak menjaga jarak dengan karyawan" yaitu 

sebesar 2,63 yang berarti bahwa responden cukup 

setuju dengan pemyataan tersebut. 

Secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata 

skor persepsi karyawan terkait dengan gaya 

kepemimpinan yang dianut oleh manajer 

berkebangsaan Korea di PT Star Wig Ungaran 

adalah sebesar 2,93 yang menunjukkan bahwa 

responden cukup setuju dengan model gaya 

kepemimpinan yang dianut oleh manajer 

berkebangsaan Korea di PT Star Wig Ungaran. 

Kepuasan Kerja Karyawan PT Star Wig 

Ungaran 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja 

karyawan PT Star Wig Ungaran, maka kepada 

sejumlah karyawan yang menjadi responden 

telah diminta untuk memberikan penilaian. 

Adapun hasil analisisnya ditampilkan pada 

Tabel 2. Dalam Tabel tersebut tampak bahwa 

dari tujuh belas pemyataan mengenai tingkat 

kepuasan kerja karyawan PT Star Wig Ungaran, 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata skor tertinggi 

tampak pada pemyataan "Ruang keija karyawan 

tampak bersih" yaitu 3,59 yang berarti bahwa 

responden setuju dengan pemyataan tersebut. 

Nilai rata-rata skor terendah tampak pada 

pemyataan "Karyawan mendapatkan gaji yang 

Tabel 2 Kepuasan Kerja Karyawan PT Star Wig Ungaran 

Pemyataan 
Pilihan Jawaban 

Total Skor Rata-rata Kategori 
STS TS CS S SS 

a. Pimpinan mempunyai si- 
kap yang menyenangkan 

20 8 21 40 5 284 3.02 Cukup 

b. Pimpinan mempunyai 
sikap yang bersahabat 

13 20 24 27 10 283 3.01 Cukup 

e. Pimpinan suka meneri- 
ma masukan dari kary- 
awan 

12 18 20 34 10 294 3.13 Cukup 

d. Pimpinan bersikap santai 15 16 32 24 7 274 2.91 Cukup 

e. Pimpinan tidak menjaga 
jarak dengan karyawan 

11 32 32 19 0 247 2.63 Cukup 

f. Pimpinan bersikap 
hangat terhadap kary- 
awan 

11 26 40 8 9 260 2.77 Cukup 

g. Pimpinan mendukung 
apa yang dilakukan 
karyawan 

7 25 22 36 4 287 3.05 Cukup 

h. Pimpinan berkepriba- 
dian yang menarik 

18 18 28 22 8 266 2.83 Cukup 

i. Pimpinan mempunyai 
hubungan yang harmo- 
nis dengan karyawan 

7 28 23 32 4 280 2.98 Cukup 

j. Pimpinan selalu menun- 
jukkan keeeriaan 

22 16 26 26 4 256 2.72 Cukup 

k. Pimpinan selalu terbuka 
dengan karyawan 

13 29 27 21 4 256 2.72 Cukup 

1. Pimpinan mempunyai 
kesetiaan terhadap pem- 
sahaan 

15 12 18 40 9 298 3.17 Cukup 

m. Pimpinan bisa dipercaya 16 6 19 38 15 312 3.32 Cukup 

n. Pimpinan mempunyai 
kepedulian yang tinggi 
pada karyawan 

12 17 29 35 1 278 2.96 Cukup 
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o. Pimpinan bersikap baik 11 17 31 31 4 282 3 Cukup 

p. Pimpinan memiliki 
kecocokan dengan kary- 
awan 

14 18 40 19 3 261 2.78 Cukup 

q. Pimpinan bersikap tnlus 10 18 36 28 2 276 2.94 Cukup 

r. Pimpinan selalu murah 
hati 

15 13 40 25 1 266 2.83 Cukup 

52.77 - 

2.93 Cukup 
Sumber : Data Primer (2009) 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan" 

yaitu 2,76 yang berarti bahwa responden cukup 

setuju dengan pernyataan tersebut. 

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan 

diperoleh nilai rata-rata skor tingkat kepuasan 

kerja karyawan PT Star Wig Ungaran sebesar 

3,20 yang menunjukkan bahwa responden cukup 

setuju dengan berbagai situasi yang kondusif di 

tempat kerja sehingga mereka dapat menjalankan 

pekeijaannya dengan baik. 

Hubungan Persepsi Karyawan terhadap 

Gaya Kepemimpinan Manajer PT Star Wig 

Ungaran berkebangsaan Korea dengan 

Kepuasan Kerja Karyawan 

Pengujian hubungan antara persepsi karyawan 

terhadap gaya kepemimpinan manajer PT Star 

Wig Ungaran berkebangsaan Korea dengan 

kepuasan keija karyawan menggunakan uji 

korelasi jenjang Spearman karena data tidak 

terdistribusi normal. Hasil analisis korelasi 

jenjang Spearman ke dua peubah menunujukkan 

nilai korelasi 0,687 dengan tingkat {level) 

signifikansi 0,00 < 0,05, yang berarti bahwa 

ada hubungan yang signifikan diantara persepsi 

karyawan terhadap gaya kepemimpinan manajer 

PT Star Wig Ungaran berkebangsaan Korea 

dengan kepuasan kerja karyawan. 

Mengacu pada patokan penilaian kekuatan 

hubungan antara dua variabel menurut Ihalauw 

(2000), nilai koefisien korelasi sebesar 0,687 

tersebut berada pada kategori kuat. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa terdapat 

hubungan yang kuat dan positif diantara persepsi 

karyawan terhadap gaya kepemimpinan manajer 

PT Star Wig Ungaran berkebangsaan Korea 

dengan kepuasan kerja karyawan. 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

PENELITIAN 

Beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari 

hasil penelitian adalah: (1) Secara keseluruhan 

diperoleh nilai rata-rata skor persepsi karyawan 

terkait dengan gaya kepemimpinan yang dianut 

oleh manajer berkebangsaan Korea di PT Star Wig 

Ungaran adalah sebesar 2,93 yang menunjukkan 

bahwa responden cukup setuju dengan model 

gaya kepemimpinan yang dianut oleh manajer 

ber-kebangsaan Korea di PT Star Wig Ungaran; 

(2). Secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata 

skor tingkat kepuasan kerja karyawan PT Star 

Wig Ungaran sebesar 3,20 yang menunjukkan 

bahwa responden cukup setuju dengan berbagai 

situasi yang kondusif di tempat keija sehingga 

mereka dapat menjalankan pekerjaannya dengan 

baik; dan (3) Terdapat hubungan yang kuat dan 

positif diantara persepsi karyawan terhadap gaya 

kepemimpinan manajer PT Star Wig Ungaran 

yang berkebangsaan Korea dengan kepuasan 

kerja karyawan dengan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,687. 

Adapun implikasi penelitian dapat diringkaskan 

sebagai berikut: (1) hubungan yang kuat antara 

persepsi terhadap gaya kepemimpinan dan 

kepuasan keija mendukung berbagai temuan 

penelitian serupa dan pernyataan teoritis tentang 

hal ini (Pinder, 1992; Blakely, 1993; Judge 

dan Locke, 1993; Jenkins dalam Tondok dan 

Andarika, 2004; Nanus, 1992; Suwar, 2008; 

Fadhil, 2005; Ruvendi, 2005; dan Tondok, Sampe 

dan Andarika, 2004); dan (2) Terdapat pandangan 

di kalangan karyawan bahwa pemimpin 

berkebangsaan Korea di PT Star Wig Ungaran 

sangat mengutamakan pencapaian target produksi 

sehingga kadang manajer berkebangsaan Korea 

ini kurang memperhatikan hubungan dengan 
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karyawan. Karena itu, perlu dipertimbangkan 

menggabungkan gaya kepemimpinan yang 

berorientasi tugas dan berorientasi hubungan 

sebagaimana model kontinjensi dari Fiedler 

(Yukl, 2002, Hughes, Ginnett and Curphy, 2002). 

KETERBATASAN PENELITIAN DAN 

PENELITIAN MENDATANG 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, di 

mana dalam penelitian ini tidak diminta pendapat 

manajer berkebangsaan Korea di PT Star Wig 

Ungaran tentang gaya kepemimpinan yang 

diterapkan. Selain itu, dalam penelitian ini hanya 

dipertimbangkan satu peubah yang dianggap 

mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja 

yaitu persepsi terhadap gaya kepemimpinan, 

yang tentunya masih terdapat peubah lain yang 

relevan mempunyai hubungan dengan kepuasan 

kerja. 

Untuk penelitian mendatang sebaiknya 

melibatkan pimpinan perusahaan dalam 

penelitian untuk memperoleh informasi tentang 

gaya kepemimpinan yang diterapkan dan 

berbagai pertimbangan dalam memilih gaya 

kepemimpinan yang digunakan. Selain itu, 

perlu mempertimbangkan peran peubah lain 

selain persepsi tentang gaya kepemimpinan, 

yang dipandang mempunyai hubungan dengan 

kepuasan kerja, seperti misalnya sikap terhadap 

pekeijaan, jaminan sosial, peralatan kerja, 

kesesuaian pekerjaan dengan keterampillan dan 

pengetahuan yang dimiliki, motivasi kerja dan 

peubah penentu kepuasan kerja lainnya. Dengan 

demikian dapat diusulkan topik penelitian 

mendatang sebagai berikut: "Hubungan sikap 

terhadap pekerjaan, jaminan sosial, peralatan 

kerja, kesesuaian pekeijaan dengan keterampilan 

dan pengetahuan serta motivasi kerja dengan 

kepuasan kerja". 
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