
1

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF,
KOMPENSASI, DAN MOTIVASI  TERHADAP KINERJA

KARYAWAN DI SEKOLAH TINGGI DAN POLITEKNIK CAHAYA
SURYA KEDIRI
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara
parsial dan simultan gaya kepemimpinan partisipatif (X1), kompensasi (X2) dan motivasi
(X3) terhadap kinerja karyawan (Y) di Sekolah Tinggi dan Politeknik Cahaya Surya Kediri.

Hasil uji kualitas data menunjukkan bahwa data memenuhi kriteria reliabel dan
valid, hal ini ditujukkan dengan nilai cronbach alpha untuk semua variabel adalah 0,748
dan nilai ini lebih besar dari 0,60 maka semua variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.
Hasil uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner,
nilai r hitung didapat dari perhitungan SPSS pada nilai corrected item-total correlation.

Hasil uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software
SPSS V.16  menunjukkan bahwa : (1). Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan di Sekolah Tinggi dan Politeknik Cahaya Surya Kediri, ini terlihat dari
koefisien sebesar 0,062 dan nilai thitung -1,296 dengan probabilitas sig t 0,006 < α 5 %. (H1
Diterima). (2). Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di Sekolah
Tinggi dan Politeknik Cahaya Surya Kediri, ini terlihat dari koefisien sebesar 0,117 dan
nilai thitung -3,639 dengan probabilitas sig t 0,001 < α 5 %. (H2 Diterima). (3). Motivasi
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di Sekolah Tinggi dan Politeknik
Cahaya Surya Kediri, ini terlihat dari koefisien sebesar 0,085 dan nilai thitung 1,783 dengan
probabilitas sig t 0,040 <  α 5 %. (H3 Diterima). (4). Gaya kepemimpinan partisipatif,
kompensasi dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan di Sekolah Tinggi dan Politeknik Cahaya Surya Kediri, ini terlihat dari nilai
Fhitung 59,780 dengan probabilitas sig F 0,000 <  α 5 %.(H4 Diterima)

Kata Kunci:
simultan gaya kepemimpinan partisipatif, kompensasi dan motivasi terhadap

kinerja karyawan.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang sangat
krusial dalam mekanisme perusahaan
adalah masalah karyawan dan kinerjanya.
Banyaknya kajian yang menyoroti kinerja
karyawan menunjukkan bahwa masalah-
masalah yang terkait dengan kinerja
karyawan perlu mendapat perhatian yang
serius. Karyawan mempunyai kekuatan-

kekuatan yang senantiasa melahirkan
konsekuensi-konsekuensi behavioral
(tingkah laku). Posisi karyawan sebagai
jantung sebuah organisasi, dimana seluruh
kegiatan karyawan dipandang sebagai fac-
tor penentu bagi tercapainya tujuan
perusahaan. (Hidayat, 2007; 49).

Realitas yang terjadi di masyarakat
menunjukkan bahwa, banyak organisasi
atau lembaga yang gulung tikar dan
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melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) ,salah satu sebabnya karena
rendahnya kinerja sumber daya
manusianya. Masalah yang timbul adalah
faktor-faktor apakah yang mempengaruhi
rendahnya kinerja sumber daya manusia
dalam organisasi. Rendahnya kinerja
karyawan berhubungan dengan
kepemimpinan, kompensasi, kepuasan
kerja, disiplin kerja, dan motivasi.

Sumber Daya Manusia merupakan aset
dan faktor produksi yang sangat
menentukan bagi kelangsungan organisasi
yang harus dimanfaatkan dan
dikembangkan melalui pendidikan,
pelatihan, komunikasi dan hubungan antar
manusia dalam kaitannya denagan fungsi
manajemen adalah pemberian motivasi.

Motivasi adalah suatu cara atau teknik
tertentu untuk memberikan dorongan baik
yang tumbuh dalam diri sendiri (intrinsik)
atau motivasi diri seperti kesadaran,
keikhlasan, dan kemauan maupun yang
bersumber dari lingkungan luar diri
(ekstrinsik) seperti dorongan keluarga, sta-
tus dan pendapatan kepada seseorang
maupun kelompok.

Dikemukakan oleh Danim Sudarman
(2004;15), motivasi sebagai kekuatan yang
muncul dari dalam diri individu untuk
mencapai tujuan atau keuntungan tertentu
dilingkungan dunia kerja atau pelataran
kehidupan pada umumnya. Menurut
Winardi (2001;3), motivasi merupakan
sebuah determinan penting bagi kinerja in-
dividual.

Berdasarkan beberapa pendapatan
diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi
merupakan kekuatan yang muncul dalam
diri individu untuk mencapai tujuan dan
merupakan determinan bagi kinerja indi-
vidual serta motivasi dapat dipergunakan
dalam berbagai macam sasaran seperti
pengembangan potensi diri, sikap soial, cara
pandang atau pola pikir, pengembangan

organisasi aktualisasi diri. Pemberian
motivasi kepada karyawan pada dasarnya
untuk menumbuhkan kesadaran dan
tanggung jawab, menumbuhkan inovasi,
kebanggan diri, produktivitas, efiensi kerja,
dan kepuasan kerja.

Kepuasan kerja menjadi faktor yang
penting untuk diteliti karena kepuasan dapat
menjadi faktor yang positif jika
dikondisikan secara positif pula baik oleh
dirinya sendiri maupun orang lain
(pemimpin). Kepuasan kerja adalah suatu
perasaan yang menyenangkan atau positif
yang merupakan satu penilaian atas
pekerjaan atau pengalamn seseorang (Locke
dalam luthans,2001).

Kinerja SDM tetap merupakan
substansi menarik untuk dikaji melaui
berbagai penelitian sejalan dengan dinamika
perubahan global. Kinerja SDM yang
dimaksudkan disini lebih difokuskan pada
kinerja karyawan sebagai SDM yang
memegang peran penting dalam organisasi
yang berupa perguruan tinggi.

Kepemimpinan yang efektif dapat
menunjang peningkatan kinerja karyawan.
Upaya peningkatan kinerja karyawan
menuntut peran manejemen dalam melalui
pendekatan kepemimpinan yang efektif.
Perubahan yang semakin meningkat selalu
menuntut kepemimpinan yang kuat
(Kotter,2003). Pemimpin yang memiliki
kemampuan yang kuat dapat mendorong
dan mempengaruhi karyawannya untuk
melakukan pekerjaan dalam mencapai
tujuan organisasi sehingga tercapai
kepuasan kerja.

Sekolah Tinggi dan Politeknik Cahaya
Surya Kediri merupakan salah satu
perguruan tinggi yang secara khusus akan
menghasilkan lulusan tenaga-tenaga
terdidik. Sementara itu, untuk menghasilkan
lulusan yang profesional dan pelaksanaan
Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam
prosesnya diperlukan dukungan sumber
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daya yang berkualitas. Oleh karena itu,
proses pendidikan harus memperhatikan
kualitas tenaga edukatif (dosen) maupun
karyawan administrasi (tenaga adminis-
trasi), sebagai perwujudan kinerja yang
profesional sehingga mendukung proses
pendidikan yang berkalitas pula.
Diharapkan dengan proses pendidikan yang
berkualitas,  didukung oleh kualitas
komponen pendukung dan kualitas
pengelolaan (kualitas manejemen) akan
tercapai tujuan organisasi yang diharapkan,
yakni dihasilkan lulusan yang bermutu dan
berdaya saing.

Dalam menjalankan roda operasional
Tri Dharma Perguruan Tinggi, peran
pemimpin, dalam hal ini Ketua Sekolah
Tinggi (STT, STMIK, STBA Cahaya Surya)
dan Direktur Politeknik Cahaya Surya
sangat dibutuhkan agar para karyawan
dapat dapat mentransfarmasiakan nilai –
nilai individu kepada organisasi secara
maksimal tentunya sesuai dengan
kemampuan tiap karyawan. Serta para
pemimpin harus bisa menanamkan bahwa
kepentngan kelompok/ organisasi lebik
penting dari pada kepentingan individu.
Zhang (2004:30) menyebutkan, tiga aspek
kepemimpinan yang menekankan
pentingnya kepercayaan bahwa dalam
kepemimpinan meliputi: prilaku, hubungan
antar pribadi, dan tujuan manajer untuk
mempengaruhi dan memotivasi para
anggota. Para pakar kepemimpinan
demokratik beragumen bahwa kepemim-
pinan demokratik lebih proaktif dan lebih
efektif dibandingkan kepemimpinan
transaksional dalam hal memotivasi
bawahan untuk memcapai performa yang
lebih baik. Argument ini banyak didukung
oleh sejumlah temuan – temuan penelitian
seperti Dumdum, Lowe & Avolio, Kroeck,
&Sivasubramaniam (dalam Brahmana &
Sofyandi, 2004:4) para pemimpin
demokratik lebih mampu danlebih sensitife

merasakan lingkingannya, dan untuk
selanjutnya membentuk dan mendesiminasi
sarana – sarana strategis yang mampu
menangkap perhatian serta minat para
bawahannya. Avolio (Dalam Brahmana &
Sofyandi, 2007:4) para pengikut pimpinan
demokratik memperlihatkan tingkat
komitmen yang lebih tinggi terhadap misi
organisasi, kesediaan untuk bekerja lebih
keras, kepercayaan yang lebih tinggi
terhadap pimpinan, dan tingkat kohesi yang
lebih tinggi. Lanjut Bersona & Avolio (dalam
Brahmana & Sofyandi 2007:4) seluruh efek
kepemimpinan demokratik diharapkan
akan menciptakan kondisi yang lebh baik
bagi pemahaman serta dimensi visi, strategi,
misi dan sasaran, serta tingkat penerimaan
bawahan yang lebih baik.

Thomson (2008:38) dalam tulisannya
menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan
demokratik diperlukan untuk membentuk
kepercayaan karyawan pada atasan, lanjut
Thomson (2008:3) gaya kepemimpnan
demokratik mampu mempengaruhi sikap
karyawan dalam bekerja, jika kerja yang
didasarkan pada kepercayaan karyawan
pada atasan tidak dibentuk dari gaya
kepemimpinan demokratik  maka sikap
kerja positif karyawan tidak akan tampak.
Hasil penelitian meta analisis Judge & Pic-
colo (dalam Thomson, 2008:39) menyatakan
bahwa gaya kepemimpinan demokratik
mempunyai hubungan kuat dengan
kepuasan terhadap atasan dari pada gaya
kepemimpinan transaksional.

Berdasarkan pada uraian tersebut di
atas maka, kinerja karyawan Sekolah Tinggi
dan Politeknik Cahaya Surya Kediri perlu
terus dianalisis secara berkesinambungan
dengan diadakan penelitian tentang kinerja
karyawan. Penelitian tentang kinerja
karyawan Sekolah Tinggi dan Politeknik
Cahaya Surya Kediri yang dilakukan secara
berkesinambungan, akan bermanfaat untuk
melihat adanya kesenjangan realitas kinerja
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dengan kualitas kinerja yang diharapkan.
Jika seandainya terjadi realitas kinerja yang
tidak diharapkan maka pihak manajemen
pengelola perkaryawanan tinggi, akan
segera dapat mengambil tindakan-tindakan
yang proaktif untuk memperbaiki kinerja
karyawan.

Dalam upaya peningkatan kinerja
karyawan di Sekolah Tinggi dan Politeknik
Cahaya Surya Kediri, maka dirasa perlu
untuk melakukan kajian terhadap faktor-
faktor  yang mempengaruhi kinerja,
sehingga penelitian ini mengambil judul
“Pengaruh Gaya Kepemimpinan
Partisipatif, Kompensasi dan Motivasi
Terhadap Kinerja Karyawan  di Sekolah
Tinggi dan Politeknik Cahaya Surya Kediri”

B. Perumusan Masalah
Berpijak dari uraian latar belakang

masalah, dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut:

1. Apakah gaya kepemimpinan partisi-
patif, kompensasi dan motivasi
berpengaruh signifikan secara parsial
terhadap kinerja karyawan  di Sekolah
Tinggi dan Politeknik Cahaya Surya
Kediri ?

2. Apakah gaya kepemimpinan
demokratik, kompensasi dan motivasi
berpengaruh signifikan secara
simultan terhadap kinerja karyawan
di Sekolah Tinggi dan Politeknik
Cahaya Surya Kediri ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh secara parsial gaya
kepemimpinan partisipatif, kom-
pensasi dan motivasi terhadap kinerja
karyawan  di Sekolah Tinggi dan
Politeknik Cahaya Surya Kediri.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh secara simultan gaya

kepemimpinan demokratik, kom-
pensasi dan motivasi terhadap kinerja
karyawan  di Sekolah Tinggi dan
Politeknik Cahaya Surya Kediri.

METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di
Kampus Perguruan tinggi Cahaya Surya
Kediri, kampus 1 di Jl. Kyai Mojo No.23
Kediri Telp. (0354) 682029, dan kampus 2 di
Jl. Perintis Kemerdekaan No.36A Kediri, Telp.
(0354) 689699. Waktu penelitian dilakukan
selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan
antara bulan September sampai dengan
November 2012.

B. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian

kuantitatif. Rancangan penelitian ini adalah
eksplanatori (eksplanatory research).
Penelitian ini bermaksud menjelaskan
pengaruh antar variabel melalui pengujian
hipotesis dan sekaligus melakukan ekspanasi
terhadap beberapa variabel.

C. Polulasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh karyawan di Perguruan tinggi
Tinggi dan Politeknik Cahaya Surya
Kediri sebanyak 31 orang, yang terdiri
antara lain karyawan Bagian
Administrasi Umum (BAU), Bagian
Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan (BAAK), Bagian
Promosi, Teknisi Laboratorium Komputer,
Teknisi Laboratorium Bahasa, Bagian
Perpustakaan, Security, dan Office Boy.

2. Sampel
Responden dalam penelitian ini

adalah seluruh karyawan di Perguruan
tinggi Tinggi dan Politeknik Cahaya
Surya Kediri sebanyak 31 orang.
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D. Jenis, Sumber Data dan Metode
Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini diperoleh dari data
primer yang didapatkan dari responden
secara langsung melalui pengisian kuesioner
yang dibagikan kepada karyawan di
Perguruan tinggi Tinggi dan Politeknik
Cahaya Surya Kediri yang ditetapkan
sebagai responden dan wawancara untuk
memperoleh informasi yang mendukung
jawaban kuisioner. Adapun metode
pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan:

1. Kuisioner yaitu pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara memberi
seperangkat pertanyaan tertulis
kepada responden untuk dijawabnya.

2. Wawancara, selain kuisioner
diperlukan pula wawancara lansung
dengan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan harapan
memperoleh informasi yang
dibutuhkan.

F. Teknik Analisis Data
1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini berusaha melihat
besarnya pengaruh secara bersama-sama
(simultan) beberapa variabel bebas
terhadap suatu variabel terikatnya.
Besarnya pengaruh tersebut ditunjukkan
oleh koefisien regresi (b). Pertama
dipergunakan persamaan garis regresi,
(Fred N. Kerlinger et.al., 1987: 40-47)
yaitu:

Y1 = a + b1x1 + b2x2 + ….. + bnxn

Selanjutnya koefisien regresi masing-
masing variabel bebas dicari melalui
rumus :

Selanjutnya penghitungan koefisien
regresi diperoleh melalui pengolahan
komputer aplikasi SPSS V.16.

2. Uji Signifikansi Regresi Linear
Berganda (Uji F)
Pengujian dilakukan dengan

menggunakan F test, yang rumusnya
telah dijelaskan sebelunya pada uji
signifikansi regresi sederhana. Pengujian
dilakukan pada alpha 0,05. Selanjutnya
pengujian menggunakan cara alternatif
yang melihat nilai probabilitas F hitung
dari hasil olahan kompute SPSS. Bila
sig.F < 0,05 berarti hipotesis alternatif
diterima dan bila sig.F > 0,05 berarti
hipotesis alternatif ditolak.

Disamping seluruh teknik analisis
diatas, hal yang perlu pula untuk
diperhatikan adalah koefisien determinasi
yang menerangkan secara eksplisit
tentang kuatnya hubungan.

Secara khusus Supranto (1990: 249-
250) mengungkapkan sebagai “nilai
untuk mengukur besarnya kontribusi X
terhadap variasi Y”. Variasi selebihnya
disebabkan oleh faktor lain yang juga
memiliki kontribusi / mempengaruhi Y
dan sudah termasuk di dalamnya
kesalahan pengganggu (disturbance er-
ror).
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Gambar 1. Model Analisis
Keterangan:

Tabel 1.
Data karyawan Sekolah Tingi dan

Politeknik Cahaya Surya

Sumber : Data primer diolah

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian

1. Demografi Responden
Responden dalam penelitian ini,

sesuai dengan tujuan penelitian, adalah
karyawan Sekolah Tinggi dan Politeknik
Cahaya Surya dari berbagai lini
fungsional, dengan jumlah total 31 orang.
Kuisioner yang disebar sebanyak 31
kuisioner dan 100% kembali dan dapat
diolah.

Demografi responden secara lengkap
disajikan dalam tabel berikut ini :
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2. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas
Variabel dikatakan reliabel jika nilai

cronbach alpha> 0,60 Hasil uji reliabilitas
dengan program SPSS Vs16 yang
disajikan dalam lampiran, dapat
disimpulkan untuk semua variabel
penelitian ini adalah reliabel.
Selengkapnya disajikan dalam tabel
dibawah ini :

Tabel 2.
Hasil Uji Reliabilitas

Sumber : Data primer diolah

Karena nilai cronbach alpha untuk
semua variabel adalah 0,748 dan nilai ini
lebih besar dari 0,60 maka semua variabel
dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil uji validitas digunakan untuk
mengukur sah atau valid tidaknya suatu
kuisioner. Kuisioner dikatakan valid jika
pertanyaan pada kuisioner mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang akan
diukur oleh kuisioner tersebut. Untuk
mengukur tingkat validitas kuisioner,
dilakukan dengan melakukan korelasi
antara skor butir pertanyaan dengan skor
total variabel. Butir pertanyaan dalam
kuisioner uisioner dikatakan valid jika r
hitung untuk r tiap butir pertanyaan
bernilai positif dan lebih besar dari r tabel.
Nilai r tabel adalah 0,361 sedangkan nilai
r hitung didapat dari perhitungan SPSS
pada nilai corrected item-total correlation.

Tabel 3.
Hasil Uji Validitas

Sumber : Data primer diolah

3. Hasil Uji Hipotesis
Setelah dilakukan uji kesesuaian

model penelitian, maka langkah
selanjutnya adalah menguji kausalitas
hipotesis yang dikembangkan dalam
model penelitian tersebut. Penyajian
koefisien jalur secara rinci disajikan dalam
tabel berikut :

Tabel 4.
Hasil Uji Hipotesis

Sumber : Data primer diolah
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Berdasarkan tabel diatas interpretasi
masing-masing hipotesis sebagai berikut :

1. Hipotesis 1

Gaya kepemimpinan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan di
Sekolah Tinggi dan Politeknik Cahaya
Surya Kediri, ini terlihat dari koefisien
sebesar 0,062 dan nilai thitung -1,296 dengan
probabilitas sig t 0,006 < α 5 %, dengan
demikian hipotesis yang menyatakan
Gaya kepemimpinan partisipatif
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan di Sekolah Tinggi dan Politeknik
Cahaya Surya Kediri, diterima. (H0 1
Ditolak).

2. Hipotesis 2

Kompensasi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan di Sekolah
Tinggi dan Politeknik Cahaya Surya
Kediri, ini terlihat dari koefisien sebesar
0,117 dan nilai thitung -3,639 dengan
probabilitas sig t 0,001 < α 5 %, dengan
demikian hipotesis yang menyatakan
Kompensasi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan di Sekolah
Tinggi dan Politeknik Cahaya Surya Kediri,
diterima. (H0 2 Ditolak).

3. Hipotesis 3

Motivasi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan di Sekolah
Tinggi dan Politeknik Cahaya Surya
Kediri, ini terlihat dari koefisien sebesar
0,085 dan nilai thitung 1,783 dengan
probabilitas sig t 0,040 <  α 5 %, dengan
demikian hipotesis yang menyatakan
Motivasi berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan di Sekolah Tinggi dan
Politeknik Cahaya Surya Kediri, diterima.
(H0 3 Ditolak).

4. Hipotesis 4

Gaya kepemimpinan partisipatif,
kompensasi dan motivasi secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan di Sekolah Tinggi dan
Politeknik Cahaya Surya Kediri, ini
terlihat dari nilai Fhitung 59,780 dengan
probabilitas sig F 0,000 <  α 5 %, dengan
demikian hipotesis yang menyatakan
Gaya kepemimpinan partisipatif,
kompensasi dan motivasi secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan di Sekolah Tinggi dan
Politeknik Cahaya Surya Kediri, diterima.
(H0 4 ditolak).
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Tabel 5.
Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

Sumber : Data primer diolah

C. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan

Partisipatif Terhadap Kinerja
Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa gaya kepemimpinan partisipatif
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan di Sekolah Tinggi dan
Politeknik Cahaya Surya Kediri. Hal ini
mendukung penelitian Sumano (2007)
yang menyatukan bahwa gaya
kepemimpinan partisipatif mempe-
ngaruhi kinerja guru-guru di seluruh
SMAN di Banyuwangi. Penelitian ini juga
senada dengan penelitian Muhlisotin
(2010) yang menyatakan bahwa gaya
kepemimpinan mempengaruhi motivasi
dan kinerja guru di seluruh MTs Negri di
Kabupaten Situbondo. Nampaknya,
lokasi penelitian yang berbeda (Kediri),
waktu peneliti yang berbeda (2011-2012)
dan lingkup objek penelitian yang
berbeda (perguruan tinggi) memberikan
hasil penelitian yang sama, bahwa
dilingkungan lembaga pendidikan, baik
itu pendidikan dasar menengah (umum
dan agama) maupun pendidikan tinggi,
kinerja bawahan di pengaruhi oleh gaya
kepemimpinan pemimpin lembaga
(kepala sekolah/ketua/Direktur).

Sekiranya pimpinan Sekolah Tinggi
dan direktur Politeknik Cahaya Surya
telah memahami bahwa setiap karyawan
memiliki berbagai motif yang mendorong
perilaku dan tindakan mereka.
Pengetahuan terhadap keragaman
motivasi dan perilaku para pegawai akan
menjadi sis-sia sekiranya pimpinan tidak
dapat memahami dan mengetahui akan
bagaimana para karyawan dengan segala
keragaman tersebut. Fungsi kepemim-
pinan pada dasarnya adalah tindak lanjut
dari pemahaman para manager terhadap
keragaman karakteristik motif dan
perilaku para pegawai. Bagaimana
semestinya para manager mengarahkan
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dan memotivasi para pegawai menjadi
esensi pokok dari kepemimpinan.
Kepemimpinan sendiri merupakan
bagian dari fungsi pengarahan dalam
manajemen organisasi.

Berpengaruhnya kepemimpinan
ketua Sekolah Tinggi dan direktur
Politeknik Cahaya Surya terhadap
kinerja karyawan Sekolah Tinggi dan
Politeknik Cahaya Surya ada beberapa
faktor penyebab, penguasaan konsep
administrasi dan managerial serta
regulasi-regulasi yang relevan dengan
tugas kependidikan tampaknya difahami
dengan baik oleh ketua Sekolah Tinggi
dan direktur Politeknik Cahaya Surya.
Mereka condong bekerja apa adanya
dengan hanya mengendalikan
pengalaman mereka sejak diangkat
menjadi dosen, pembantu ketua atau
jabatan struktural lainnya.

2. Pengaruh Kompensasi Terhadap
Kinerja
Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa kompensasi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan di
Sekolah Tinggi dan Politeknik Cahaya
Surya Kediri. Hal ini sependapat dengan
penelitian Muhlisotin (2007) bahwa
kompensasi yang diberikan MTsN di
kab.Situbundo mempengaruhi kinerja
para gurunya. Berpengaruhnya kompen-
sasi terhadap kinerja karyawan Sekolah
Tinggi dan direktur Politeknik Cahaya
Surya ada beberapa faktor penyebab,
pertama, kompensasi lembaga kepada
karyawan sering diberikan, selain
kompensasi berupa Tunjangan Hari
Raya (THR), juga kompensasi lain seperti
keterlibatan pada event tertentu, prestasi
kerja dan lain-lainnya. Kompensasi
berupa tunjangan hari raya diberikan
berdasarkan prestasi kerja dan masa kerja
karyawan. Karyawan bekerja dengan
baik, memberikan prestasi yang baik

Sekolah Tinggi dan Politeknik Cahaya
Surya, karyawan yang telah lama
mengabdi di beri tunjangan hari raya
yang besarnya berbeda dengan
karyawan yang kinerja kurang baik dan
karyawan baru. Hal inilah yang
menyebabkan motivasi dan kerja
karyawan Sekolah Tinggi dan Politeknik
Cahaya Surya dipengaruhi oleh
kompensasi yang diberikan oleh
lembaga.

3. Pengaruh Motivasi Terhadap
Kinerja
Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa motivasi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan di Sekolah
Tinggi dan Politeknik Cahaya Surya
Kediri. Hal ini mendukung hasil
penelitian yang banyak dilakukan
sebelumnya dalam Muhlsotinn (2010)
dan Rahayu (2010), Motivasi kerja sangat
penting perannya dalam mewujudkan
pendidikan tinggi yang unggul,
tercapainya visi misi institusi dan pro-
gram studi di lingkungan Sekolah Tinggi
Politeknik Cahaya Surya.

4. Pengaruh Gaya Kepemimpinan
Partisipatif, Kompensasi dan
Motivasi Terhadap Kinerja
Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa gaya kepemimpinan partisipatif,
kompensasi dan motivasi berpengaruh
signifikan secara simultan terhadap
kinerja karyawan di Sekolah Tinggi dan
Politeknik Cahaya Surya Kediri. Kinerja
merupakan ukuran kuantitas dan
kualitas yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran yang telah di
tentukan. Karyawan sebagai salah satu
sumber daya perguruan tinggi dan
sebagai salah satu pilar penting berdirinya
perguruan tinggi diharapkan berkineja
yang baik demi tercapainya visi, misi,
tujuan dan sasaran institusi Sekolah
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Tinggi Politeknik Cahaya Surya maka,
untuk mewujudkan hal tersebut dalam
hal ini, kineja karyawan yang baik perlu
ditingkatkan.

Sekolah Tinggi dan Politeknik
Cahaya Surya didirikan oleh Yayasan
Pendidikan Cinderella Institute Kediri
dengan tujuan untuk menghasilkan
lulusan bidang informatika, sistem
informasi, bahasa inggris dan akuntansi
yang berdaya saing, menghasilkan karya
penelitian yang bermutu dan berguna
bagi masyarakat melalui kegiatan tri
dharma perguruan tinggi, sebagaimana
disebutkan dalam AD/ART Yayasan dan
Statuta Sekolah Tinggi dan Politeknik
Cahaya Surya. Untuk mewujudkan
tujuan tersebut,tentunya dibutuhkan
dukungan pengelolaan manajemen yang
terbuka dan akuntabel, serta dukungan
sumber daya manusia yang kompeten.

Sumber daya manusia (SDM)
memegang peran penting untuk
mewujudkan tujuan tersebut, SDM
Sekolah Tinggi dan Politeknik Cahaya
Surya, baik tenaga dosen maupun
karyawan, tidak hanya kompeten dari sisi
akademik saja, tetapi juga memiliki
kinerja yang baik dan profesional. Telah
banyak hasil penelitian yang
membuktikan secara empirik, bahwa
gaya kepemimpinan sang pemimpin
(manajer, ketua, direktur) dalam
memimpin bawahannya untuk
mewujudkan tujuan organisasi,
kompensasi yang diterima karyawan dari
lembaga tempatnya bekerja, motivasi
kerja karyawan memiliki pengaruh
terhadap kinerja karyawan. Gaya
kepemimpinan partisipatif, dimana
pemimpin melibatkan partisipasi
bawahan dalam mengelola roda
manajemen dalam batasan yang wajar,
terlebih pada kondisi sebuah institusi
pendidikan tinggi seperti Sekolah Tinggi

dan Politeknik Cahaya Surya,
diasumsikan memiliki pengaruh positif
terhadap kinerja karyawan, yang
notabene memilki pengalaman
pendidikan formal yang tinggi dan open
minded. Semakin banyak karyawan
dilibatkan dalam mengelola organisasi
dan pengambilan keputusan, semakin
besar kompensasi yang diterima
karyawan, dan semakin tinggi motivasi
kerja karyawan untuk memenuhi
kebutuhannya maka semakin baik pula
kinerja meraka.

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. Gaya kepemimpinan partisipatif
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan di Sekolah Tinggi
dan Politeknik Cahaya Surya Kediri.

2. Kompensasi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan di Sekolah
Tinggi dan Politeknik Cahaya Surya
Kediri.

3. Motivasi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan di Sekolah
Tinggi dan Politeknik Cahaya Surya
Kediri.

4. Gaya kepemimpinan partisipatif,
kompensasi dan motivasi berpengaruh
signifikan secara simultan terhadap
kinerja karyawan di Sekolah Tinggi
dan Politeknik Cahaya Surya Kediri.

B. Saran
Penelitian ini menyarankan bahwa :

1. Institusi Sekolah Tinggi dan Politeknik
Cahaya Surya Kediri hendaknya lebih
memperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja karyawan agar
tercapai visi misi institusi yang dicita-
citakan, Kebijakan-kebijakan yang
memihak positif bagi pengembangan
sumber daya manusia menjadi
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penting untuk dilakukan, agar kinerja
mereka meningkat.

2. Penelitian selanjutnya hendaknya
menambah objek penelitian yang lebih
luas, agar hasil penelitian bisa
digeneralisasi,
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