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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

“Hai orang- orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 

penolongmu,sesunggunya Allah bersama orang-orang yang sabar” 

(Al- Baqarah :153) 

“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama  

ada komitmen bersama untuk menyelesaikanya” 

PERSEMBAHAN  

Skripsi ini ku persembahkan untuk: 

Orang Tuaku Tercinta 

Saudara-Saudriku Tersayang  

Sahabat-Sahabatku 

Teman-Teman Seperjuangan SI Perbankan Syariah Angkatan 2016 

Almamaterku 
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ABSTRAK 

 

Tujuan  Penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahu pengaruh 

motivasi, gaya kepemimpinan dan perkembangan karir terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Palembang. Dalam penelitian ini 

sampel diambil sebanyak 50 responden. Penelitian ini menggunakan metode 

kuntitatif. Pemilihan metode dalam penelitian ini menggunakan metode sampling 

jenuh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif responden, analisis staristik 

deskriptif variabel, analisis uji asumsi klasik, regresi lenier berganda, dan uji 

hipotensis dengan menggunakan aplikasi SPSS 21. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa motivasi berpengaruh positif atau signifikan terhadap kinerja 

karyawan dengan nilai                       (2,663 > 1,677), gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif atau signifikat terhadap kinerja karyawan  dengan nilai 

                      (2,361 > 1,677), perkembangan karir berpengaruh positif atau 

signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai                       (4,046 > 

1,677) dan secara simultan motivasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai                       (72,592 

> 2,57). 

 

Kata kunci: Pengaruh Motivasi Gaya Kepemimpinan Dan Perkembangan Karir 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang 

Palembang. 
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PADOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Berdasarkan surat keputusan Bersama Banteri Agama RI dan Mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 

22 januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama latin Huruf Keterangan 

  Alief ا

Tidak 

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba Be Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S S  dengan titik di ث

atasnya 

 Jim J Je ج

 Ha H Ha dengan titik di ح

atasnya 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Da D De د

 Zal Z Zet dengan titik di ذ

atasnya 

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Sad S S dengan titik di ص

atasnya 

 Dad D D dengan titik di ض

atasnya 

 Ta T T dengan titik di atsnya ط

 Za Z Z dengan titik di ظ

atasnya 

 Ain „ Koma terbalik di atas ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha‟ H Ha ه



ix 
 

 
 

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

   

B. konsonan Rangkap 

konsonan rangkap, termaksud tanda syad │d│ah, ditulis lengkap ditulis  احمد

 Ahmadiyyah : ية

C. Ta‟ Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 

terserap menjadi Bahasa Indonesia. 

: ditulis jamaa‟ah 

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t. 

: ditulis ni‟matullah 

: ditulis zakatul-fitri 

D. Vocal pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis l, dan dammah ditulis u, 

E. Vocal panjang  

1. A ditulis a,> i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing- 

masing dengan tanda (
−
) di atasnya. 

2. Fatha + ya>‟ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wa> 

uw ditulis au 

F. Vocal- vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof („) 

 ditulis a‟antum : أأنتم

:  موتج ditulis mu‟annas 



x 
 

 
 

G. Kata Sandang Alief +La>m 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al- 

 ditulis al-Qur‟an : القرآن

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah 

yang mengikutinya 

 ditulis asy-syĩ‟ah : الشيحة

H. Huruf Besar  

Penulisan huruf besar disesuikan dengan EYD 

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 

  ditulis syaikh al- Islam atau syaikhul – Islam : شيد اال سالم

J. Lain – lain 

Kata – kata yang sudah dilakukan dalam kamus besar Bahasa Indonesia ( 

seperti kata ijmak, nas, dll) tidak mengikuti padoman transliteraasi ini dan 

ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi ini, setiap perusahaan berusaha meningkatkan serta 

mengembangkan perusahaan dengan mengadakan berbagai cara yang tersusun 

dalam program untuk meningkatkan kinerja karyawan. Banyak faktor yang 

terkait dalam perbaikan kinerja perusahaan. Pada dasarnya perusahaan memiliki 

visi dan misi tertentu yang harus di capai, salah satunya adalah untuk 

memperoleh profit (profit oriented). Untuk dapat mencapai tujuan perusahaan 

tersebut, mendorong para manajemen perusahaan agar dapat memaksimalkan 

kinerja karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam hal ini kinerja 

adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung 

jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.
1
 

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat 

penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik instituasi 

maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan 

perkembangan perusahaan. Pada hakikatanya, SDM berupa manusia yang 

dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerakan untuk mencapai tujuan 

organisasi itu. 

                                                           
1Asep Qustolani “ pengaruh kepuasan kerja, keadilan procedural dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan” volume 4 No. 2 (2017) 
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Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor yang penting karena 

kemajuan organisasi atau perusahaan tergantung pada sumber daya manusia yang 

dimiliki jika kinerja meningkat maka keberhasilan mencapai tujuan perusahaan 

semakin terbuka leber, tetapi apabila kinerja menurun maka bisa mengakibatkan 

kemunduran bagi perusahaan dan perusahaan tidak dapat mempertahankan 

usahanya. 
2
 

Pada berbagai bidang khususnya kehidupan berorganisasi, faktor manusia 

merupakan masalah utama di setiap kegiatan yang ada di dalamnya. Organisasi 

adalah suatu karangka hubungan yang berstruktur yang didalamnya berisi 

wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu 

fungsi tertentu. Setiap tindakan dan aktivitas dalam sebuah organisasi ditentukan 

oleh manusia yang ada dalam wilayah organisasi tersebut. setiap organisasi 

membutuhkan sumber daya manusia (SDM)  yang pontensial baik itu pemimpin 

maupun pegawai yang masing-masing memiliki peran dan tugas yang merupakan 

penentu tercapainya tujuan organisasi.
3
 

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah atau disingkat menjadi PT. Jamkrindo 

Syariah, adalah  perusahaan penjaminan kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)  

BUMN penjaminan kredit terbesat di Indonesia. Pada awalnya, Perum 

Jamkrindo mendirikan unit usaha syariah berdasarkan Rekomendasi Dewan 

                                                           
2
 Restu Adi Nugroho, Sri Hartono dan Sudarwati “Pengaruh Komotmen Organisasi, Motivasi 

Berprestasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan” Volume 23 No 2 (September 2016) 
3Parkway Street “Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai” Volume 3 

No 2 ( Oktober 2015) 
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Syariah Nasional MUI Nomor: U-217/DSN-MUI/I/IX/2006 tanggal 15 

september 2006 yang diresmikan pada 13 februari tahun 2007 
4
. Perusahaan ini 

mempunyai jaringan luas terutama pada perbangkan yang diawali dengan 

kerjasama yang telah disepakati oleh kedua lembaga. Jadi hubungan perusahaan 

Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dengan lembaga kauangan 

yang harus diawali dengan adanya MOU (Memorandum Of  Understanding) / 

perjanjian kerja sama agar tidak terjadi kesalahan dan lain sebagainya. 

Agar perusahaan mampu bertahan juga bersaing, dominasi teknologi saja 

tidak cukup jika tidak ditunjang oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal, 

sehingga investasi dalam sumber daya ekonomi yang paling berharga yaitu 

sumber daya manusia tidak dapat ditunda lagi. Hal terbesar dalam stabilitas 

ekonomi angkatan kerja yang belum atau tidak siap untuk menghadapi 

tantangan-tantangan maupun perubahan-perubahan yang terjadi disekelilingnya. 

Sumber daya manusia tidak sanggup menghadapi tuntunan-tuntunan globalisasi 

karena menggap pekerjaan sebagai beban. Kondisi akhirnya adalah tidak 

dirasakan makna kerja sumber daya manusia yang menggunakan pekerjaan 

sebagai beban  dapat dikatakan sebagai sumber daya yang mempunyai etos kerja 

yang rendah.
5
 

Dalam mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya sangatlah 

menentukan keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. setiap 

                                                           
4 Dokumen Perum Jamkrindo Tahun 2009 
5
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2017) hal 5 
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perusahaan akan selaluh berusaha meningkatkan kinerja karyawan dengan 

harapan agar apa yang menjadi tujuan suatu perusahaan bisa tercapai. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan antara lain motivasi, kepemimpinan 

dan pengembangan karir. 

Kinerja berasal dari pengertian performance yang bearti pelaksanaan 

kinerja memiliki makna yang luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk 

bagaimana proses pekerjaan berlangsung. kinerja ialah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam 

rangkah mencapai tuajuan organisasi yang tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral dan etika. 
6
 

Tingkat keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari kinerja 

perusahaan dalam mengelola sember daya yang dimiliki. Perusahaan dengan 

kinerja yang baik, mempunyai efektivitas dalam menangani sumber daya 

manusia, menentukan sasaran yang harus dicapai baik secara individu amupun 

organisasinya
7
. Dapat disimpulkan kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan 

dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. selain kinerja faktor lain yang 

perlu deperhatikan oleh perusahaan adalah motivasi karena sangat berkaitan erat 

dengan keberhasilan yang bisa dicapai dalam suatu perusahaan. 

                                                           
6 Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: Rajawali Pers,2014) hal 102 
7 Ibid hal 105 
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Motivasi juga merupakan salah satu faktor kunci untuk mencapai 

keberhasilan suatu perusahaan. Motivasi deberikan kepada manusia, khusnya 

kepada para bawahan atau pengikut. Motivasi berhasil sehingga keinginan 

pegawai dan tujuan organisasi sekaligus bisa tercapai setiap perusahaan 

meningkatkan karyawan bekerja secara efektif dan efisien dalam kinrjanya
8
. 

Kemampuan seseorang atasan untuk memotivasi karyawan adalah hal 

yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. 

Karena setiap individu mempunyai perasaan atau kehendak yang dapat 

mepengaruhi kemauanya agar karyawan dalam bekerja dapat memberikan yang 

terbaik bagi perusahan secara langsung dan dapat berdampak pada kinerja 

karyawan. Selain itu faktor kepemimpinan sangatlah penting dalam mencapai 

keberhasilan suatu perusahaan. 

 Kepemimpinan mempunyai tugas penting sekaligus rumit, khususnya 

dalam pengelolaan sumber daya manusia, seseorang pemimpin harus menyadari 

bahwa karyawan merupakan aset yang paling banyak mempengaruhi 

produktivitas organisasi
9
. Aktivitas seseorang pegawai di dalam perusahaan 

secara bersama – sama selalu membutuhkan. Jadi dalam perusahaan harus ada 

pemimpin demi sukses dan efisiensi kerja. Kepemimpinan ialah proses di mana 

seseorang dapat menjadi pemimpin (leader) melalui aktivitas yang terus menerus 

sehingga dapat  mempengaruhi yang dipimpinnya dalam rangka untuk mencapai 

                                                           
8 Kartini Kartono, Pemimpin Dan Kepemimpinan ( Jakarta: Rajawali Pres, 2010)  hal 74 
9 Ibid 170 
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tujuan organisasi
10

. Selain itu pengembangan karir juga sangat berbengaruh 

terhadap perusahan   

Perubahan lingkungan yang begitu dinamis telah dihadapi oleh setiap 

organisasi. Organisasi dituntut untuk dapat beradaptasi dan bergerak cepat 

dengan perubahan. Perubahan struktur organisasi dapat segera merespons 

berbagai perubahan yang terjadi. Kenyataan akan perlunya perubahan dalam 

struktur organisasi telah memberikan dampak pada pengembangan karir individu. 

Karir akan mendukung efektivitas individu dan organisasi dalam mencapai 

tujuan. Karir merupakan bagian dari perjalanan hidup dan tujuan hidup 

seseorang. Handoko, mengemukanakna bahwa istila karir telah digunakan untuk 

menunjukkan orang- orang pada masing-masing peranan atau status  mereka
11

.   

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi adanya tiga 

research gap variabel independen yaitu motivasi, gaya kepemimpinan dan 

pengembangan terhadap kinerja karyawan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Ayu, Agus “Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan Seta Dampak Pada Kinerja Perusahaan”2012 Volum 10 Januari 124-135 
11 Edy Sutrisno, Manajemen SUMBER DAYA MANUSIA (Jakarta : Kancana ) hal 160 
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Table 1.1 

research gap motivasi terhadap kinerja karyawan 

Judul Hasil Penelitian Peneliti 

Pengaruh 

motivasi 

terhadap kinerja 

karyawan 

- Ada pengaruh positif 

antara motivasi 

terhadap kinerja 

karyawan. 

- Tidak dapat 

pengaruh antara 

motivasi terhadap 

kinerja karyawan 

- Regina 

Aditiya Rea 

(2013) 

- I Gde 

Adnyana 

Sudibaya 

(2012) 

Sumber : dikumpul dari berbagai sumber  

 

   Motivasi terhadap kinerja karyawan yang diteliti oleh Regina Aditiya 

Rea menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian I Gde Sudubya yang 

menunjukkan bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikat terhadap kinerja 

karyawan. 

Table 1.2 

 research gap Kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

Judul Hasil Penelitian Peneliti 

Pengaruh 

kepemimpinan 

terhadap kinerja 

karyawan 

- terdapat pengaruh positif 

antar kepemimpinan dan 

kinerja karyawan. 

- tidak dapat pengaruh 

antara kepemimpinan 

derhadap kinerja 

karyawan. 

- kadri Putra Aji 

Tara (2016) 

-christilia Posuma 

(3013) 

Sumber: dikumpul dari berbagai sumber 

  

  Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan yang diteliti oleh 

Kadri Putra Ali Tara menunjukkan bahwa kepemimpinan perbengaruh positif 
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terhadap kinerja karyawan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian 

Christilis Posuma kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Table 1.3 

research gap pengembangan karir terhadap kinerja karyawan 

Judul Hasil Peneliti Penelitih 

Pengaruh 

Pengembangan 

Karir terhadap 

kinerja karyawan 

- Pengembangan karir 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan 

- Maya Pessilia 

Kana (2018) 

Sumber : dikumpul dari berbagai sumber 

  Pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan yang diteliti 

oleh Maya Pessilia Kana menunjukan bahwa pengenbangan karir berpengaruh  

positif terhadap kinerja karyawan.  

  Berdasarkan uraian diatas maka, penulis tertarik untuk mengetahui 

lebih lanjut tentang kepemimpinan di lapangan pekerjaan yang nantinya akan 

dijawab melalui tema penelitian dengan tema“ Pengaruh Motivasi, Gaya 

Kepemimpinan dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Karyawan  

B. Rumusan Masalah Penelilitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah ada pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah ada pengaruh antara pengembangan karier terhadap kinerja karyawan? 
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4. Apakah ada pengaruh antara hubungan motivasi dengan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sehubungan dengan permasalahan yang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: 

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh  faktor motivasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT. JAMKRINDO SYARIAH Cabang Palembang. 

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh  faktor gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. JAMKRINDO SYARIAH Cabang 

Palembang. 

3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh  faktor pengembangan karier 

terhadap kinerja karyawan pada PT. JAMKRINDO SYARIAH Cabang 

Palembang. 

4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh  faktor motivasi dan gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT. JAMKRINDO SYARIAH 

Cabang Palembang. 

D. Manfaat Penelitian   

 Berdasarkan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian yang diharapkan 

adalah: 

1. Bagi Instansi Terkai  
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Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

mengenai sumber daya manusia (kenaikan jabatan, merekrut karyawan, 

kemapuan atau skill, dll) 

2. Bagi Karyawan 

Dapat digunakan sebagai alat ukur mengetahui kemampuan karyawan dalam 

bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan lebih memotivasi 

karyawan untuk meningkatkan karier bagi karyawan itu sendiri. 

3. Bagi Penulis 

Sebagai tambahan pengetahuan dan informasi tentang motivasi, gaya 

kepemimpinan, dan pengembangan karier terhadap kinerja karyawan yang 

ditetapkan oleh karyawan JAMKRINDO SYARIAH 

4. Bagi Pembaca 

Penulis berharap hasil penelitiaan ini dapat menambahkan wawasan dan 

pengetahuan bagi pembaca serta dapat digunakan sebagaimana mestinya dan 

dapat dijadikan bahan masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian 

berikutnya 

E. Sistematika Penulisan 

Bab 1 PEDAHULUAN 

merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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Bab II  KERANGKAH TEORI 

Bab ini berisi tentang  deskripsi teoritas variabel penelitian yang 

meliputi motivasi, gaya kepemimpinan, pengembanga karier, kierja 

karyawan,tujuan penelitian terlebih dahulu, kerangka pemikiran 

teoritis, dan pengembangan hipotensis. 

 Bab III METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian 

PT. JAMKRIDO SYARIAH cabang palembanga jenis penelitia 

populasi, sampel dan teknik pengambila sampel data dan suber data. 

Metode pegumpulan data, definisi oprasional variabel. Metode 

pengujian instrume serta teknik analisis data.  

Bab IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi penyajian dan analisis data. Pada bab ini akan disajikan dan 

dijelaskan tentag hasil pengumpulan, analisis data merupakan jawaban 

atas hipotesis yang telah dikemukaka. 

 Bab V PENUTUP 

Mengemukakan kesimpula yang diperoleh. Keterbatasan penelitian, 

serta saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. 

 

 

 


